




Reglementare. Scop





intuitu personae



(exceptio de non adimpleti contractus)











monka

activitate productiv

rezultatul acestei activit i 

loc de munc  , 

dar i ansamblul lucr torilor 

c  prin munc , omul transform  nu numai natura, 

dar se transform , se realizeaz  chiar pe sine însu i

dreptul muncii 

independent liberilor-profesioni ti

persoanele fizice autorizate, întreprinz torii 

persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, membrii familiilor care constituie între-

prinderi familiale, 

tripalium, travail; emploi 

Dic ionarul Explicativ al Limbii Române, 

La dignité du salarié, et le droit du travail 



Activitatea dependent  la func ia de baz   

Activitatea independent  

– expert contabil i contabil autorizat

– notar public 

– avocat

– medic veterinar 

– auditor financiar 



– persoanele care practic  servicii publice conexe actului medical 

– consilier în proprietatea industrial  

– expert criminalist 

– executor judec toresc

– arhitect 

– consultant fiscal 

detectiv particular

psiholog cu drept de liber  practic

– trader i consultant de investi ii

asistent social

broker 

medic, medic dentist i farmacist

mediator 

practician în insolven

Traderii



tehnician dentar
practician de medicin  complementar /alternativ
asistent medical i moa
dietetician

locatio 
operis

Critique du droit du travail
Discu ii privind Dreptul muncii i „Dreptul profesional”



facendi necessitas

voluntari

rela iile sociale de 
munc .

angajatori
salaria i 

angajator

 angajatul 



salaria ii
func ionarii publici

angajatul

unit i2

juridic economic Depind juridic

Depind economic, 
salariu,

disciplin  
tiin ific ,

dreptul muncii este acea ramur  a sistemului de drept alc tuit  din ansamblul 
normelor juridice care reglementeaz  rela iile individuale i colective de munc , atribu iile organi-
za iilor sindicale i patronale, conflictele de munc , aspecte ale inspec iei i jurisdic iei muncii4.

drepturile colective

individual ,
colectiv , 

unitatea
Dreptului muncii. Partea general ,

Dreptul public al muncii
Dreptul muncii. Rela iile colective



rela iile sociale de munc , 

raporturi juridice de munc . 

ea cuprinde totalitatea rela iilor care 

se formeaz  între oameni în procesul muncii, pe baza aplic rii directe a for ei de munc  la 
mijloacele de produc ie,

dreptul profesional 

Tratat teoretic i practic de dreptul muncii  
O perspectiv  asupra dreptului colectiv al muncii

Negocierea contractului colectiv de munc ,
 op. cit.  op. cit



dreptului 
public al muncii  

privat

public dreptul func iei publice

 pur
pur

in terminis

dreptul public al muncii
conexe

ca acele rela ii sociale reglementate de lege, 

ce iau na tere între o persoan  fizic , pe de o parte, i, ca regul , o persoan  juridic  (so-

cietate comercial , regie autonom , unitate bugetar  etc.), pe de alt  parte, ca urmare a 

prest rii unei anumite munci de c tre prima persoan  în folosul celei de a doua, care, la rândul 

ei, se oblig  s  o remunereze i s  creeze condi iile necesare prest rii acestei munci  

Potrivit Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene,  

Opinii privind dreptul public al muncii – subramur  a dreptului muncii
Dreptul muncii, Tratat, 

Van Poucke
Tratat… op. cit

Dreptul securit ii sociale,

 op. cit.
Observa ii privind contractul individual de munc



intuitu personae

rela ia de subordonare,

individuale

infra



bilateral

intuitu personae

în considerarea preg tirii, aptitudinilor i calit ilor proprii 

personal i în ceea ce prive te angajatorul

printr-un mod specific de subordonare a 

persoanei fizice



s  fie remunerat . 

unei protec ii multilaterale pentru 

angaja i, 

Formele tipice

func ionarii publici

militarii,

membrii cooperatori

personalul cultelor religioase.

Formele atipice 
pe contractul de ucenicie; 

zilierii

Comentarii referitoare la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter 

ocazional de c tre zilieri ; Idem, Considera ii referitoare la contractul de munc  în 

dreptul Uniunii Europene


