
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2019/2020 
 

Anul de studiu II/ Semestrul II 
 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

1.3. Departamentul  DE STIINTE SOCIALE 

1.4. Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii MASTER DEZVOLTAREA ŞI MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE   
1.6. Programul de studii/calificarea* 1. Specialist resurse umane (242314);  

2. Analist recrutare/integrare salariaţi (242309);  
3. Inspector de specialitate forţa de muncă şi şomaj (242303); 
4. Consultant în resurse umane (242317); 
5. Specialist în dezvoltare organizaţională (242322); 
6. Specialist în recrutare (242320). 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Protectia si inspectia muncii 2.2. Cod disciplină DMRU212 

2.3. Titularul activităţii de curs CONF. UNIV. DR. HURBEAN ADA 

2.4. Titularul activităţii de seminar  

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă)  

Op 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 14 

 

3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • Capacitate  şi abilităţi de culegere de date, analiză, interpretare şi 

participare la procesele de dezvoltare şi management al resurselor umane; 



• Abilităţi de conducere instituţie/ serviciu/ departament din domeniul 

dezvoltării şi managementului resurselor umane;  

• Cunoştinţe şi abilităţi de elaborare şi implementare a strategiilor şi 

măsurilor de dezvoltare a resurselor umane. 

 

 

Competenţe transversale CT1. Dezvoltarea strategiilor de muncă organizaţională şi managerială pe baza 

principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională; 

CT2. Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală şi de 

asumare de  roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 

-  

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina Protectia si inspectai muncii, îşi propune să ofere studenţilor 

masteranzi o imagine de ansamblu asupra reglementărilor legale in vigoare in 

materie. Pentru o intelegere mai buna a materiei, se vor aborda, pentru ]început, 

aspecte generale referitoare la munca-activitate social-, dar si la modalitățile 

juridice de prestare a muncii.  Apoi cursul continua cu prezentarea Inspectiei 

muncii si a disciplinei ample a protectiei muncii. 

 

7.2 Obiectivele specifice Se urmărește explicarea şi analiza doctrinei şi practicii judiciare în domeniu, 

contribuind la sporirea gradului de cunoaştere a relaţiilor de muncă, in special a 

materiei inspectiei si protectiei muncii. 

7. Conţinuturi 

 

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii  

Curs. I  Munca-activitate socială. Modalități de prestare a muncii. 

 

Prelegere, discuţii   2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 

 

Curs II raportul juridic de muncă. Izvoarele dreptului muncii. 

Reglementarea legală a materiei 

 

Prelegere, discuţii    2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 

 

Curs III Inspecția muncii – reglementare legală; obiectivele principale 

și atribuțiile Inspecției muncii. Inspectorii de muncă 

 

Prelegere, discuţii    2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 

 

Curs IV Reguli generale de sănătate și securitate în muncă 

 

Prelegere, discuţii    2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 

 

Curs V Protecția muncii – obligațiile părților 

 

Prelegere, discuţii    2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 

 

Curs VI Protecția muncii – organizarea serviciilor de protecție a 

muncii; pregătirea și instruirea personalului. 

 

Prelegere, discuţii    2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 

 

Curs VII Accidentele de munca si bolile profesionale Prelegere, discuţii    2 ore, A. 

Hurbean, note 

de curs 



 

8.2 Bibliografie 

Al. Athanasiu, Ana Maria Vlasceanu, Dreptul muncii, Ed. C. H. Beck, 2017 

Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii si Codul muncii comentat si adnotat, Ed. Universul Juridic, 2017 

Alexandru Darăbonț,  Ștefan Pece, Protecția muncii, Ed. Didactică și Pedagogică R. A, București, 2007 

Costel Gâlcă, Codul securității sociale. Legislație tematică. Ed. Wolter Kluwer, 2008 

Legea nr. 198/1999 a inspecției muncii 

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă  

Seminar  

1. Noțiuni generale despre prestarea muncii în România.  

  

2. Munca prestată în cadrul raporturilor de muncă și munca 

prestată înafara raporturilor juridice de muncă. 

3. Izvoarele dreptului muncii 

4. Atribuții generale în cadrul inspecței muncii 

5. Atribuțiile specifice in cadrul inspectiei muncii 

6. Reguli aplicabile în domeniul sănătății și protecței muncii 

7. Obligatiile salariatilor in domeniul protectei muncii 

8. Obligatiile angajatorului in domeniul protectei muncii 

9. Organizarea compartimentului de protectie a muncii 

10. Organizarea serviciului de securitate a muncii 

11. Organizarea structurilor medicale de medicina muncii 

12. Angajarea si repartizarea persoanlului la locurile de 

munca. Examele medicale 

13. Instruirea în domeniul protecției muncii a personalului. 

14. Constatarea accidentelor de munca si a bolilor 

profesionale. Procedura. 

 

 Discutii, dezbateri, 

referate 

2 ore/seminar 

A.Hurbean, 

note de curs 

8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei Protectia si inspectia muncii este coroborat cu asteptarile reprezentantilor comunitatii 

epistemice, asociatilor profesionale si ale angajatorilor reprezentativi. 

9. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs   

- Activitate la seminar - 30% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota minima 5 

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect professional. 

Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept 

european şi cele din dreptul altor state. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

.......................... .  ……………..………………       …………………………………. 

 

Data avizării în departament        Semnătura director de departament 

……………………….           .…………………………………... 

 



 


