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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea 
disciplinei DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE 

Codul 
disciplinei 

D.D.4.8.6 

Anul de 
studiu 

IV Semestrul* 8 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-
umanistă 

DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- 
facultativă} Ob Numărul de credite 7 

Total ore din planul 
de învăţământ 48 

Total ore studiu 
individual 

87 Total ore pe semestru 135 

Titularul 
disciplinei 

Prof. univ. Dr. Alexandru ATHANASIU, Prof. univ.dr. Claudia- Ana MOARCĂȘ, Lector 
univ. dr. Traian TUNSOIU 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) 
din planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs 

de  14_saptămâni x 2_h_curs pe 

saptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul 
fundamental de 
ştiinţă, artă, 
cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru 
studii 
universitare de 
licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 48 24 24   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
Anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

-Dreptul muncii 

 

Recomandate 

 

Dreptul constituțional și relații și organizații 
internaționale 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 4  9. Pregatire examinare finală 20 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 15  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 15  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

4  
12. Documentare pe 
INTERNET 

5 
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6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 

4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 10  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 87 

 
 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa 
specializării) 

Competenţe specifice 

Disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 

specifice disciplinei) 

 Însuşirea noţiunilor din dreptul securităţii sociale 

 Instrumentele de coordonare a sistemelor de securitate socială la nivelul 
Uniunii Europene  

 Cunoaşterea reglementărilor din domeniul asigurărilor şi asistenţei 
sociale si a autorităților competente in domeniu 

 Regulamentele de coordonare ale UE nr. 884/2004, 987/2009 și 
988/2009 ale lucrătorilor migranți 

  Însuşirea regulilor de aplicare a legislaţiei securităţii sociale 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Interpretarea prevederilor legale care reglementează raporturile de 
asigurări şi asistenţă socială 

 Funcționarea legislației naționale în raport cu Regulamentele de 
coordonare la nivelul Uniunii Europene 

 Explicarea importanţei noului sistem de organizare și funcționare a 

asistenţei sociale pentru protecţia cetăţenilor 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 

activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de 

investigare şi de aplicare) 

 analiza şi calificarea normelor juridice din domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale 

 utilizarea corecta a termenilor specifici  asigurarilor si asistentei sociale 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 
(studii de caz și practica Curții de Justiție a Uniunii Europene) 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de 

domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii 

democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / 

valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / 

implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 

angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu 

responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 Înţelegerea importanţei Dreptului securităţii sociale pentru asigurarea 
unui trai  decent 

 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, 
cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a 
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 
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Tabla de materii 

 

1. Securitatea socială ca drept fundamental.  Dreptul securităţii sociale – 

ramură de drept. .  
 Securitatea socială ca drept fundamental în principalele reglementări ONU 

și OIM;  
 Noţiune și terminologie; 
 Categorii de riscuri asigurate; 
 Politici și sisteme de securitate socială; 
 Dreptul securității sociale (Obiect ; Metoda de reglementare; 

Trăsături;Principii;) 

 

2. Instrumente europene de coordonare a sistemelor de securitate socială 
 Coordonarea și supravegherea sistemelor de securitate socială la nivelul 

Consiliul Europei (convenția europeană de securitate socială, convenția 
europeană de asistență socială și medicală, acordurile europee interinare, 
codul eruopean de securitate socială, carta socvială europeană) 

      Mecanisme de coordonare la nivelul Uniunii Europene (regulamentul de 
bază al UE nr. 883/2004, regulamentul UE nr. 987/2009 și 988/2009);  

      Metoda deschisă de coordonare (MDC); 
      Modelul social european (MSE); 

 

Asigurările sociale.  
 

3. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  
 Principii, categorii de asiguraţi, plata contribuţiilor, stagiul de cotizare;  
 Dreptul la pensie (noţiune, forme, condiţii de realizare, stabilirea şi plata 

pensiilor);  
 Categorii de pensii  
 Ajutorul de deces. 

