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1. Misiunea programului de studii 

Programul de studii de master are misiunea de a desfăşura activităţi didactice cu 

scopul aprofundării cunoștințelor absolvenților instituțiilor de învățământ și specializării 

acestora în domeniul raporturilor de muncă și al dreptului social național și european, pentru a 

forma specialişti de înaltă calificare pentru activităţile desfășurate după finalizarea cursurilor. 

Prin studierea cursurilor de aprofundare și specializare, absolvenţii vor dobândi noi 

cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei și necesare în 

domeniul de activitate. 

Totodată, misiunea astfel formulată particularizează programul de studii în sistemul de 

învăţământ superior juridic, conţinând elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă 

cu cadrul naţional al calificărilor. 

 

2. Obiectivele programului de studii 

 Obiectivele programului de studii constau în specializarea masteranzilor cu o 

temeinică pregătire, o amplă cultură juridico-socială, respectiv iniţierea şi desfăşurarea unor 

acţiuni în scopul conştientizării societăţii asupra importanţei dreptului social. Pe o piață a 

muncii în declin, o dinamica legislativa foarte mare, atât la nivel național cât și european, 

specializarea pentru a dobândi cunoștințe cât mai aprofundate în domeniul dreptului social, al 

relațiilor de muncă devine o necesitate pentru creșterea șanselor ocupării locurilor de muncă 

ori a desfășurării activității la un nivel cât mai înalt de profesionalism. 

 Programul de studii asigură dobândirea competențelor profesionale necesare 

desfășurării, după absolvire, a activităților specifice domeniului juridic al programului de 

master în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.  

  

3. Competențe dobândite  
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• Cercetarea privind problemele juridice, aplicarea și interpretarea conceptelor, 

normelor juridice și teoriilor în domeniul științelor sociale, aplicarea cunoștințelor în 

cadrul procedurilor de elaborare a actelor normative și interpretarea aplicarea în 

concret a legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale. 

•Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale de muncă, contractelor/acordurilor 

colective de muncă, redactarea regulamentelor interne, precum și a tuturor actelor 

specifice legislației muncii și securității sociale. 

• Aplicarea legislației specifice cu privire la nediscriminare, egalitatea de șanse și 

tratament sau hărțuire în cadrul relațiilor de muncă, principiul nediscriminării, al 

consensualității și al bunei credințe, protecția maternității la locurile de muncă și 

protecția persoanelor cu dizabilități; 

• Consilierea, asistarea ori reprezentarea în limitele legale a salariaților ori 

angajatorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

contractului individual de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare; 

• Planificarea resurselor umane, organizarea muncii și sisteme de salarizare, stabilirea 

criteriilor și procedurilor de evaluare și formare profesională, precum și redactarea 

contractelor și a clauzelor speciale de formare profesională; 

• Aplicarea legii în cadrul procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau 

nu țin de persoana salariatului; 

• Gestionarea situațiilor de criză prin aplicarea procedurilor de soluționare a cererilor 

sau reclamațiilor individuale ale salariaților, realizarea cercetării disciplinare, precum 

și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea pentru daune în relațiile de muncă; 

• Soluționarea conflictelor prin conciliere sau mediere; 

• Consilierea salariaților, sindicatelor, reprezentanților salariaților sau angajatorilor în 

redactarea acțiunilor sau cererilor care urmează a fi depuse la instanță, asistarea sau 

reprezentarea părților în litigiu în fața instanțelor de judecată; 

• Abilităţi de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor. 

 

     Acquired competences 

• Research on legal issues, application and interpretation of concepts, legal norms and 

theories in the field of social sciences, application of knowledge in the procedures for 

drafting normative acts and interpretation of concrete application of national, 

European and international legislation on labour and social security; 

• Drafting and / or endorsement of individual labour contracts, collective agreements / 

collective agreements, drafting of internal regulations, as well as of all acts specific to 

labour law and social security; 

• Enforce specific legislation on non-discrimination, equal opportunities and treatment 

or harassment in labour relations, non-discrimination, consensual and good faith, 

maternity protection at work and protection of people with disabilities; 
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• Counselling, assisting or representing within the legal limits of employees or 

employers in negotiating, concluding, modifying, suspending or terminating an 

individual employment contract, including during disciplinary research; 

• Planning of human resources, organization of work and payroll systems, 

establishment of evaluation and training criteria and procedures, and drafting of 

contracts and special training clauses; 

• Enforcement of the law in the dismissal procedures for reasons that are or not related 

to the employee; 

• Managing crisis situations by applying procedures for solving individual claims or 

complaints of employees, carrying out disciplinary research, and applying legal 

procedures regarding liability for damages in labour relations; 

• Solving conflicts by conciliation or mediation; 

• Counselling employees, trade unions, employees' representatives or employers in 

drawing up actions or applications to be lodged with the court, assisting or 

representing the parties to the dispute before the courts; 

• Communication skills, teamwork and results reporting. 

