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I. PRELIMINARII 

 
     În viața omului munca joacă un rol primordial. Numai aceasta a permis lui să atingă 

înălțimile actuale ale vieții și dezvoltării sale. Este incontestabil, că omul, din cele mai 

timpurii perioade ale existenței, a conștientizat importanța muncii în asigurarea existenței și 

bunăstării sale și a acordat o deosebită atenție reglamentării acesteia și relațiilor respective, 

ce se nășteau în procesul folosirii ei. Astfel în viața omului a apărut dreptul muncii, care este 

una din cele mai dinamice în dezvoltare ramurii de drept a oricărui stat, inclusiv a Republicii 

Moldova. 

     La etapa actuală a dezvoltării societății un rol de o importanță deosebită îl joacă practicile 

aplicării legilației muncii, atît în procesul folosirii forței de muncă cît și în procedurile de 

aplanare a litigiilor de muncă, inclusiv și sancționarea persoanelor, care au admis încălcarea 

normelor de drept.  

   Cursul ,, Dreptul muncii ” este destinat doctoranzilor științelor umaniste și face parte din 

Programul de pregătire bazat pe studii avansate. În conținutul său de bază cursul urmărește o 

abordare științifico – practică a problemelor în domeniul, căilor și mijloacelor de soluționare 

a acestora. 

    Programul elaborat își propune ca scop ghidarea doctoranzilor cointeresați, în perceperea 

și abordarea teoretică substanțială a esenței acestuia, în vederea analizei și sintezei 

tendințelor contemporane în dezvoltarea relațiilor de muncă. La fel, doctoranzii ce vor audia 

și realiza programul cursului, vor beneficia de posibilitatea de a înțelege mai bine 

posibilitățile proprii de a veni cu un aport personal pentru dezvoltarea  teoriei și practicii 

aplicării reglamentărilor normative a relațiilor de muncă în Republica Moldova. 

   Cursul ,, Dreptul Muncii” este destinat doctoranzilor care manifestă un interes deosebit 

pentru domeniu și își propun drept scop racordarea cunoștințelor teoretice cu privire la 

institțiile de bază ale dreptului muncii, precum și cu privire la modul și ordinea de apărare a 

drepturilor și garanțiilor acordate. Deasemenea, doctoranzii ce vor audia cursul, vor avea 

ocazia să înțeleagă mai bine cum ar putea să-și aducă aportul personal la dezvoltarea teoriei 

și practicii aplicării reglamentărilor normative a relațiilor de muncă în societatea 

contemporană. 

În contextul apropierii de cerințele Uniunii Europene în reglamentările relațiilor de muncă 

și reformei judiciare, legislaţia muncii a înregistrat şi va înregistra în perioada următoare anumite 

transformări.  

Disciplina „ Dreptului Muncii” contribuie la formarea specialistului în domeniul justiţiei.  

Remarcabil este şi faptul că disciplina îşi propune ca scop nu doar analiza  legislației 

Moldovei, dar şi  deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor 

respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională. 

Curriculum-ul   disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad 

diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare. Nivelul cunoaştere presupune 

acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul Dreptului Muncii. 

Aplicarea presupune cultivarea abilităţilor tipice disciplinei, dezvoltarea capacităţilor de a 

transpune în plan practic cunoştinţele teoretice. Integrarea îşi propune ca scop formarea 

capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, 

soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea 

poziţiei şi argumentarea soluţiilor. 
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II. OBIECTIVELE  GENERALE  ALE DISCIPLINEI 

 

1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să acumuleze cunoştinţe teoretice privind normele şi instituţiile Dreptului Muncii; 

- să indice obiectivele Dreptului Muncii; 

- să determine obiectul de reglementare al Dreptului Muncii; 

- să definească conceptele fundamentale ale Dreptului Muncii; 

- să interpreteze normele ce reglementează relagiile de muncă; 

- să stabilească rolul Dreptului Muncii în cadrul realizării politicii statului în domeniul 

folosirii muncii; 

- să determine corelaţia dintre doctrina Dreptului Muncii şi practica judiciară  

 

2. La nivel de aplicare: 

- să identifice particularităţile aplicării legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor 

- să argumenteze esenţa unor instituţii ale Dreptului Muncii; 

- să aplice instituţiile Dreptului Muncii în soluționarea problemelor persoanelor fizice și 

juridice;  

- să clasifice categoriile Dreptului Muncii în dependenţă de criteriiile legale şi doctrinare. 