 

4. Pensia privată și facultativă 
 Beneficiari 
 Condiții de acordare 
 Cuantum  

 

5. Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate  
 Concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 

(Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizatii de 
maternitate, de carantină, etc.) 

 Plata indemnizațiilor de sănătate ; 
 Alte drepturi ; 
 Răspunderea juridică ; 

 

6. Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă.  
 Sistemul asigurărilor pentru şomaj (categorii de asiguraţi, bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, indemnizaţia de şomaj);  
 Măsuri pentru prevenirea şomajului;  
 Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă (creşterea şanselor de 

ocupare, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor);  
 

7. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  
 Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate ; 
 Prestaţii şi servicii de asigurare ; 
 Contribuţiile de asigurare; 

 

8. Protecţia maternităţii la locurile de muncă.  
 Beneficiari; 
 Obligaţiile angajatorilor;  
 Concediul de risc maternal; 

 

Asistenţa socială.  

 

9. Legea cadru privind asistența socială 
 Sistemul de beneficii sociale; 
 Sistemul de servicii sociale 

 

10. Ajutorul social.  
 Venitul minim de incluziune socială;  
 Condiţiile de acordare a ajutorului social. 
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11. Protecţia specială a persoanelor cu handicap.  

 Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap;  
 Accesibilităţi, drepturi şi obligaţii ale persoanelor cu handicap;  
 Asistentul personal al persoanei cu handicap;  
 Încadrarea în muncă a persoanei cu handicap; 

 

12.    Jurisdicţia în domeniul securităţii sociale. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

Bibiliografie minimă: 
 
1. Al. Athanasiu,  Dreptul securităţii sociale, Ed. Actami, 1996; 

2. Al. Athanasiu.A.M.Vlăsceanu, Cumulul pensiei cu venitul profesional, 
Ed. C.H. Beck, 2013  

3. Cl. A. Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale-curs universitar, Ed. 
C.H. Beck, 2013; 

4. Cl.A. Moarcăș Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de 
securitate socială, Ed. C.H. Beck, 2011; 

5. Philippe Coursier,  Travaux diriges de droit de la securite sociale, 
Litec 2008 

6. L. Dima, Dreptul securității sociale. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, 2012 

7. Al. Ticlea, L. Georgescu, Dreptul securitatii sociale- curs universitar, 
ediția a VII a actualizată,  Ed. Universul juridic, 2016; 

 
 
Legislaţie: 
 

1. Legislaţia pensiilor, (culegere de legislaţie) colecţia La Zi, Editura C.H. 
Beck, 2016; 

2. C.Gîlcă, Codul european al muncii şi securităţii sociale, Ed. Wolters 
Kluwer, 2009; 
3. La Charte sociale europeenne-recueil des textes, Conseil de l’ Europe, 
2000 
 
Culegeri de jurisprudenţă: 
 
         Costel Gîlcă,  Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Culegere de 
practică judiciară, Ed. C.H. Beck, 2008     
 
          Curtea de Apel Bucureşti – Culegere de practică judiciară în materie de 
conflicte de muncă şi asigurări sociale 2006-2008, ed. Wolters Kluwer,   
 
Siteuri 
www.europa.eu 
www.curia.eu 
 
 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
 videoproiector; 
 flipchart; 
 notele de curs; 
 legislaţia incidentă; 
 

 

 

 

 
 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 

http://www.europa.eu/
http://www.curia.eu/
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- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Lucrare scrisă compusă din 10 subiecte tip grilă ce conţin mai multe variante de răspuns ( 1, 2 sau mai multe 
corecte - 100%) 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 să dovedească însuşirea minimă a materiei 
 să acumuleze minimum 5 puncte la examen 
 activitate minimă în timpul semestrului 
 

 
 răspuns corect la subiectele de examen 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor 
elemente din bibliografia indicată 

 
  
 
 
Data completării: 20 octombrie 2017       Semnăturile titularilor: 
 

 
Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU________________ 
 
Prof. univ. dr. Claudia MOARCĂȘ ___________________ 

 
Lector univ. dr. Traian TUNSOIU ____________________ 

 
 

  


