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I.

Denumire disciplină

DREPTUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

II.

Cod disciplină

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Semestrul3) Categoria2) Credite
Curs
Seminar
5

DS

Laborator

Proiect

-

-

2

III.

Statut disciplină
(se marchează cu x)

Opţională
X

Obligatorie

Facultativă

IV.

Numele şi prenumele
Instituţia
Catedră/Departament
Titlul ştiinţific
Gradul didactic
Încadrarea (norma de
bază/asociat)
Vârsta

Curs
DACIAN C.
DRAGOŞ

Titular disciplină
Seminar
REMUS
CHICIUDEAN
GINA EMRICH

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ
DOCTOR
CONFERENŢIAR
NORMA DE BAZĂ

ASOCIAT

38

Laborator
-

Proiect
-

-

-

-

-

-

-

V.

Obiectivele disciplinei Obiectivele principale ale cursului vizează ca, după parcurgerea disciplinei,

studentul să deţină / dobândească / dezvolte:
- înţelegerea institutiilor dreptului muncii, a principiilior sale fundamentale (libertatea muncii, egalitatea
de sanse si tratament, libertatea de circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar),
- înţelegerea mecanismelor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractului individual de munca;
-capacitatea de a interpreta conceptele teoretice, inclusiv prin analiza unor studii de caz;
-abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme sau situaţii de actualitate în domeniul relaţiilor de
muncă;
-identificarea mijloacelor/instrumentelor (juridice, specifice disciplinei) adecvate pentru orientarea şi
dezvoltarea profesională.
VI.

Conţinutul disciplinei
VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

1. Discuţie introductivă: prezentarea principiilor fundamentale şi a izvoarelor dreptului
muncii.
2. Contractul individual de muncă. Încheierea contractului individual de muncă.
3. Evidenţa muncii prestate în temeiul contractului individual de muncă.

Nr.
ore/săpt.
2/I
2/II
2/III

4. Executarea şi modificarea contractului individual de muncă.
5. Suspendarea contractului individual de muncă.
6. Încetarea contractului individual de muncă.
7. Contractul individual de muncă pe durată determinată. Contractul individual de muncă cu timp
parţial. Agentul de muncă temporară. Munca la domiciliu

8. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
9. Salarizarea.
10. Dialogul social. Sindicate. Reprezentantii salariatilor. Patronate.
11. Contractele colective de muncă.
12. Conflictele de muncă.
13. Jurisdicţia muncii.
14. Răspunderea disciplinară. Răspunderea patrimonială.
VI.2. Seminar (dacă este cazul)
1.Studii de caz, analize, discuţii pe tema principiilor fundamentale şi a izvoarelor dreptului

2/IV
2/V
2/VI
2/VII
2/VIII
2/IX
2/X
2/XI
2/XII
2/XIII
2/XIV
2/I

muncii. Se formează grupe de lucru care vor fi evaluate pentru munca în echipă la
soluţionarea studiilor de caz.
2 . Analiza clauzelor generale şi specifice ale contractului individual de muncă. Studii de caz.
3.Prezentarea programului ,,REVISAL” , cu precizări suplimentare privind ţinerea evidenţei
muncii.
4. Studii de caz, analize, discuţii pe tema executării şi modificării contractului individual de
muncă. Întocmirea de acte adiţionale.
5. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema suspendării contractului individual de muncă.
Întocmirea de acte de suspendare.
6. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema încetării contractului individual de muncă.
Întocmirea de acte de încetare a contractului individual de muncă.
7. Studii de caz, analize, discuţii pe tema contractului individual de muncă pe durată determinată;
contractul individual de muncă cu timp parţial; agentul de muncă temporară; munca la domiciliu.
Integrarea acestor contracte în conceptul de flexicuritate.
8. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema timpului de muncă şi a timpului de odihnă.
9. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema salarizării.
10. Studii de caz, analize, discuţii pe tema dialogului social.
11. Analiza unor studii de caz şi discuţii referitoare la contractul colectiv de muncă şi asupra
rolului acestuia asupra reglementării raporturilor individuale de muncă.
12. Studii de caz, analize, discuţii pe tema conflictelor de muncă.Prezentarea modalităţilor de
soluţionare a conflictelor de muncă.
13. Analiza unor studii de caz şi discuţii referitoare la jurisdicţia muncii
14. Studii de caz, analize, discuţii pe tema răspunderii disciplinare. Prezentarea procedurii
disciplinare şi a conţinutului deciziei de concediere disciplinară.
VI.3. Lucrări de laborator (dacă este cazul)
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)

