
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2018-2019 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe Juridice 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Drept 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul muncii si securitatii sociale II 2.2. Cod disciplină DR IV 4

  

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. Univ.dr. Ada Hurbean 

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist.univ.dr. Ioana-Andra Pleșa 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I  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 

125 din care: 3.5. curs 48 3.6. seminar/laborator 48  plus 

alte 

activități 

de 

pregătire 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

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

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi …….  
 

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore din planul de învăţământ  

3.9 Total ore pe semestru 48 

3.10 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Necesită cunoștiințe generale de :Teoria generală a dreptului, 

Drept civil  

4.2. de competenţe  

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic  

C2.1 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în 

studiul dreptului 

C2.2 Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea 

şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi 

internaţionale 

C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context 

determinat 

C2.4 Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de 

clasificări şi a unor delimitări conceptuale  

C2.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor 

şi metodelor specifice dreptului 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept concretă 

 

C5.1 Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, 

doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv 

utilizarea bazelor de date juridice  

C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului 

(legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept 

concretă 

C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei 

probleme concrete 

C5.4 Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, 

referitoare la o problemă de drept concretă 

C5.5 Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi 

jurisprudenţa 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în 

încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor C6.1 

Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor 

juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea profesională 

C6.2 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se 

intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de fapt dobândeşte 

semnificaţii în plan juridic) 

C6.3 Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin 

utilizarea raţionamentelor juridice 

C6.4 Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care 

pot fi date unei situaţii de fapt 

C6.5 Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la 

încadrarea juridică a unei situaţii de fapt 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Competenţe transversale CT1. Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu respectarea 

obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice 

CT2.Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea 

rolurilor profesionale specifice 

CT3. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-o 

limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă a actuală din domeniul 

dreptului 

 

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, vor fi prezentate şi analizate 

aspecte privitoare la condiţiile în care are loc încadrarea în 

muncă, executarea şi încetarea contractului individual de 



muncă, salarizare, vechime în muncă, referitoare la sindicate, 

patronate, conflictele de muncă şi jurisdicţia muncii. 

7.2 Obiectivele specifice Se urmărește explicarea şi analiza doctrinei şi practicii judiciare în domeniu, contribuind la 
sporirea gradului de cunoaştere a relaţiilor individuale si colective de muncă si deprinderea 
abilităţilor practice in legătură cu soluţionarea speţelor şi indicaţii privind folosirea materialelor 
bibliografice. 

 

8. Conţinuturi 

Seminar   

1.  Protecţia socială în România; Asistenţa socială şi 

securitatea socială – componente ale sist. de protecţie socială 

(2 ore) 

Discuţii, analiză pe speţe, 

teste grilă 

 

2.  Definiţia, obiectul şi sistemul dreptului securităţii sociale 

(2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

3. Principiile dreptului securităţii sociale. Izvoarele dreptului 

securităţii sociale (2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

4. Raporturile juridice în sfera securităţii sociale (2 ore) Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

5. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor sociale: bugetul 

asigurărilor sociale de stat; veniturile bugetare ale asigurărilor 

sociale de stat (2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

6. Sistemul public de asigurări sociale; sistemul privat de 

asigurări sociale (2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

7. Sistemul public de asigurări de sănătate şi pentru şomaj (2 

ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

8. Stagiul de cotizare; Vechimea în muncă (2 ore) Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

 9. Pensiile. Pensiile pentru limită de vârstă; Pensiile de 

invaliditate (2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

 Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

10. Pensiile de urmaş; Pensiile pentru vechime în muncă; 

Vechimea în muncă specială .Casa judeţeană de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale – atribuţii, competenţe. (2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

11. Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă (2 ore) 

Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

 Discuţii, analiză pe 

speţe, teste grilă 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

Studiul acestei științe creează oportunitățile de însușire a noțiunilor teoretice care stau la baza desfășurării activității 

profesionale. 

 

10. Evaluare 



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

10.4 Curs  Examen  

10.5 Seminar/laborator  Examen  

10.6 Standard minim de performanţă: C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată 

C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional 

C3 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un proiect profesional 

C4 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept european şi cele din 

dreptul altor state 

C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 

concretă 

C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de fapt concretă 

 Demonstrarea competenţelor în: CT1. Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu respectarea obiectivelor, a 

termenelor şi a regulilor deontologice 

CT2.Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice 

CT3. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă a 

actuală din domeniul dreptului 

  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

     
   
            

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

   

 

DUPĂ CAZ – Notă EXPLICATIVĂ: recuperarea seminarelor se va face astfel:....... 