- să aplice cunoştinţele teoretice în raport cu situaţiile din practica judiciară 

- să aplice metode eficiente la instruirea juridică a comunităţii. 

 

3. La nivel de integrare: 

- să stabilească locul Dreptului Muncii în cadrul sistemului de drept din Moldova; 

- să stabilească corelaţia între doctrina şi practica aplicării normelor de drept; 

- să aprecieze rolul subiecţilor în cadrul Dreptului Muncii; 

- să elaboreze propuneri de lege ferenda;  

- să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea 

incorectă a legii 

- să-şi perfecţioneze continuu  capacitatea de a lua decizii legale în situaţii concrete; 

- să determine perspectivele dezvoltării dreptului Dreptului Muncii ca instrument de realizare 

a politicilor statului; 

- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor Dreptului Muncii 

autohtone cu prevederile legislaţiei europene şi prevederile convenţiilor internaţionale 

ratificate de Republica Moldova. 

 

 

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Anul de 

studii 

Numărul de ore Evaluarea 
Responsabil de 

disciplină Total 
Contact 

direct 
LI 

Nr. de 

credite 

Forma de 

evaluare 

1 124 24 100 10 examen          Boris Sosna 

 

IV.  TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

a) Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de curs/prelegeri: 

Nr. Tema Realizarea în timp 

1. Noţiuni generale privind dreptul muncii. 
2 

2. Izvoarele dreptului muncii, inclusiv cu caracter internațional. 

3. Principiile dreptului muncii. Probleme şi soluţii la aplicarea şi 

respectarea principiilor dretului muncii. 
2 

4.  Subiecţii dreptului muncii. 2 

5. Caracterizarea generală a relațiilor juridice de muncă. 2 
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6. Parteneriate în relații de muncă. Contracte colective de 

muncă. Metodele de soluționare a conflictelor de muncă 

între partenerii sociali. 

2 

7. Drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților în 

relațiile de muncă. Particularitățile reglamentării muncii a 

unor categorii de salariați. 

2 

8. Jurisdicția relațiilor de muncă și particularitățile soluționării 

litigiilor de muncă. 
2 

9. Supravegherea și controlul activităților în domeniu aplicării și 

folosirii muncii. 
2 

10. Contractele individuale și colective de muncă. 2 

11  Litigiile de muncă, căile și procedurile de soluționare a 

acestora, inclusiv la CEDO. 
2 

12 Răspunderea juridică în relațiile de muncă. 2 

 

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

- să definească noţiunea Dreptului Muncii; 

- să caracterizeze formele istorice ale Dreptului 

Muncii; 

- să clasifice principiile Dreptului Muncii; 
- să stabilească legătura Dreptului Muncii cu alte 

ramuri de drept. 

Noţiuni generale privind Dreptului Muncii. 

 noţiunea şi scopul Dreptului Muncii; 

 formele și funcțiile Dreptului Muncii; 
 dreptul muncii ca ramură de drept şi ca 

ştiinţă juridică. 

- să descrie izvoarele Dreptului Muncii; 

- să clasifice izvoarele Dreptului Muncii; 
- să determine particularităţile formelor de interpretare 

a normelor Dreptului Muncii; 
- să argumenteze particularităţile acţiunii legii 

Dreptului Muncii. 

Izvoarele dreptului muncii. 

 noţiunea şi sistemul izvoarelor dreptului 

muncii; 

 normele juridice ale Dreptului Muncii; 

 interpretarea normelor Dreptului Muncii. 
 

- să definească noţiunea şi sistemul principiilor în 

Dreptului Muncii; 
- să descrie principiile generale şi speciale ale 

Dreptului Muncii; 

- să stabilească importanţa principiilor Dreptului 

Muncii; 
- să determine legătura între diferite principii ale 

Dreptului Muncii. 

Principiile generale ale dreptului muncii. 

Probleme şi soluţii la aplicarea şi respectarea 

principiilor Dreptului Muncii. 

 noţiunea şi sistemul principiilor Dreptului 

Muncii; 
 caracteristica principiilor generale ale 

Dreptului Muncii; 

 interdependenţa principiilor Dreptului 

Muncii. 

