
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021/2022 

 
Anul de studiu III/ Semestrul II 

 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 
1.3. Departamentul  ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 
1.4. Domeniul de studii DREPT 
1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6. Programul de studii/calificarea DREPT/ avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 

261103 
 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII 

SOCIALE I 
2.2. Cod disciplină  DR III 11 

2.3. Titularul activităţii de curs   CONF. UNIV. DR. HURBEAN ADA 
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator ASIST. UNIV. DR. FLOREA BOGDAN 
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  

Examinări 2 
Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Sală curs dotată cu tablă și cu Videoproiector/ Computer, 

conexiune internet, acces la platforme de învățământ online 
”Microsoft Teams” 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală curs dotată cu tablă și cu Videoproiector/ Computer, 
conexiune internet, acces la platforme de învățământ online 
”Microsoft Teams” 

  
 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv 
iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. 
C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei 
profesionale. 

Competenţe transversale  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 



7.1 Obiectivul general al disciplinei Ca ramură de sine stătătoare a sistemului român de drept, dreptul muncii şi 
asigurărilor sociale, îşi propune să ofere studenţilor un studiu al ansamblului 
reglementărilor legale actuale privitoare la raporturile de muncă care se 
stabilesc între angajat şi angajator în mod individual şi în colectiv, sens în 
care în cuprinsul cursului, în semestrul I, vor fi prezentate şi analizate 
aspecte privitoare la condiţiile în care are loc încadrarea în muncă, 
executarea şi încetarea contractului individual de muncă. Instituţiile 
principale care urmează să fie analizate sunt cele privitoare la: încheierea 
contractului individual şi modul de executare a lui, salarizarea angajaţilor, 
respectarea timpului de muncă şi a celui de odihnă, condiţiile în care poate 
să înceteze contractul individual de muncă şi procedura care trebuie să fie 
urmată în astfel de cazuri, asigurarea unor condiţii de muncă 
corespunzătoare care să permită prestarea ei în deplină siguranţă, fără a 
pune în pericol viaţa şi sănătatea salariaţilor, obligaţiile părţilor contractelor 
de muncă în legătură cu perfecţionarea pregătirii profesionale 

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei urmareste prezentarea, explicarea şi analiza doctrinei şi 
practicii judiciare în domeniu, contribuind la sporirea gradului de 
cunoaştere a relaţiilor individuale de muncă si deprinderea abilităţilor 
practice ăn legătură cu soluţionarea speţelor şi indicaţii privind folosirea 
materialelor bibliografice 

 
 
8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii  
C1 SECŢIUNEA I: Munca activitate socială, 
SECŢIUNEA a II-a: Definiţia dreptului muncii, 
SECŢIUNEA a III-a: Obiectul dreptului muncii, 
SECŢINEA a IV-a: Modalităţile de prestare a muncii,  
SECŢIUNEA a V-a: Principiile dreptului muncii, 
SECŢIUNEA a VI-a: Izvoarele dreptului muncii, 
SECŢIUNEA a VII-a: Raporturile juridice de muncă 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C2 Specific şi definiţie, SECŢIUNEA a II-a: Încheierea 

contractului individual de muncă,  

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C3 SECŢIUNEA a III-a: Durata, conţinutul şi forma 

contractului individual de muncă, SECŢIUNEA a IV-a: 

Executarea contractului individual de muncă, 

SECŢIUNEA a V-a 

Prelegere, discuţii 2 ORE A.Hurbean, Dreptul 
muncii, Suport de curs, ed. 
Didactica, Codul muncii 

C4 Modificarea contractului individual de muncă, 

SECŢIUNEA a VI-a: Suspendarea contractului 

individual de muncă, SECŢIUNEA a VII-a 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C5 Încetarea contractului individual de muncă, 

SECŢIUNEA a VIII-a: Nulitatea contractului individual 

de muncă 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C6 SECŢIUNEA I: Cumulul de funcţii, SECŢIUNEA a 

II-a: Contractul individual de muncă pe durată 

determinată, SECŢIUNEA a III-a: Munca prin agent de 

muncă temporară, 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C7 SECŢIUNEA a IV-a: Contractul individual de 

muncă cu timp parţial, SECŢIUNEA a V-a: Munca la 

domiciliu 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C8 SECŢIUNEA I: Timpul de muncă, SECŢIUNEA a II-

a: Timpul de odihnă 

Prelegere, discuţii 2 ORE A.Hurbean, Dreptul 
muncii, Suport de curs, ed. 
Didactica, Codul muncii 

C9 SECŢIUNEA I: Consideraţii generale, SECŢIUNEA 

a II-a: Sistemul de salarizare, SECŢIUNEA a III-a: 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 



Principiile sistemului de salarizare, SECŢIUNEA a IV-

a: Elementele sistemului de salarizare, SECŢIUNEA a 

V-a: 

Codul muncii 

C10 Formele de salarizare, SECŢIUNEA a VI-a: 

Modalităţile de salarizare, SECŢIUNEA a VI-a: 

Modalităţi de plată a salariului, SECŢIUNEA a VIIa: 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C11 SECŢIUNEA I: Trăsături specifice şi definiţie, 

