Aprobată la Ședința Consiliului FDȘS,
proces verbal nr.8 din 29.03.2017
Decanul FDȘS, conf. univ., dr. V. Rusu

Aprobată la Ședința Catedrei de drept privat,
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TEMATICA TEZELOR DE MASTER LA PROGRAMUL
RELAŢII DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
ANII DE STUDII 2016-2018
Contractul individual de muncă (90/120 credite)
1. Procedura de încheiere a contractului individual de muncă.
2. Poziţia angajatorului în raport cu salariatul său în cadrul contractului individual de muncă.
3. Clauze specifice în contractul individual de muncă.
4. Particularităţi ale contractului individual de muncă încheiat de către minor.
5. Particularităţi ale contractului individual de muncă încheiat cu sportivul profesionist.
6. Modul legal de angajare a lucrătorilor străini în Republica Moldova.
7. Perfectarea actelor juridice obligatorii în domeniul resurselor umane.
8. Modificarea contractului individual de muncă – necesitatea ajustării cadrului de reglementare la
actualele realităţi social-economice.
9. Suspendarea contractului individual de muncă
10. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţi-lor.
11. Procedura legală de concediere a salariaţilor.
Parteneriatul social în sfera muncii (90/120 credite)
1. Formele de realizare a parteneriatului social în sfera muncii.
2. Reglementarea statutului juridic al partenerilor sociali.
3. Regimul juridic al contractelor colective de muncă.
4. Negocierea şi convenţiile colective de muncă în dreptul naţional şi internaţional.
5. Căi amiabile de soluţionare a conflictelor colective de muncă.
6. Modalităţi de exercitare a dreptului salariaţilor la administrarea unităţii.
Probleme actuale în materia contractelor civile (90/120 credite)
1. Varietăți ale contractului de vânzare-cumpărare;
2. Contractul de donație;
3. Contractul de antrepriză;
4. Contractul de depozit;
5. Clauzele abuzive în contractele cu consumatorii.
Procedura de soluţionare a litigiilor individuale de muncă (90/120 credite)
1

1. Jurisdicţia muncii – instituţie centrală a dreptului muncii.
2. Reguli de soluţionare a litigiilor individuale de muncă de către instanţele judecătoreşti.
3. Soluţionarea amiabilă a litigiilor individuale de muncă în legislaţia Republicii Moldova şi a altor ţări.
4. Procedura de soluţionare a litigiilor de muncă privind răspunderea materială a salariaţi-lor.
5. Modul de examinare a litigiilor de muncă în materia reparării prejudiciului cauzat persoa-nei ca
rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci.
Securitatea şi sănătatea în muncă (90/120 credite)
1. Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă în legislaţia Republicii Moldova.
2. Procedura legală privind comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă.
3. Regimul de protecţie a muncii femeilor, minorilor şi a persoanelor cu dizabilităţi.
4. Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă.
5. Rolul sindicatelor şi al inspectorilor de muncă în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a
lucrătorilor.
Asigurarea socială în cadrul raporturilor de muncă (90/120 credite)
1. Analiza teoretico-practică a sistemului de asigurări sociale al Republicii Moldova.
2. Particularitățile reformării sistemului public de pensii al Republicii Moldova.
3. Asigurarea socială a persoanelor în caz de accidente de muncă sau boli profesionale.
4. Studiu teoretico-practic privind corelarea vechimii în muncă și a stagiului de cotizare.
5. Protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Managementul strategic al resurselor umane (90/120 credite)
1. Cultura organizațională drept element al managementului strategic resurselor umane.
2. Strategii de dezvoltare al potențialului uman în condițiile globalizării.
3. Politici regionale contemporane privind resursele umane.
4. Dezvoltarea capitalului uman ca factor al competitivității organizației.
5. Metode de pregătire profesională și dezvoltare a carierei personalului.

Sociologia conducerii (90/120 credite)
1.

Cultura organizațională în administrația publică locală.

2.

Cultura guvernării și satisfacția cu viața a populației în Republica Moldova.

3.

Rolul liderismului în organizație.

4.

Stiluri de conducere în organizații.

5.

Motivația participării în context organizațional.
Răspunderea juridică în domeniul raporturilor de muncă (120 credite)
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1. Răspunderea juridică din dreptul muncii şi forţa majoră şi cazul fortuit.
2. Răspunderea materială a angajatorului faţă de salariaţii săi.
3. Corelaţii între răspunderea administratorilor faţă de societatea comercială şi răspunderea lor în
calitate de salariaţi.
4. Răspunderea disciplinară a salariaţilor.
5. Răspunderea materială a salariaţilor.
Cadrul legal al activității de întreprinzător (120 credite)
1.

Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător.

2.

Protecţia juridică a concurenţei în activitatea de întreprinzător.

3.

Societatea comercială ca subiect al activităţii de întreprinzător.

4.

Constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale.

5.

Reorganizarea şi dizolvarea societăţilor comerciale.
Probleme actuale ale dreptului proprietății intelectuale (120 credite)

1.

Mijloacele de apărare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în legislaţia Republicii Moldova.

2.

Invenţia brevetabilă - obiect a proprietăţii industriale.

3.

Apărarea dreptului la marcă: aspecte de drept comparat.

4.

Transmiterea drepturilor asupra obiectelor proprietăţii intelectuale.

5.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: structură, atribuţii, obiective.
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