FIȘA DISCIPLINEI
Denumirea modulului /

disciplinei

Reglementarea relațiilor de muncă și protecție socială

Anul de studiu
II
Semestrul
Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F –
F
Numărul de credite 50
fundamentale, S – de specialitate
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A O
F01O 02
opţională, F-facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de 150
Total ore studiu 125
Total ore pe
25
învăţământ
individual
semestru
Titularul modulului /
Nicolai Romandaș, dr. prof. universitar
disciplinei
AAP
Departamentul
Domeniul general de
studiu
Domeniul de formare
profesională
(specialitate)

Universitatea de Stat
din Moldova, facultatea
Drept
Drept Privat
Drept
Dreptul Muncii

Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Total
25

C

S

L

T

25

C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere
- abordarea originală în dezvoltarea şi aplicarea ideilor referitoare la
instituţiile ce reglementeză relațiile de muncă și protectiei sociale;
- abordarea în mod propriu a problematicii relative la
litigiile/conflictele care pot apărea în cadrul reglementării relațiilor
de muncă și protectiei sociale;
- formarea capacităţii de cercetare și de aplicare a legislaţia muncii
și protecției sociale în situaţii noi şi impredictibile;
- formarea unor abilităţi superioare de cercetare independentă în
materia documentării relaţiilor de muncă și protecției sociale;
- capacitatea de a stabili relaţii între cunoştinţele noi şi cele
tradiţionale în vederea sesizării direcţiilor noi de dezvoltare a
profesiei.
Competenţe
- Determinării statutului juridic al salariatului, angajatorului și
specifice
autorității publice de specialitate în cadrul reglementării relațiilor
disciplinei
de muncă și protecției socuale.
Aplicare
- să evidenţieze problematica transferului de abilităţi în soluționarea
situaţiilor noi, necunoscute în cadrul reglementării relațiilor de
muncă și protectiei socuale;
- să facă faţă unor situaţii complexe prin integrarea cunoştinţelor,
obţinute pe parcursul studierii ;
- să interpreteze aplicarea teoretico-practică a normelor de drept al

muncii și protecției sociale;
să utilizeze jursprudența în interpretarea și aplicarea lrgislației
care reglementează relațiile de muncă și protecție socuală;
- să demonstreze problematica aplicării practicii judiciare a materiei
ce reglementeză relațiile de muncă și protectie socuală;
- să demonstreze capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a
comunica în contextul aplicării legislaţiei muncii și protecției
sociale.
Integrare
- să formuleze judecăţi în baza unor date incomplete în material
relațiilor de muncă și protecției sociale;
- să exteriorizeze capacităţi de formulare a concluziilor şi redare a
esenţei problematicii abordate;
- să studieze autonom şi să propună iniţiative de lege ferenda în
domeniul relațiilor de muncă și protectie socuală.
- va formula propuneri de compatibilizare a legislaţiei interne a
Republicii Moldova în materia legislaţiei muncii și protecției sociale
cu prevederile internaţionale;
- va evalua eficienţa normelor juridice din domeniul legislaţiei
muncii și protecției sociale și va recomanda modificări ale
legislaţiei în vigoare;
- va estima influenţa prevederilor actelor internaţionale în materia
relațiilor de muncă și protecției sociale asupra legislaţiei interne a
Republicii Moldova.
-

-

Conținutul modulului/disciplinei (unități de conținut)
Incursiune în domeniul relațiilor de muncă și protecției sociale;
Problematica reglementării relațiile de muncă și protecției sociale în cadrul
raporturilor de muncă
Statutul juridic al subiecților în asigurarea relațiilor de muncă și protecției sociale;
Rolul izvoarelor de drept cu character local (contractului colectiv de muncă) în
cadrul reglementării relațiilor de muncă
Aspecte teoretico-practice privind încheierea modificarea, suspendarea şi
încetarea contractului individual de muncă pe o durată determinată.
Problematica aspectelor practice privind concedierea salariaţilor
Elemente ce țin de timpul de muncă și de odihnă
Problematica răspunderii disciplinare și materiale a salariatului și angajatorului
Securitatetea și sănătatea în muncă
Jurisdicția muncii (inidividuală și colectivă)
Stagiul de cotizare (vechimea în mucă)
Reglementări juridice privind pensiile de asigurări sociale de stat
Protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
Reglementări priviond incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități

Studiu individual pretins masterandului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt

cerute)

1. Studiul (notiţelor de curs, suportului
de curs, manualelor) şi documentare
suplimentară în bibliotecă, pe Internet,
pe teren etc.

10

7. Studierea practica judiciare
Inspecţiei de Stat a Muncii, a
Cnfederaţiilor Sindicatelor și
Patronatelor, CNAS

20

8. Întocmirea actelor juridice ce ţin
de angajare,modificare, suspenrare
şi concediere a salariaţilor.
9. Întocmirea proiectelor de acte
3. Realizare de comunicări, comentarii,
30
normative la nivel de unitate,
referate, eseuri, recenzii etc.
propuneri de Legea ferenda etc.
10. Întocmirea proiectului de
4. Activităţi practice
Convenţie Colectivă la nivel de
ramură
5. Pregătirea pentru lucrări de control,
11. Analiza legislaţiei naţionale şi
5
atestări semestriale
europene.
6. Consultaţii
10
12. Examinare finală
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 125 ore
2. Activităţi specifice de pregătire
pentru seminar/laborator

20

5
20
5
10
10
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