- să definească statutul subiectului Dreptului Muncii; 

- să clasifice subiecţii Dreptului Muncii; 
- să caracterizeze formele de competenţă ale instanţelor 

judecătoreşti în procesele respective; 

- să determine particularităţile conflictelor de muncă; 

- să aprecieze importanţa respectării competenţei 

instanţelor judecătoreşti în litigiile de muncă. 

 Subiecţii Dreptului Muncii. 

 noţiunea şi sistemul subiecţilor Dreptului 

Muncii; 
 persoane fizice; 

 persoane juridice; 

 instituții de control; 

 instanțele de judecată. 

 

- să  studieze structura relațiilor juridice de muncă; 

- să identifice particularităţile relațiilor juridice de 

muncă; 

- să clasifice relațiile de muncă; 

- să stabilească legătura dintre diferite relații de muncă 

și să aprecieze esența fiecărei din ele; 

Caracterizarea generală a relațiilor juridice 

de muncă. 

 noţiunea și esența relațiilor juridice de 

muncă; 

 structura relațiilor juridice de muncă; 

 clasificarea relațiilor juridice de muncă; 
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  subiecții relațiilor de muncă și clasificarea 

lor ; 

 conținutul relațiilor juridice de muncă; 

 obiectul relațiilor de muncă; 

- să evidențieze relațiile juridice respective; 

- să formuleze noțiunile științifice în domeniu; 

- să clasifice relațiile respective; 

- să determine locul, drepturile și obligațiile subiecților 

în relțiile de patrimoniat; 

- să aplice efectiv mijloacele de soluționare a 

conflictelor.  

 Parteneriate în relații de muncă. 

Contracte colective de muncă. Metodele 

de soluționare a conflictelor de muncă 

între partenerii sociali. 
 esența juridică a parteneriatului social în 

relații de muncă; 

 subiecții parteneriatului social; 

 mijloacele juridice de muncă între partenerii 

sociali. 

- să formuleze noțiunile respective și să lămurească 

esența lor; 

- să evidențieze și să aplice în practică metodele de 

realizare a drepturilor și obligațiilor în relațiile de 

muncă; 

- să cunoască particularitățile diferitor relații specifice 

de muncă. 

Drepturile și obligațiile angajatorilor 

și angajaților în relațiile de muncă. 

Particularitățile reglamentării muncii 

a unor categorii de salariați. 
 drepturile și obligațiile angajatorului și 

esența lor; 

 drepturile și obligațiile angajatului și esența 

lor; 

 particularitățile unor relații specifice de 

muncă conform legislației de muncă.  

- să formuleze noțiunile respective și să cunoască 

esența lor; 

- să cunoască și să aplice procedurile aplicabile în 

procesele jurisdicționale.  

Jurisdicția relațiilor de muncă și 

particularitățile soluționării litigiilor de 

muncă. 

 noțiuni în domeniu și esența lor; 

 jurisdicția individuală și colectivă. 

Problemele în domeniu; 

 proceduri juridice de conciliere; 

 greva și esența ei. 

- să cunoască esența și funcțiile controlului de stat 

organele controlului de stat și obștesc și competențele 

lor; 

- să aplice procedurile atît la luarea deciziilor în 

domeniu, cît și în procesul de contestare a acestora. 

Supravegherea și controlul activităților în 

domeniu aplicării și folosirii muncii. 

 esența și funcțiile supravegherii și 

controlului în relațiile de muncă; 

 organele de supraveghere și control și 

competențele lor; 

 controlul obștesc al relațiilor de muncă. 

- să cunoască noțiunile respective, dispozițiile 

obligatorii ale contractelor de muncă atît individuale, 

cît și colective; 

- să cunoască și să aplice efectiv procedurile de 

încheere, modificare și realizare a contractelor de 

muncă. 

 

 

Contractele individuale și colective de 

muncă. 

 contractul colectiv de muncă și esența lui; 

 contractul individual de muncă și esența lui: 

 particularitățile unor contracte individuale 

de muncă pentru activități specifice; 

 

 

- să stabilească efectiv și operativ esența și caracterul 

litigiului de muncă; 

- să determine efectiv legea aplicabilă la soluționarea 

litigiului și procedura de soluționare. 

