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Denumirea disciplinei NOŢIUNI DE DREPTUL MUNCII Codul disciplinei 2ISI16DC 

Tipul disciplinei DC Categoria DO Anul de studii 2 Semestrul 3 Nr. credite 4 
 

Facultatea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei 

Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ Total C S L P SI 

Programul de studii INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE 42 14 14 - - 14 

 

Discipline anterioare 
(condiţionări) 

Obligatorii - 

Recomandate - 
 

Obiectivul 
general 

Familiarizarea studenţilor cu o serie de noţiuni de dreptului muncii (contractul individual de 
muncă, contractul colectiv de muncă).   

Obiective 
specifice 

Să cunoască care este rolul contractului individual de muncă şi a celui colectiv în cadrul 
societăţii;                                                                                                 
Să cunoască şi să înţeleagă drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor în urma semnării unui  
contractul individual de muncă;                                                                                           
Să conştientizeze importanţa şi necesitatea încheierii unui contract indvidual de muncă;                                                                                                                           
Să analizeze implicaţiile pe care contractul colectiv de muncă pe ramură îl are asupra 
contractelor individuale de muncă.  

Conţinut 
(descriptori) 

Curs: 
1. Dreptul individual al muncii. Formarea profesională, învăţarea pe  tot   parcursul vieţii; 
2. Contractul individual de muncă . Încheiere, executare, modificare,  suspendare; 
3. Contractul individual de muncă. Timpul de muncă şi timpul de odihnă, Salarizarea, 
sănătatea şi securitatea în muncă; 
4. Dreptul colectiv al muncii. Organizaţii sindicale,  
patronat, dialog social; 
5. Contractele colective de muncă. Conflictele colective de 
 Muncă; 
6. Răspunderea juridică; 
7. Jurisdicţia muncii. Inspecţia muncii. 
Seminar: 
1. Condiţii speciale obligatorii pentru încheierea  şi validitatea  
contractului  individual de muncă; 
2. Cazuri de încetarea a contractului  individual de muncă; 
3. Activităţi specifice ale angajatorului privind sănătatea şi securitatea în muncă; 
4. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social; 
5. Conflictele colective de muncă ; 
6. Protecţia drepturilor salariale; 
7. Accidentele de muncă şi bolile profesionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe 
Pondere în nota finală 

(nota minimă) 

Evaluarea 
pe parcurs 

Teste pe parcurs   % 

Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Saptamânal 25% 

Lucrări de specialitate, teme de casă  25% 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală Colocviu Sesiune 

50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 
1.     ; sarcini ; condiţii de lucru             pondere       %; 
2.     ; sarcini  ; condiţii de lucru             pondere       %; 

 

Titular curs Conf. dr. Gabriel Asandului  

Titular(i) aplicaţii Conf. dr. Gabriel Asandului  

 