SECŢIUNEA a II-a: Cadrul juridic de protecţie a 

muncii, SECŢIUNEA a III-a: Obligaţiile angajatorului 

privind protecţia muncii, SECŢIUNEA a IV-a: 

Obligaţiile salariaţilor a privind protecţia muncii, 

Prelegere, discuţii 2 ORE A.Hurbean, Dreptul 
muncii, Suport de curs, ed. 
Didactica, Codul muncii 

C11 SECŢIUNEA I: Trăsături specifice şi definiţie, 

SECŢIUNEA a II-a: Cadrul juridic de protecţie a 

muncii, SECŢIUNEA a III-a: Obligaţiile angajatorului 

privind protecţia muncii, SECŢIUNEA a IV-a: 

Obligaţiile salariaţilor a privind protecţia muncii, 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C13 SECŢIUNEA I: Consideraţii generale, 

SECŢIUNEA a II-a: Contractele speciale de formare 

profesională organizate de angajator, SECŢIUNEA a 

III-a: Contractul de ucenicie la locul de muncă 

Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

C14 Registrul salariatilor. Vechimea in muncă Prelegere, discuţii 2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, 
Suport de curs, ed. Didactica, 
Codul muncii 

Bibliografie SELECTIVA  
Al. Athanasiu, Ana Maria Vlasceanu, Dreptul muncii, Ed. C. H. Beck, 2017  
Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii si Codul muncii comentat si adnotat, Ed. Universul Juridic, 2017 
Al. Ticlea, Raspunderea disciplinara in raporturile de munca, Ed. C. H. Beck, 2017  
Cristina, Samboan, Demnitatea in munca, Ed. C.H. Beck, 2017  
I.T. Stefanescu, Trata de dreptul muncii, editia a IV a, Ed. Universul Juridic, 2017  
C. Cernat, Dreptul muncii, Ed. Universul juridic, 2014 
Al. Ticlea, Codul muncii, Ed. Universul Juridic, 2013 
C. Galca, Codul muncii, comentat si adnotat, Ed. Rosetti, 2013 
Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii - Editia a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2010  
A. Popescu, Dreptul international si european al muncii, ed. C. H. Beck, 2009  
N. Voiculescu, Dreptul comunitar al muncii, ed. Wolter Kluwer, 2009  
Al. Ţiclea, Dreptul muncii-curs universitar, editia a III a, ED. Universul Juridic, 2009  
C. Galca, Codul european al muncii şi securităţii sociale –adnotat, ed. Wolter Kluwer, 2009 
A. G. Uluitu, Greva, Ed. Lumina Lex, 2008  
R. Dumitru, Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă. Comentarii şi explicaţii, ed. C. H. Beck, 2007  
V. Dorneanu, Dialogul social-fundament al democraţiei economico-sociale, ed. Lumina Lex, 2006 
Al. Ţiclea, Dreptul muncii-curs universitar, ED. Universul Juridic, 2008  
A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, ediţia 2, Ed. C. H. Beck, 2008  
V. Pribac, Abuzul de drept şi Contractele de muncă, Ed. Wolterkluwer, 2007 
I.T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol.1, Editura Lumina Lex, 2007  
I.T. Ştefănescu, Modificările Codului muncii, Editura Lumina Lex, 2006.  
O. Macovei, Conţinutul contractului individual de muncă, Editura Lumina Lex, 2006.  
V. Dorneanu, Sistemul de salarizare în România, Editura Lumina Lex, 2003. 
Al. Ţiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, 2003.  
N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.  
A. Hurbean, Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2006 
 

8.2. Seminar-laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1  
Noţiuni generale. Instituţii, autorităţi şi organisme de 
interes public prin intermediul cărora se realizează 
dialogul social  

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 



Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 1 ( 2 ore ) privitoare la noţiunile 
introductive privind instituţiile şi autorităţile implicate în 
procesul de dialog social dar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite 
Seminar 2 
 Încheierea contractului individual de muncă 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 2 (2 ore) privitoare la noţiunile 
introductive privind încheierea contractului individual 
de muncă dar și aprofundarea cunoștințelor referitoare 
la aceste teme, verificarea corectitudinii cunoștințelor 
dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 3  
Durata, conţinutul şi executarea contractului individual 
de muncă  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 3 (2 ore) privitoare la durata, conţinutul 
şi executarea contractului individual de muncă dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 4  
Modificarea şi suspendarea contractului individual de 
muncă  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 4 (2 ore) privitoare la modificarea şi 
suspendarea contractului individual de muncă dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 5  
Încetarea şi nulitatea contractului individual de muncă  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 5 (2 ore) privitoare la încetarea şi 
nulitatea contractului individual de muncă dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 6  
Contractul individual de muncă pe durată determinată. 
Cumulul de funcţii  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 6 (2 ore) privitoare la contractul 
individual de muncă pe durată determinată şi cumulul 
de funcţii dar și aprofundarea cunoștințelor referitoare 
la aceste teme, verificarea corectitudinii cunoștințelor 
dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 7  
Contractul individual de muncă cu timp parţial Munca 
la domiciliu  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 7 (2 ore) privitoare la contractul 
individual de muncă cu timp parţial şi munca la 
domiciliu dar și aprofundarea cunoștințelor referitoare 
la aceste teme, verificarea corectitudinii cunoștințelor 
dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 8  
Timpul de muncă Timpul de odihnă  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 8 ( 2 ore ) privitoare la timpul de muncă 
şi timpul de odihnă dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 9  
Principiile şi elementele sistemului de salarizare  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 9 (2 ore) privitoare la principiile şi 
elementele sistemului de salarizare dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 10  
Formele de salarizare Modalităţile de plată a salariului  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  



