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DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII DIN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR
EUROPENE
1. Încheierea contractului individual de muncă
n Noțiune, părți și trăsături caracteristice
n Raportul dintre lege, contractul colectiv și individual de muncă
n Condiții generale și speciale la încheierea contractului individual de muncă
n Obligația de informare și consultare
n Registrul de evidență al salariaților
n Forma contractului
2. Conținutul contractului individual de muncă
§ Clauze generale și speciale
§ Timpul de muncă și de odihnă
§ Sistemul de salarizare
3. Tipuri de contracte de muncă
n Contractul de muncă pe durată determinată
n Munca prin agent de muncă temporară
n Contractul de muncă cu timp parțial
4. Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă
n Modificarea unilaterală
n Delegare
n Detașare
n Cazurile de suspendare
5. Protecția salariaților la locul de muncă
n Protecția salariaților în cazul transferului de întreprindere, a concedierii
colective și a insolvabilității angajatorului
6. Încetarea contractului individual de muncă
n Încetarea de drept
n Încetarea prin acordul părților
n Concedierea
n Demisia
7. Răspunderea în dreptul muncii
n Răspunderea disciplinară
n Răspunderea patrimonială
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n Răspunderea contravențională
n Răspunderea penală
DREPTUL COLECTIV AL MUNCII
8. Partenerii sociali și reprezentanții salariaților
n Organizațiile sindicale și patronale
n Reprezentanții salariaților
9. Dialogul social
n Noțiune, părți, domenii, niveluri și structură
n CES CNTDS și comisiile de dialog social
10. Negocierea și contractul colectiv de muncă
n Negocierea colectivă și reprezentativitatea (caracteristici, câmp de aplicare,
durata, funcții, procedura, criteriile de reprezentativitate și procedura
constatării și durata valabilității acesteia)
n Contractul colectiv de muncă (trăsături, natură juridică, părți, înregistrarea
și publicitatea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea, efecte)
11. Conflictele de muncă și jurisdicția muncii
§ Noțiune, clasificare, părți
§ Procedura de soluționare
§ Dreptul la grevă

DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE
12. Sistemul public de pensii. Specificul pensiei avocaților
n Noțiune, forme
n Condiții de realizare
n Stabilirea și plata pensiilor
n Ajutorul de deces
13. Concedii și indemnizații de asigurări sociale
n Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă
n Indemnizații de maternitate, de risc maternal, de carantină
n Asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale
n Indemnizația și concediul de creștere și îngrijire a copilului
14. Alocații
n Alocația de stat pentru copii
n Alocația familială complementară
n Alocația de susținere a familiei monoparentale
15. Jurisdicția în domeniul securității sociale
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