
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială  

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Resurse umane l.m. 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul muncii şi a protecției sociale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Dacian C.Dragoş 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Remus Chiciudean  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 0 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Prezenta la curs nu este obligatorie dar este recomandată tuturor studenţilor 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Studentii trebuie sa fie activi la seminar şi să pună întrebări despre  noţiunile, 

ideile şi conceptele discutate la curs şi/sau regăsite în textele citite 



6. Competenţele specifice acumulate 
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  Abilităţi în organizarea, gestionarea şi conducerea activităţilor în materia relaţiilor 

contractuale de muncă; 

 Abilităţi privind conceperea şi întocmirea documentelor specifice activitatii de 

personal;  

 Abilităţi privind elaborarea procedurilor de evaluare profesională a salariaţilor, precum 

şi a procedurilor disciplinare;  

 Competenţe în gestiunea informatizată a activităţilor de  personal în condiţii de 

confidenţialitate 
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 Executarea şi realizarea responsabilă a sarcinilor primite în cadrul cursului şi a 

seminariilor  printr-o coordonare şi o asistare continuă a studenţilor din partea cadrelor 

didactice; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; 

 Dezvoltarea abilităţilor de identificare a unei probleme şi de analizare a ei ţinând cont de o 

serie de criterii/paşi; 

 Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă pentru a desfăşura activităţi în cadrul 

organizaţiilor private, publice sau nonprofit; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Discuţie introductivă: prezentarea noţiunilor, 

conceptelor specifice managementului relatiilor 

contractuale de muncă şi a principiilor 

fundamentale ale dreptului muncii 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Pregătirea profesioniştilor de resurse umane prin dobândirea unor 

cunoştinţe avansate  în domeniul dreptului muncii şi a managementului 

relaţiilor contractuale de muncă. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 organizarea, gestiunea şi controlul relaţiilor contractuale de muncă   

 implementarea mecanismelor privind aplicarea institutiilor şi 

principiilor fundamentale ale dreptului muncii în materia relaţiilor 

contractuale de muncă   

 conceperea şi intituirea mecanismelor privind încheierea, executarea, 

modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de munca 

şi a contractului colectiv de muncă ; 

 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 dreptului muncii şi a managementului relaţiilor 

contractuale de muncă; 

 identificarea mijloacelor/instrumentelor (juridice, specifice disciplinei) 

adecvate pentru punerea în aplicare a conceptelor studiate. 

 



2. Încheierea contractului individual de muncă şi 

prezentarea altor tipuri de raporturi contractuale. 

Organizarea activităţii privind încheierea 

contractului individual de muncă. Elaborarea 

unor norme şi proceduri proprii privind 

respectarea principiilor fundamentale ale 

dreptului muncii. (metode, modele, ghid de bune 

practici) 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

3. Evidenţa muncii. Organizarea activităţii 

privind evidenţa muncii prestate în temeiul 

contractului individual de muncă şi a muncii 

zilierilor. 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

4. Executarea şi modificarea contractului 

individual de muncă.Organizarea activităţii 

privind executarea şi modificarea contractului 

individual de muncă. 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

5. Suspendarea contractului individual de 

muncă.Organizarea activităţii privind 

suspendarea contractului individual de muncă.   

Prelegere, discuţii și dezbateri  

6. Încetarea contractului individual de muncă.Organizarea 

activităţii privind încetarea contractului individual de 

muncă. 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

7. Încheierea contractulului individual de muncă 

pe durată determinată, contractului individual de 

muncă cu timp parţial, contractului de muncă 

temporară, contractului de munca la domiciliu şi 

munca zilierilor.Organizarea activităţii privind 

încheierea contractulului individual de muncă pe 

durată determinată, contractului individual de 

muncă cu timp parţial, contractului de muncă 

temporară, contractului de munca la domiciliu şi 

munca zilierilor. 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

8. Timpul de muncă şi timnpul de odihnă. 

Organizarea timpului de muncă şi a timpului de 

odihnă. 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

9. Salarizarea. Elaborarea unor proceduri şi 

norme interne privind salarizarea. (metode, 

modele) 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

10. Dialogul social.Organizarea şi desfăşurarea 

dialogului social. Elaborarea unor norme şi 

proceduri privind raporturile angajatorului cu 

sindicatele şi/sau reprezentantii salariatilor 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

11. Încheierea contractelor colective de muncă. 