cadrul cursului 10 (2 ore) privitoare la principiile şi 
elementele sistemului de salarizare dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Codul muncii 

Seminar 11  
Cadrul juridic privind protecţia muncii. Obligaţiile 
angajatorului şi ale salariaţilor privind protecţia muncii  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 11 ( 2 ore ) privitoare la cadrul juridic 
privind protecţia munciidar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 12  
Accidentele de muncă. Răspunderea juridică pentru 
nerespectarea normelor de protecţie a muncii  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 12 ( 2 ore ) privitoare la protecţia muncii 
şi accidentele de muncă 
 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 13  
Contractele de formare profesională a angajaţilor. 
Contractele de ucenicie  
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 13 ( 2 ore ) privitoare la contractele de 
ucenicie şi de formare profesională a angajaţilor dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Seminar 14 

Registrul salariatilor. Vechimea in muncă 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în 
cadrul cursului 14 ( 2 ore ) privitoare la registrul 
salariatilor și vechimea in muncă 

Dialog, exemplificare. 
Dezbatere.Analiza de text. 
Verificarea cunoștințelor 

2 ORE  
A.Hurbean, Dreptul muncii, Suport de 
curs, ed. Didactica,  
Codul muncii 

Bibliografie 
Al. Athanasiu, Ana Maria Vlasceanu, Dreptul muncii, Ed. C. H. Beck, 2017  
Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii si Codul muncii comentat si adnotat, Ed. Universul Juridic, 2017 
Al. Ticlea, Raspunderea disciplinara in raporturile de munca, Ed. C. H. Beck, 2017  
Cristina, Samboan, Demnitatea in munca, Ed. C.H. Beck, 2017  
I.T. Stefanescu, Trata de dreptul muncii, editia a IV a, Ed. Universul Juridic, 2017  
C. Cernat, Dreptul muncii, Ed. Universul juridic, 2014 
Al. Ticlea, Codul muncii, Ed. Universul Juridic, 2013 
C. Galca, Codul muncii, comentat si adnotat, Ed. Rosetti, 2013 
Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii - Editia a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2010  
A. Popescu, Dreptul international si european al muncii, ed. C. H. Beck, 2009  
N. Voiculescu, Dreptul comunitar al muncii, ed. Wolter Kluwer, 2009  
Al. Ţiclea, Dreptul muncii-curs universitar, editia a III a, ED. Universul Juridic, 2009  
C. Galca, Codul european al muncii şi securităţii sociale –adnotat, ed. Wolter Kluwer, 2009 
A. G. Uluitu, Greva, Ed. Lumina Lex, 2008  
R. Dumitru, Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă. Comentarii şi explicaţii, ed. C. H. Beck, 2007  
V. Dorneanu, Dialogul social-fundament al democraţiei economico-sociale, ed. Lumina Lex, 2006 
Al. Ţiclea, Dreptul muncii-curs universitar, ED. Universul Juridic, 2008  
A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, ediţia 2, Ed. C. H. Beck, 2008  
V. Pribac, Abuzul de drept şi Contractele de muncă, Ed. Wolterkluwer, 2007 
I.T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol.1, Editura Lumina Lex, 2007  
I.T. Ştefănescu, Modificările Codului muncii, Editura Lumina Lex, 2006.  
O. Macovei, Conţinutul contractului individual de muncă, Editura Lumina Lex, 2006.  
V. Dorneanu, Sistemul de salarizare în România, Editura Lumina Lex, 2003. 
Al. Ţiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, 2003.  
N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.  
A. Hurbean, Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2006 
 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
. Studiul acestei discipline creează oportunitățile de însușire a noțiunilor teoretice care stau la baza desfășurării 
activității profesionale în cadrul enităților/organizațiilor private și publice în care se utilizezază forța de muncă; 
Viitorii profesioniști vor dobândi competențe în utilizarea și aplicarea conceptelor, principiilor și teoriilor legate de dreptul muncii, 
ceea ce le va permite identificarea, explicarea, interpretarea și aplicarea normelor juridice naţionale și a dreptului uniuni i europene 
în rezolvarea unor situaţii specifice. 
 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală 
- 
 

Examen scris 
- 

80% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

Teste de evaluare a însușirii 
cunoștințelor 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rezolvarea de probleme de drept concrete, pornind de la legislaţia, doctrina 
şi jurisprudenţa de dreptul muncii. 
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite. 
 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 