Litigiile de muncă, căile și procedurile de 

soluționare a acestora. 

 esența și categoriile litigiilor de muncă; 

 procedurile de soluționare a litigiilor de 

muncă; 

 soluționarea litigiilor de muncă în instanțele 

de judecată.  
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- să cunoască noțiunea, esența și criteriile răspunderii 

juridice; 

- să cunoască categoriile răspunderii juridice în relațiile 

de muncă; 

- să stabilească operativ criteriile aplicării răspunderii 

juridice; 

- să aplice efectiv normele de drept în procesul aplicării 

răspunderii juridice.  

Răspunderea juridică în relațiile de muncă. 

 răspunderea penală; 

 răspunderea contravențională; 

 răspunderea disciplinară; 

 răspunderea civilă.  

 

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR-

DOCTORANZI 

SUBIECTE/PROBLEME FORME DE REALIZARE MODALITĂŢI DE EVALUARE 

1. Esența relațiilor juridice de 

muncă în Moldva. 

1. Referate/rezumate. 

2. Studii de caz. 

3. Elaborarea prezentărilor PP. 

- prezentarea rezultatelor; 

- participarea la conferinţe ştiinţifice.  

 

2. Probleme în procesul de 

reziliere a contractelor de 

muncă. 

1. Referate/rezumate. 

2. Studii de caz. 

3. Elaborarea prezentărilor PP. 

- prezentarea rezultatelor; 

- elaborarea publicațiilor, 

articolelor. 

4.Problemele asigurării   

echității sociale în relațiile de 

muncă. 

1. Proiecte. 

2. Referate/rezumate. 

3.Elaborarea prezentărilor PP. 

- prezentarea rezultatelor; 

- elaborarea articolelor; 

- participarea la conferinţe ştiinţifice, 

mese rotunde,concursuri; 

- întocmirea proiectelor de acte. 

4.Litigiile de muncă. 1. Studii de caz. 

2. Referate/rezumate. 

3. Prezentări PP 

4. Proiecte de acte. 

- participarea la conferinţe ştiinţifice, 

mese rotunde, concursuri; 

- elaborarea publicațiilor/articolelor. 

5.Răspunderea juridică în 

relațiile de muncă. 

1. Studii de caz. 

2. Referate/rezumate. 

3. Prezentări PP 

4. Proiecte de acte. 

- susţinerea tezelor de master; 

- prezentarea rezultatelor; 

- participarea la conferinţe ştiinţifice, 

mese rotunde, întruniri,concursuri. 
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VII. TEMATICA REFERATELOR 

 

1. Noţiuni generale privind Dreptului Muncii. 

2. Izvoarele dreptului muncii. 

3. Principiile generale ale dreptului muncii. Probleme şi soluţii la aplicarea şi respectarea 

principiilor Dreptului Muncii. 

4. Subiecţii Dreptului Muncii. 

5. Caracterizarea generală a relațiilor juridice de muncă. 

6. Parteneriate în relații de muncă. Contracte colective de muncă. Metodele de soluționare a 

conflictelor de muncă între partenerii sociali. 

7. Drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților în relațiile de muncă. Particularitățile 

reglamentării muncii a unor categorii de salariați. 

8. Jurisdicția relațiilor de muncă și particularitățile soluționării litigiilor de muncă. 

9. Supravegherea și controlul activităților în domeniu aplicării și folosirii muncii. 

10. Contractele individuale și colective de muncă. 

11. Litigiile de muncă, căile și procedurile de soluționare a acestora 

12. Răspunderea juridică în relațiile de muncă. 

 

 

CERINŢE înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului: 

Volumul referatului nu mai mic de 10 - 12 pagini scris de mână și 8-10 pagini tapate  

1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Școala Doctorală, Tema, a elaborat, conducător 

ştiinţific, localitate şi anul (Chişinău 20__) 

2. Cuprinsul (planul) 

3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei 

cercetate legătura cu specialitatea 

4. Conţinutul: structurat în capitole, paragrafe, şi secţiuni şi scris de mână: 

Capitolul 1 ( include fundamentare teoretică, analiză, sinteze, etc. a problemei cercetării)  

1.1. (1.1.1., 1.1.2. etc.)     1.2.   1.3.   … 

Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetări, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2. etc.)    2.2.    

