
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
1.2 Facultatea  Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției 
1.3 Departamentul Management si Inginerie Economica 
1.4 Domeniul de studii Inginerie si management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Inginerie economica industriala CJ 
1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 
1.8 Codul disciplinei 55.10 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul muncii 
2.2 Aria de conţinut stiinte juridice 
2.3 Responsabil  de curs Conf.dr.jur.Roxana Cordos, Roxana.Cordos@mis.utcluj.ro 
2.4 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Conf.dr.jur. Roxana Cordos 

2.5 Anul de studiu               3 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS/DO 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 50 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
Tutoriat  
Examinări 1 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 8  
3.8 Total ore pe semestru 50  
3.9 Numărul de credite 2  

 
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 - 
5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

• - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• gestionarea relatiilor colective de munca. 
• competenţe în identificarea masurilor de protectie si securitate 

sociala 
7.2 Obiectivele specifice 
 

• identificarea principiilor fundamnetale ale dreptului muncii 
• dentificarea drepturilor si obligatiilor partilor in contractul 

colectiv si individual de munca; 
• înţelegerea conceptului de dreptul muncii  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Notiunea de dreptul muncii. 

metode moderne de 
predare, 

onsite/online 
 

Izvoarele dreptului muncii. 
Principiile fundamentale ale dreptului muncii. 
Relatiile individuale de munca. 
Contractul individual de munca. 
Relatiile colective de munca. 
Relatiile de protectie si securitate sociala. 

  
8.2 Seminar / laborator / proiect Metode de predare Observaţii 
Principiul egalitatii de tratament. 

metode moderne de predare, 
onsite/online  

Libertatea de asociere in sindicate 
Dialogul social 
Incetarea contractului individual de munca 
Negocierea colectiva 
Prestatiile de protectie sociala in munca 
Norme de igiena in munca. 
Bibliografie 

1. Cordos, R.C., Antreprenoriat, Ed. Todesco, 2010 
2. Mociran, M., Drept antreprenorial, UT Press, 2014 
3. Cernat, C., Dreptul muncii, Ed.Universul juridic, 2014 
4. Ticlea Al., Codul Muncii, Ed. Universul juridic, 2013 
5. Stefanescu, I.T., Tratat de dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2007; 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Studentii vor avea posibilitatea de a invata cum sa puna in practica o idee de afacere in domeniul specializarii 
studiate si sa gestioneze corect relatiile de munca. 

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

din nota finală 



10.4 Curs 
 

Examen examen scris 80% 

10.5 Seminar/Laborator  
 

verficari pe parcurs Referate 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Minim nota 5. 

 
 

Data 
completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

15.09.2021 Curs Conf.dr.jur. Roxana Cordos  
 Aplicații Conf.dr.jur. Roxana Cordos  
   
   
Data avizării în Consiliul Departamentului de 
Management si Inginerie Economica 
17.09.2021 

 
 

Director Departament MIE 
Prof.dr.ing. Florin LUNGU 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății de Constructii de 
Masini 
23.09.2021 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Corina Birleanu 
 
 

 
      

 
 