 

4. Titlul și calificarea obținute 

• titlul: Master 

• denumire calificare: DREPT SOCIAL ROMÂN ȘI EUROPEAN 

• cod calificare RNCIS: - 

 

5. Ocupații posibile, conform „Clasificării Ocupațiilor din România”:  

 

Ocupația 

Expert jurist 

 

Cod COR/ISCO-08 

261903 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 

CODUL 

DISCIPLI

NEI 
Denumirea disciplinei 

Tipul 

disciplinei 

Sem. I Sem. II 

Credite 

Forma 

de 

evaluare 

Total ore semestru 

Sem. 

I 

Sem. 

II 

Semestrul I Semestrul 

II 

C. S. C. 
S./

P. 

C,S/

L 

SI C,S

/L 

SI 

 Discipline obligatorii            

FDDRSE

0101 

Dreptul muncii aprofundat – I 

Thorough Labor Law I 
DA 2 2   6  EX. 56 94   

FDDRSE

0102 

Dreptul securităţii sociale 

aprofundat – I 
Thorough Social Security Law I 

DA 2 2   6  EX. 56 94   

FDDRSE

0103 

Drept social european – I 

European Social Law I 
DS 2 2   6  EX. 56 94   

FDDRSE
0104 

Etica și integritate academică 
Ethics and academic integrity 

DC 1    4  C 14 86   

FDDRSE

0105 

Practică de specialitate 

Specialised Practical Training 
DS  3   4  C 42 58   

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
 7 9   26  3EX, 2C 224 426   

              

 Discipline opționale            

FDDRSE

0106 

Drept Internațional al  muncii – 
I 

International Labour Law I 

DS 1 1   4  EX. 28 72   

FDDRSE
0107 

Fiscalitatea în relațiile de muncă 
Fiscality in labor relations 

DS 1 1   4  EX 28 72   

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
 1 1   4  1 Ex 28 72   

 Observație – se va alege o disciplină            

              

 Discipline facultative             

FDDRSE
0108 

Limba engleză 
English language 

DC 1 1   4  C 28 72   

 Total ore discipline facultative  1 1   4  C 28 72   

 
Total ore activități didactice 

sem I 
 8 10          

 TOTAL SEM I  112 140   30  4 EX, 2C 252 498   

              

 Discipline obligatorii            

FDDRSE

0109 

Dreptul muncii aprofundat – II 

Thorough Labor Law II 
DA   2 2  6 EX.   56 94 

FDDRSE

0110 

Dreptul securităţii sociale 

aprofundat – II 

Thorough Social Security Law 

II 

DA   2 2  6 EX.   56 94 
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FDDRSE

0111 

Drept social european – II 

European Social Law II 
DS   2 2  6 EX.   56 94 

FDDRSE

0112 

Jurisdicția muncii 

Labor jurisdiction 
DS   1 1  4 EX.   28 72 

FDDRSE

0113 

Cercetarea în vederea elaborătii 

lucrării de disertație 

Research to develop 
dissertation thesis 

DS    2  4 C   28 72 

              

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
   7 9  26 4EX, 1C   224 426 

              

 Discipline opționale            

FDDRSE
0114 

Dreptul internațional al muncii 

– II 

International Labour Law II 

DS   1 1  4 EX.   28 72 

FDDRSE
0115 

Managementul resurselor 

umane 

Human resources management 

DS   1 1  4 EX   28 72 

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
   1 1  4 1 Ex   28 72 

 Observație – se va alege o disciplină            

              

 
Total ore activități didactice 

sem II 
   8 10        

 TOTAL SEM II       30 5 EX, 1C   252 498 

 
LUCRAREA DE 

DISERTAȚIE 
  10      

 TOTAL ORE    9EX, 3C 252 498 252 498 

 

 

AVIZE 

 

Avizat 

Departamentul 

Științe Juridice, 

Facultatea de Drept 

Avizat 

Comisia pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității, 

Facultatea de Drept 

Avizat 

Consiliul facultății, 

Facultatea de Drept 

Director Departament, 

lect. univ. dr. Cleopatra DRIMER 

Președinte Comisie, 

conf. univ. dr. Andreea 

RÎPEANU 

Decan, 

prof. univ. dr. Maria FODOR 

 

în ședința din: 6.05.2019 

 

în ședința din: 6.05.2019 

 

în ședința din 8.05.2019 

 

 


