
Dreptul muncii 
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1. Contractul individual de muncă 
a). Încheierea contractului individual de muncă 
- Noţiune, trăsături caracteristice, elemente esenţiale; 
- Capacitatea juridică a persoanei fizice care se încadrează în muncă; 
- Situaţii de incompatibilitate legală; 
- Capacitatea juridică a angajatorului; 
- Consimţământul părţilor la încheierea contractului individual de muncă; 
- Cauza şi obiectul contractului individual de muncă; 
- Forma scrisă a contractului individual de muncă – cerinţă legală ad probationem; 
- Înregistrarea contractului individual de muncă; 
- Condiţii prealabile la încheierea contractului individual de muncă (examen, stagiu, 
aviz, autorizare); 
- Perioada de probă. 
b). Nulitatea contractului individual de muncă 
- Efecte; 
- Tipuri de nulitate (nulitatea remediabilă - formă specifică). 
c). Conţinutul contractului individual de muncă 
- Drepturile şi obligaţiile părţilor; 
- Clauzele esenţiale (salariul; condiţiile de muncă; durata; locul muncii; felul muncii; 
organizarea muncii); 
- Clauzele specifice reglementate de Codul muncii: 
 - clauza de neconcurență; 

- clauza de confidenţialitate; 
 - clauza de mobilitate; 
 - clauza de formare profesională. 
- Clauze specifice neprevăzute de Codul muncii: 
 - clauza de obiectiv; 
 - clauza de conştiinţă; 
 - clauza de stabilitate; 
 - clauza de risc; 
 - clauza de delegare de atribuţii. 
d). Executarea şi interpretarea clauzelor contractului individual de muncă 
e). Modificarea contractului individual de muncă 
- Delegarea; 
- Detaşarea; 
- Transferul (la salariaţi cât şi la alte categorii de persoane). 
f). Suspendarea contractului individual de muncă 
 - de drept; 
 - prin acordul părţilor; 
 - din iniţiativa salariatului; 
 - din iniţiativa angajatorului. 
g). Încetarea contractului individual de muncă 

- de drept; 
- prin acordul părţilor; 



- concedierea (individuală și colectivă);  
- demisia; 
- încetarea contractului individual de muncă în situaţii nereglementate de 

Codul muncii. 
h). Contractul individual de muncă pe durată determinată (situaţii procedurale 
speciale) 
i). Tipuri speciale de contracte individuale de muncă 
- contractul individual de muncă cu timp parţial; 
- munca prin agent de muncă temporară; 
- munca la domiciliu. 
j). Cumulul de funcţii (noţiune, incompatibilităţi, alegerea funcţiei de bază, cumulul 
pensiei cu salariul, situaţii speciale)  
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2. Răspunderea disciplinară (procedura disciplinară) 
a). Cauze de nerăspundere disciplinară; 
b). Abaterea disciplinară; 
c). Sancţiunile disciplinare; 
d). Reguli procedurale; 
e). Reglementări speciale referitoare la abaterea disciplinară (cu referire la profesia 
de avocat); 
f). Reguli procedurale specifice (probleme speciale referitoare la avocaţi). 
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3. Răspunderea patrimonială 
a). Răspunderea patrimonială a angajatorului faţă de salariaţii săi; 
b). Răspunderea patrimonială a salariaţilor faţă de angajator; 
c). Procedura de stabilire a răspunderii patrimoniale. 
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4. Organizarea muncii 
a). Durata normală a timpului de muncă; 



b). Durata redusă a timpului de muncă; 
c). Munca de noapte; 
d). Prestarea de ore suplimentare; 
e). Timpul de muncă şi negocierea individuală/ colectivă; 
f). Timpul de odihnă (tipuri de concediu). 
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5. Salarizarea 
a). Sistemul de salarizare (mod de stabilire, forma de salarizare); 
b). Caracteristici fundamentale; 
c). Salariul, veniturile salariale şi alte venituri; 
d). Salarizarea în cadrul profesiei de avocat. 
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6. Jurisdicţia muncii 
a). Noţiune, principii, părţi; 
b). Competenţa şi compunerea instanţei; 
c). Termene; 
d). Procedura în faţa primei instanţe; 
e). Motivarea şi caracterul hotărârilor instanţei de fond; 
f). Căi de atac; 
g). Executarea hotărârilor judecătoreşti; 
h). Reglementări specifice. 
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