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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Asistența socială
Licența
Protecția și asigurarea socială
Psihologie și psihopedagogie specială/Asistență socială
Plămădeală Victoria
victoria.plamadeala001@gmail.com

Codul cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

S. 05. A. 041 zi

3

3

5

90

45

45

S.06.A.039 f/f

3

3

6

90

18

72

Total ore

Total ore
contact direct
Studiu individual

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul dat face parte din cursurile la alegere care contribuie la însușirea unei sume de cunoștințe teoretice despre
protecția drepturilor beneficiarilor sistemului de protecție socială. „Protecția și asigurarea socială” prin valențele sale multiple
reprezintă un important instrument de acţiune practică a asistentului social în activitatea de promovare a drepturilor
beneficiarilor sistemului de protecție socială.
Actualitatea acestei discipline reiese din necesitatea promovării ansamblul beneficiilor sociale destinat cetățenilor pentru
satisfacerea nevoilor de bază ale indivizilor. Pentru formarea specialiştilor în asistenţă socială se impune studierea sistemului
de Protecţie şi Asigurare Socială în cadrul procesului de instruire universitară, această disciplină trebuie să constituie nu numai
însuşirea unei sume de cunoştinţe teoretice despre protecţie şi asigurare socială, ci şi un instrument de acţiune practică în
activitatea specialistului contemporan în asistenţă socială, pentru ridicarea bunăstării tuturor categoriilor de beneficiari din
cadrul comunităţii.
Cursul dat se bazează și are tangențe cu următoarele discipline:
Dreptul și legislația în AS
Legislația familiei
Sistemul de servicii în AS
Asistența socială a persoanelor cu handicap
AS a persoanelor de vârstă a treia
Sociologia generală și tehnici de cercetare
………………………..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursului de Protecţie şi Asigurare Socială în spectrul sistemului de valori a
modelului socio – cultural al lumii contemporane;
Identificarea conţinutului şi rolului Protecţiei Sociale în societatea modernă;
Aprecierea aportului asistentului social în promovarea principiilor de bază a protecţiei sociale;
Identificarea tipurilor de pensii şi condiţiilor de stabilire a acestora;
Determinarea dificultăţilor sistemului de protecţie socială la etapa actuală în Republica Moldova;
Finalităţi de studii
-

Să determine obiectivele şi principiile protecţiei şi asigurării sociale;
Să identifice conţinutul protecţiei sociale şi necesitatea cunoaşterii lui de asistentul social;
Să explice conceptul de protecţie socială în spectrul valorilor lumii contemporane;
Să cunoască categoriile de beneficiari ai sistemului actual de protecţie socială şi prestaţiile de asigurări sociale;
Să determine specificul sistemului de protecţie socială la nivel naţional, raional şi local;
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-

Să identifice problemele tipice sistemului de protecţie socială şi asigurare socială în RM;
Să identifice diferenţele între principiile sistemelor de protecţie socială suedez, german, latin;
Să aprecieze corelaţia între contribuţiile de asigurări şi baza impozabilă în domeniul pensionării;
Să determine rolul asistentului social în prestarea serviciilor de asistenţă socială persoanelor cu disabilităţi;
Să aplice cunoştinţele teoretice în activitatea sa de susţinere şi protecţie a categoriilor
Precondiții

1. Discipline anterior studiate: Sociologia generala si tehnici de cercetare, Introducere in asistenta sociala, Teorie si metoda
in asistenta sociala, Dreptul și Legislația în AS, etc.
2. Condiții prealabile:
- cunoașterea limbii de instruire la nivelul C2;
- operaționalizarea terminilor în domeniul protecției și asigurării sociale: securitate socială, sistemul de asigurări sociale,
furnizorii bunăstării sociale, beneficii universaliste etc.
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, de a căuta și rezuma sursele bibliografice,
de organizarea independentă a activității de învățare, abilitatea de a lucra în echipă;

•

Unități de curs
1. Abordări conceptuale cu privire la Protecţia Socială

Aspecte generale privind protecţia socială ( securitatea socială).

Precizări terminologice privind conceptele securitate socială – protecție socială
Riscurile sociale: concept, conținut, clasificare
Funcțiile protecției sociale

o
o
o

•
•
•

„Asigurările sociale” și „asistența socială” – elementele componente ale protecției sociale.
Formele de organizare a protecției sociale.
Finanțarea protecției sociale.
2. Structura sistemului de protecție socială în RM
•
•
•
•

•
•

Furnizorii bunăstării sociale
Structura sistemului de asistență socială
Structura sistemului de asigurări sociale
Organizarea sistemului de protecție la nivel național, raional, local

3. Protecția socială a persoanelor cu dizabilități
Noţiuni conceptuale cu privire la disabilitatea
Cadrul juridic internaţional/naţional de protecție a persoanelor cu disabilităţi

•

Sistemul de servicii adresat persoanelor cu disabilităţi în RM

•

Necesitatea integrării în câmpul muncii a persoanelor cu disabilităţi

•
•
•
•
•
•

4. Aspectele generale ale protecției muncii
Normele internaţionale ale muncii
Legislaţia naţională a RM în domeniul muncii
Principiile de bază ale realizării dreptului la muncă
Asigurarea legală a accesului egal la muncă şi ocupaţii profesionale (garanţii la angajarea în muncă)
Libertatea în alegerea profesiei, instruirea profesională şi reciclarea, avansarea în serviciu. Restricţiile
utilizării muncii femeilor
Remunerarea egală pentru o muncă echivalentă
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•

Dreptul la sănătate şi condiţii de muncă inoffensive. Garanţii şi facilităţi
maternitatea
5. Protecția socială a copiilor

•
•

Standarde internaționale și naționale privind protecția copilului
Contextul normativ legal, instituţional, de politici de protecţie a copilului în RM

•

Situaţia copiilor în Republica Moldova (date statistice)

6.Tema: Asigurarea Socială. Sistemul de Pensionare
•
•

Reformarea sistemelor de pensionare: ţările UE şi post – socialiste
Analiza legislaţiei RM în domeniul pensionării
o Principiile generale
o Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
7. Sistemul de pensionare în Republica Moldova

•
•
•
•
•
•

Bazele legislației de pensionare în Republica Moldova
Noțiuni generale privind sistemul de pensionare
Temeiurile acordării pensiilor
Asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova
Sursele pentru plata pensiilor
Categoriile de pensii în Republica Moldova
 Pensii pentru limita de vîrstă
 Pensii de invaliditate
 Pensie de urmaș
 Pensiile pentru unele categorii de cetățeni

• Pensiile/alocaţiile sociale
• Pensia minimă şi minimul garantat
• Indexarea pensiilor

Strategii de predare și învăţare
Prelegere clasică;
Prelegere interactivă;
Prelegere în baza suportului;
Dezbateri tematice;
Învățare situațională;
Seminar interogativ
Strategii de evaluare
Prin examen oral care se constituie din:

în legătură cu graviditatea şi
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Proba de evaluare curentă: evaluarea portofoliului, prezentarea studiului de caz/planului de intervenție
Proba finală: bilet cu 3 întrebări la nivel de cunoaștere, aplicare și integrare
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