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TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ 

 

LA DISCIPLINELE 1 

 

    DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE - I 

     DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE - II 

  

1. Încheierea si executarea contractului individual de munca- clauza de neconcurență;  

2. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata incapacității temporare de muncă- Studiu  

   de caz; 

3. Modalităţile de incetare a contractului individual de muncă-analiză  comparativă; 

4. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului;  

5. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului;  

6. Încetarea contractului individual de muncă din cauza inaptitudinii fizice și/sau psihice a  

     salariatului; 

7.  Aplicarea legislaţiei referitoare la salarizare- plata drepturilor salariale; 

 8. Nulitatea deciziei de sancționare disciplinară - Studiu de caz ; 

 9. Raspunderea disciplinara; 

10. Condițiile de angajare a răspunderii patrimoniale a salariaților în dreptul muncii;  

11. Încetarea contractului individual de muncă in procedura insolvenței ; 

12. Sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă- încetarea plății   

      indemnizației de șomaj; 

 13. Sistemul public de pensie  -categoriile de pensii ce se acordă potrivit Legii nr. 263/2010; 

 14. Inspectia muncii- Securitatea si sanatatea în munca;   

 15. Dialogul social- reglementarea organelor tripartite în dreptul muncii român, evoluţiile  

       reglementării după anul 2011; 

 16. Contractul colectiv de munca- constituirea organizațiilor sindicale ;  

 17. Solutionarea conflictelor de interese;  

 18. Greva; 

 19. Jurisdictia muncii- soluţionarea litigiilor de muncă de către instanţele judecătoreşti; 

 20. Protectia femeii si a tinerilor incadrati in munca.   
 

                       

Prof. univ. dr. Modiga Georgeta 

 georgeta.modiga@univ-danubius.ro 

 

 
1 Aceste teme sunt propuse de către îndrumătorul lucrării de licență. Studenții pot formula 

propuneri pentru alte teme, care vor fi stabilite împreună cu îndrumătorul lucrării de licență. 

Temele se corelează cu programul de studii universitare de licență, respectiv cu domeniul de 

competență al îndrumătorului lucrării de licență. 
 