Organizarea activităţii privind încheierea 

contractelor colective de muncă. 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

12. Conflictele de muncă. Elaborarea unor 

proceduri şi norme interne privind soluţionarea 

conflictelor de muncă. (metode, modele) 

Prelegere, discuţii și dezbateri  

13. Evaluarea personalului. Elaborarea unor 

proceduri şi norme interne privind evaluarea 

Prelegere, discuţii și dezbateri  



personalului. (metode, modele) 

14. Răspunderea disciplinară şi patrimonială. 

Elaborarea unor proceduri şi norme interne în 

materia răspunderii disciplinare şi a răspunderii 

patrimoniale. (metode, modele) 

Prelegere, discuţii și dezbateri  
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Terry Carney, Gaby Ramia and Anna Yeatman (editors) Contractualism and Citizenship,  is a special 

issue (Volume 18 No 2) of the journal Law in Context. Published December 2001, Publisher  The 

Federation Press,  71 John Street, Leichhardt NSW 2040, Australia 

Dacian C. Dragoş, Remus Chiciudean, Gina Dohotar, Dreptul muncii, curs universitar, ediţia a III-a, ăzută şi 

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 , Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012 

Nicolae Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2009 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.Studii de caz, analize, discuţii referitoare la 

organizarea activităţii privind încheierea 

contractului individual de muncă. Elaborarea 

unor norme şi proceduri proprii privind 

respectarea principiilor fundamentale ale 

dreptului muncii.Se formează grupe de lucru care 

vor fi evaluate pentru munca în echipă. 

Discuţii și dezbateri.   

2 .  Studii de caz, analize, discuţii referitoare la 

întocmirea şi gestionarea dosarului de personal 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

3. Discuţii referitoare la organizarea activităţii 

privind evidenţa muncii prestate în temeiul 

contractului individual de muncă şi a muncii 

zilierilor.Prezentarea programului ,,REVISAL”, 

cu precizări suplimentare privind ţinerea 

evidenţei muncii. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

4. Studii de caz, analize, discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

referitoare la executarea şi modificărea 

contractului individual de muncă. Întocmirea de 

acte adiţionale. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

5. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema 

pe tema organizării, gestionării şi conducerii 

activităţii referitoare la suspendarea contractului 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACarney%2C+Terry&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ARamia%2C+Gaby&qt=hot_author
http://www.federationpress.com.au/journals/journal.asp?issn=08115796#7


individual de muncă. Întocmirea de acte de 

suspendare a contractului individual de muncă.. 

6. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

referitoare la  încetarea contractului individual de 

muncă. Întocmirea de acte de încetare a 

contractului individual de muncă. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

7. Studii de caz, analize, discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

privind încheierea contractulului individual de 

muncă pe durată determinată, contractului 

individual de muncă cu timp parţial, contractului 

de muncă temporară, contractului de munca la 

domiciliu şi munca zilierilor. Integrarea acestor 

contracte în conceptul de flexicuritate. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

8. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

referitoare la timpul de muncă şi a timpul de 

odihnă.  

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

9. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

referitoare la salarizare. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

10. Studii de caz, analize, discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

privind dialogul social. Conceperea unui ghid de 

bune practici privind raporturile angajatorului cu 

sindicatele şi/sau reprezentantii salariatilor. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

11. Analiza unor studii de caz şi discuţii pe tema 

organizării, gestionării şi conducerii activităţii 

referitoare la încheierea contractului colectiv de 

muncă. 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

12. Studii de caz, analize, discuţii pe tema 

elaborării unor proceduri şi norme interne 

privind soluţionarea conflictelor de muncă (ghid 

de bune practici). 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

13. Studii de caz, analize, discuţii pe tema 

elaborării unor proceduri şi norme interne 

privind evaluarea personalului (ghid de bune 

practici). 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 

14. Studii de caz, analize, discuţii privind 

elaborarea unor proceduri şi norme interne în 

materia răspunderii disciplinare şi a răspunderii 

Discuţii și dezbateri. Lucru pe 

echipe. 

 



patrimoniale (ghid de bune practici). 

   

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Tematica cursului  prezintă informaţiile relevante, cerute şi solicitate de angajatori, privind 

pregătirea specialiştilor în resurse umane în domeniul dreptului muncii şi a managementului 

relaţiilor contractuale de muncă. 

 De asemenea, tematica cursului se referă la probleme actuale şi importante pentru piaţa 

muncii, atât din pespectiva angajatorilor cât şi a viitorilor angajaţi. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoştinţe teoretice acumulate Examen de tip test 

grilă 

70 % 

10.5 Seminar/laborator Cunoştinţe teoretice acumulate 

şi abilități practice acumulate 

participare activă la 

dezbateri şi simulări şi 

elaborarea 

temelor/referatelor de 

seminar 

30 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Nota minimă de promovare a disciplinei este 5 

 Nota minimă de la examen este 5  

 Prezenţa şi implicarea în minim 75 % din activităţile de la seminar. 

 