2.3. …    

Trimiterile: I variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p.199] 

5. Concluzii generale şi recomandări (aproximativ 1 pagină) 

6. Referinţe bibliografice: nu mai puţin de 5 surse 
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VIII. EVALUAREA DISCIPLINEI 
 

Evaluarea curentă se va realiza prin susţinerea referatelor, analiza studiilor de caz, aprecierea în 

rezultatul participării active la discuţiile din cadrul prelegerilor, precum și evaluarea finală care 

se va realiza prin susținerea unui examen. 

 

IX. SUBIECTE PENTRU EXAMEN 

la disciplina Probleme actuale  

                          ale dreptului muncii 
1. Noţiuni generale privind Dreptului Muncii. 

2. Noţiunea şi scopul Dreptului Muncii; 

3. Formele și funcțiile Dreptului Muncii; 
4. Dreptul muncii ca ramură de drept şi ca ştiinţă juridică. 

5. Izvoarele dreptului muncii. 

6. Noţiunea şi sistemul izvoarelor dreptului muncii; 

7. Normele juridice ale Dreptului Muncii; 

8. Interpretarea normelor Dreptului Muncii. 
 

9. Principiile generale ale dreptului muncii. Probleme şi soluţii la aplicarea şi respectarea principiilor 

Dreptului Muncii. 

10. Noţiunea şi sistemul principiilor Dreptului Muncii; 

11. Caracteristica principiilor generale ale Dreptului Muncii; 

12. Interdependenţa principiilor Dreptului Muncii. 

13. Subiecţii Dreptului Muncii. 

14. Noţiunea şi sistemul subiecţilor Dreptului Muncii; 
15. Persoane fizice; 

16. Persoane juridice; 

17. Instituții de control; 

18. Instanțele de judecată. 

 

19. Caracterizarea generală a relațiilor juridice de muncă. 

20. Noţiunea și esența relațiilor juridice de muncă; 

21. Structura relațiilor juridice de muncă; 

22. Clasificarea relațiilor juridice de muncă; 

23. Subiecții relațiilor de muncă și clasificarea lor ; 

24. Conținutul relațiilor juridice de muncă; 

25. Obiectul relațiilor de muncă; 

26. Parteneriate în relații de muncă. Contracte colective de muncă. Metodele de soluționare a 

conflictelor de muncă între partenerii sociali. 
27. Esența juridică a parteneriatului social în relații de muncă; 

28. Subiecții parteneriatului social; 

29. Mijloacele juridice de muncă între partenerii sociali. 

30. Drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților în relațiile de muncă. Particularitățile 

reglamentării muncii a unor categorii de salariați. 
31. drepturile și obligațiile angajatorului și esența lor; 

32. drepturile și obligațiile angajatului și esența lor; 

33. particularitățile unor relații specifice de muncă conform legislației de muncă.  

34. Jurisdicția relațiilor de muncă și particularitățile soluționării litigiilor de muncă. 

35. Noțiuni în domeniu și esența lor; 

36. Jurisdicția individuală și colectivă. Problemele în domeniu; 

37. Proceduri juridice de conciliere; 

38. Greva și esența ei. 

39. Supravegherea și controlul activităților în domeniu aplicării și folosirii muncii. 

40. Esența și funcțiile supravegherii și controlului în relațiile de muncă; 
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41. Organele de supraveghere și control și competențele lor; 

42. Controlul obștesc al relațiilor de muncă. 

43. Contractele individuale și colective de muncă. 

44. Contractul colectiv de muncă și esența lui; 

45. Contractul individual de muncă și esența lui: 

46. Particularitățile unor contracte individuale de muncă pentru activități specifice; 

 

47. Litigiile de muncă, căile și procedurile de soluționare a acestora. 

48. Esența și categoriile litigiilor de muncă; 

49. Procedurile de soluționare a litigiilor de muncă; 

50. Soluționarea litigiilor de muncă în instanțele de judecată.  

 

 

51. Răspunderea juridică în relațiile de muncă. 

52. răspunderea penală; 

53. răspunderea contravențională; 

54. răspunderea disciplinară; 

55. răspunderea civilă.  
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