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FIŞA DISCIPLINEI 

Dreptul comunitar al muncii și securității sociale, anul universitar: 2019 – 2020 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Managementul Strategic al Resurselor Umane / Economist 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Dreptul comunitar al muncii și securității sociale 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 24 3.5 din care curs 12 3.6 S / L / P 12 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/proiecte, teme, referate, portofolii, eseuri 24 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi 4 
3.7 Total ore studiu individual 76 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului -    Dotarea sălii de curs cu video-proiector 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă și a proiectului 

 

6. Competenţe specifice vizate 
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  C2. Elaborarea strategiei de resurse umane la nivel de organizaţie, considerând viziunea firmei şi situaţia 

pieţei muncii – 1 PC;  
 C3. Evaluarea performanţelor profesionale ale resurselor umane, motivarea şi recompensarea angajaţilor – 1 

PC; 
 C5. Rezolvarea problemelor legate de resursele umane: comunicare organizațională, managementul 

conflictelor, negociere – 1 PC. 
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  CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă 
sau în grup a unor sarcini / obiective complexe la locul de muncă – 1 PC. 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

   Înțelegerea corectă a particularităților legislatiei europene și naționale în domeniul muncii 
și securității sociale pentru o buna organizare a managementului de resurse umane în 
contextul liberalizării pieței muncii din Uniunea Europeana 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
- Cunoaşterea caracteristicilor de bază ale contractului individual de muncă conform 
reglementărilor europene și naționale 
B. Obiective procedurale 

  - Aplicarea principiilor de bază ce guverneaza relațiile individuale de munca 
  - Întelegerea corectă a raportului de subordonare dintre angajat și angajator. 
  C. Obiective atitudinale 

-  Aplicarea principiilor ce guverneaza securitatea socială la nivel european și național. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 
Dreptul european al muncii și securității sociale concept, principii 
si noțiuni subsecvente  

1  
 
 
 
 
 
 
 
- Prelegere 
- Dezbatere 
- Studiu de caz 

 

 

 

 

 

Calculator, 
Videoproiector 
Suport documentar 

2. 
Contractul individual de muncă – element central al dreptului 
muncii definiție, condiții de valabilitate  

1 

 3. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă  1 

4. 
Modificarea, suspendarea  și încetarea contractului individual de 
muncă reglementari naționale si europene  

1 

5. Concedierea - reglementari europene și nationale  1 
6. Contractele de muncă  tipice și atipice la nivel european  1 

 7. 
Raportul juridic de asigurări sociale și în reglementarea 
europeană  

1 

8. 
Drepturile si obligațiile asiguratului în sistemele de aigurări de 
pensii la nivelul Uniunii Europene. Conceptul de portabilitate a 
stagiului de cotizare   

1 

9. 
Raportul de asigurari sociale pentru șomaj la nivelul țărilor din 
Uniunea Europeană  

2 

10. Asigurările sociale pentru sănătate la nivelul Uniunii Europene  1 

11. Contractul colectiv de muncă reglementări interne și europene   1 

Bibliografie 
Cursuri, tratate.  

1. Ion Traian Stefanescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2017 
2. Monica Gheorghe, Uniunea europeana si raporturile de munca ale lucratorilor. Provocari actuale, Editura 

Universul Juridic, București, 2016 
3. Carmen Nenu, Dreptul muncii, Editura Sitech, Craiova, 2014 
4. Carmen Nenu Carmina Popescu, Dreptul asigurărilor sociale, Editura Sitech, Craiova, 2014 

Legislaţie 
- Codul muncii, republicat în 2011, cu modificările și completările ulterioare 
- Legea 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
- Legea 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii 
- OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate 
- Legea 76/2002 privind sistemul de asigurari pentru șomaj 
- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
- Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
- Tratatele Uniunii, Directivele și Regulamentele în domeniul dreptului social.  

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Identificarea si intelegerea notiunii a trasaturilor caracteristice si  
a conditiilor pentru incheierea valabila a contractului individual 
de munca   

2 

- Exerciţiul 
- Studiul de 
caz 
- Lucrul în 
grup  

Materiale 
documentare 

Formulare specifice 

2 

Delimitarea caracteristicilor modificării, supendării și încetării  
contractului individual de muncă de alte tipuri de contracte, 
întelegerea corectă a cazurilor prevazute de legislația 
europeană și cea naționala      

2 

3 

Aplicarea practică a cazurilor de încetare a contractului 
individual de muncă. Analiza comparativă a legislației europene 
și a celei naționale. Corecta derulare a procedurii de concediere 
colectivă, potrivit normei europene   

2 

4 
Identificarea particularităților fiecărui tip de contract individual de 
muncă, întocmirea și înregistrarea acestora  

2 

5 
Formulare utilizate în sistemele de asigurări sociale în Uniunea 
Europeana       

2 

6 
Identificarea si intelegerea notiunii a trasaturilor caracteristice si  
a conditiilor pentru incheierea valabila a contractului individual 
de munca   

2 

Bibliografie 
- Note de seminarii, spețe din Culegeri de jurisprudență națională și europenă și  formulare utilizate în domeniu 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  

angajatorilor din domeniul economic 
 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 

acestora 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
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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. Test scris cu întrebări 
teoretice și practice 
 

Probă scrisă 30 % 

10.5 Seminar 

Rezolvarea studiilor de caz şi raspunsul 
corect la cel putin 50% din întrebările 
testului de verifcare, susținere referat 
pe o temă stabilită 

Participarea activă la lucrarile de 
seminar 

Test scris de verificare 

Susținere referat pe o temă 
prestabilită 

20 % 
 

20 % 

30 % 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Înțelegerea particularităților legislatiei europene și naționale în domeniul muncii și securității 
sociale  
Minim  nota 5 la fiecare proba 

 
 
Data completării   Titular de curs,              Titular de seminar, 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,      Director de departament, 
      (prestator),   (beneficiar), 
                     Lect. univ. dr. Daniela Iancu          Conf. univ. dr. Daniela Mihai            


