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Conţinutul succint al cursului:
Obiectul, metoda şi sistemul dreptului muncii. Noţiuni introductive. Obiectul dreptului muncii. Importanţa dreptului
muncii. Metoda dreptului muncii. Sistemul dreptului muncii. Corelaţia dreptului muncii cu alte ramuri ale sistemului
dreptului. Principiile dreptului muncii Noţiunea de principii ale dreptului. Principii fundamentale ale dreptului şi
interferenţa lor cu dreptul muncii. Principiile comune mai multe ramuri de drept inclusiv dreptului muncii (interamurale).
Principiile ramurale ale dreptului muncii conţinutul lor.
Izvoarele dreptului muncii. Subiecţii dreptului muncii. Noţiunea, caracteristica şi clasificarea subiecţilor dreptului
muncii. Persoane fizice, (salariaţii) în calitate de subiecţi. Angajatorii în calitate de subiecţi ai dreptului muncii.
Sindicatele şi patronatele în calitate de subiecţi ai dreptului muncii. Raporturile juridice de muncă. Noţiunea raportului
juridic de muncă şi caracteristicile sale. Clasificarea raportului juridic de muncă. Apariţia, modificarea şi stingerea
raportului juridic de muncă. Reglementarea juridica a parteneriatului social. Noţiunea şi formele parteneriatului social.
Noţiunea, caracteristica şi conţinutul contractului colectiv de muncă. Noţiunea, caracteristica şi conţinutul convenţiilor
colective. Reglementarea juridică a utilizării forţei de muncă. Piaţa forţei de muncă şi componentele ei. Categoriile de
populaţie ocupată şi neocupată. Organele abilitate cu efectuarea politicii de stat în domeniul utilizării forţei de muncă.
Statutul juridic al şomerului. Ajutorul de şomaj. Contractul individual de muncă(C.I.M) Noţiunea şi importanţa CIM;
Condiţiile, modul de încheiere a CIM; Conţinutul CIM. Executarea CIM; Modificarea CIM; Suspendarea CIM;
Încetarea CIM.
Timpul de muncă şi de odihnă Noţiunea timpului de muncă. Norme privind durata timpului de muncă. Regimul timpului
de muncă. Munca prestată peste program (suplimentar); Noţiunea timpului de odihnă. Formele timpului de odihnă
Concediile şi categoriile lor.
Reglementarea juridică a disciplinei muncii. Noţiunea de disciplină a muncii. Regulamentul intern al unităţii. Metodele de
asigurare a disciplinei muncii. Răspunderea disciplinară.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va cunoaşte
principalele acte juridice naționale şi internaţionale care reglementează raporturile de muncă în cadrul organizației; va
proiecta şi formula politici coerente de personal, conform cerințelor unui management eficient; stres, munca eficienta va
participa practic-consultativ la rezolvarea problemelor comunităţii, organizaţiilor, colectivelor şi individului uman.
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