2/II
2/III
2/IV
2/V
2/VI
2/VII

2/VIII
2/IX
2/X
2/XI
2/XII
2/XIII
2/XIV
-

VII.

Bibliografie

Dacian C. Dragoş, Remus Chiciudean, Gina Dohotar, Dreptul muncii, curs universitar, ediţia a III-a, ăzută
revăzută şi adăugită, Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a V-a Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii. Editia a II-a, revazuta si adaugita , Editu

Universul Juridic, Bucureşti, 2012
Nicolae Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
VIII.

Forme de activitate
Curs

Seminar

Laborator
Proiect

Metode didactice folosite
Expunerea liberă cu interacţiunea participativă a studenţilor.
Utilizarea mijloacelor de retroproiecţie pentru prezentarea unor analize, studii, sisteme
informatice în materia evidenţei muncii ş.a.
Expunerea şi analiza unor studii de caz, a practicii judiciare naţionale şi comunitare,
precum şi a practicii instituţionale în materia dreptului muncii.

Se formează grupe de lucru şi studiu care analizează studii de caz sau întocmesc
acte specifice dreptului muncii.
-

IX.

Forme de
activitate
Examen
(Colocviu)

Seminar

Evaluare

% din nota
finală

Examinarea constă într-un test grilă cu 18 de întrebări, cu una sau
mai multe variante de răspuns adevarate, sau cu toate variantele de
răspuns false.
Nu se iau în considerare răspunsurile parţiale.
cunoştinţe pentru nota 5 – răspuns corect la 8 întrebări;
cunoştinţe pentru nota 6– răspuns corect la 10 întrebări;
cunoştinţe pentru nota 7 – răspuns corect la 12 întrebări;
cunoştinţe pentru nota 8 – răspuns corect la 14 întrebări;
cunoştinţe pentru nota 9 – răspuns corect la 16 întrebări;
cunoştinţe pentru nota 10 – răspuns corect la 18 întrebări;
Activitatea de seminar a studentului va fi evaluata în funcţie de
cantitatea şi calitatea intervenţiilor sale în programul de studiu ,
activitatea în echipelede studiu precum şi de prezentarea a trei
referate a căror teme vor fi stabilite în funcţie de necesităţile de
cunoastere şi aprofundare a unor noţiuni, concepte sau instituţii
specifice dreptului muncii:
-referatul 1 va fi prezentat în sătămâna a 7-a;
- referatul 2 va fi prezentat în săptămâna a 11-a;
-referatul 3 va fi prezentat în săptămâna a 14-a;
Prezenţa la seminar este obligatorie în procent de 75% din totalul
orelor de seminar.
Activitatea de seminar, evaluată în integralitatea ei, aduce o
bonificaţie de 1 punct la nota finală.

Laborator
Proiect
Abilităţi (competenţe) dobândite de student:

Dezvoltar profesională şi lucrul în echipă; întocmirea documentelor specifice activitatii de personal ;
elaborarea procedurilor de evaluare profesională a salariaţilor, precum şi a procedurilor disciplinare;
gestiunea informatizată a activităţilor de personal în condiţii de confidenţialitate
Data:
Titular curs,

Conf. univ. dr. Dacian C. Dragoş
Date de contact: dragos@fspac.ro

Cadru didactic asociat
drd. Remus Chiciudean
Date de contact: chiciudean@fspac.ro

