
 

 

Conţinutul cursului:  

Dreptul muncii ca ramură a sistemului naţional de drept 

Izvoarele dreptului muncii 

Principiile dreptului muncii 

Raportul juridic de muncă 

Subiecţii dreptului muncii 

Parteneriatul social în sfera muncii 

Contractul colectiv de muncă şi convenţia colectivă 

Contractul individual de muncă 

Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

Salarizarea 

Securitatea şi sănătatea în muncă 

Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară 

Răspunderea  materială în dreptul muncii 

Jurisdicţia muncii 

Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

să delimiteze raporturile juridice de muncă de alte raporturi juridice, cum ar fi civile, administrative, penale 

etc.; să determine legătura dintre raportul juridic de muncă şi contractul individual de muncă în calitate de 

izvor al acestor raporturi; să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei „Dreptul muncii”; să facă 

delimitare dintre condiţiile încheierii unui contract individual al muncii în diferite state; să identifice 

particularităţile aplicării legislaţiei muncii în Republica Moldova şi alte state; să recomande schimbarea 

şi/sau modificarea legislaţiei Republicii Moldova în domenii în care această schimbare şi/sau modificare 

este necesară; să proiecteze un model de contract individual al muncii în baza cunoştinţelor achiziţionate, 

legislaţiei Republicii Moldova, convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; să 

proiecteze situaţii juridice conflictuale în domeniul litigiilor individuale de muncă şi să propună soluţii de 

rezolvare a lor. 
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Denumirea disciplinei Dreptul Muncii 

Codul disciplinei F.06.A.038 (secţia zi); S.08.A.047 (secţia frecvenţă redusă) 

Tipul disciplinei 
Fundamentală, opţională (secţia zi);  de specialitate,  opţională (secţia 

frecvenţă redusă) 

Anul de studiu / semestrul 
Anul III, semestrul VI (secţia zi);  anul IV, semestrul VII (secţia  

frecvenţă redusă) 

Limba de predare Română 

Credite ECTS 4 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 
60/120 (secţia zi); 20/120 (secţia  frecvenţă redusă)  

Evaluare Examen  

Titularul cursului Ms., lector univ. Feodor Bria 
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