FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
III 2.5 Semestru
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
DREPT PRIVAT
DREPT
Ciclul I STUDII DE LICENŢĂ
DREPT

DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE
Conf. univ. dr. VASILE SEPTIMIU PANAINTE
Conf. univ. dr. VASILE SEPTIMIU PANAINTE
II 2.6 Tip de evaluare
EVP 2.7 Regimul discipinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6. seminar/laborator
42 din care: 3.5. curs
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi…................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

1
14
ore
20
16
20
2

58
100
4

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

OP

Materiale: laptop, videoproiector, suport de curs. Acces internet,
facilități ale platformelor de elearning, video-streaming și poștă
electronică
Materiale: laptop, videoproiector, suport de curs. Acces internet,
facilități ale platformelor de elearning, video-streaming și poștă
electronică

Competenţe
profesionale

C1. Capacitatea de a prezenta principalele modele conceptuale de securitate socială (welfare state)
C2. Capacitatea de a prezenta principalele instituţii de dreptul securităţii sociale şi de a le corela critic
C3. Capacitatea de a identifica politicile sociale asumate în sistemul naţional şi de a analiza
comparativ sistemele publice şi private de asigurări sociale
C4. Capacitatea de a identifica corect problemele de drept pe care le ridică o situație de fapt,
normele materiale și procedurale aplicabile într-o cauză

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Capacitatea de a surprinde şi valorifica în plan procesual dimensiunea complexă a raporturilor
de dreptul securităţii sociale
CT2. Capacitatea de a susține o soluție în mod argumetat și responsabil
CT3. Dezvoltarea capacității de comunicare și argumentare, inclusiv în contradictoriu

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Prezentarea, analiza şi însuşirea doctrinei şi practicii judiciare în domeniu (în special aspectele
privind politicile sociale, asigurările sociale în sistemele public şi privat, asistenţa socială, jurisdicţia
asigurărilor sociale).

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Prezinte principalele modele conceptuale de securitate socială
 Descrie specificul dreptului securităţii sociale
 Explice principalele instituţii de dreptul securităţii sociale
 Aplice normele de drept substanțial și procesual și să soluționeze corect spețe

8. Conţinut
8.1

Curs
Securitatea socială. Dreptul securităţii sociale.
Noţiuni introductive

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Asigurările sociale. Aspecte generale

Metode de predare (presupun
și utilizarea facilităților
platformelor de elearning,
video-streaming și poștă
electronică)
- prelegere (expunerea temei,
explicaţii şi comentarii)
- metode interactive
(interpelarea, dialogul,
dezbaterea)
- prelegere
- metode interactive

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore

2 ore

Sistemul public de pensii (I)

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Sistemul public de pensii (II)

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Sistemul public de pensii (III)

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Sistemul fondurilor de pensii administrate privat
- prelegere
(I)
- metode interactive

2 ore

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sistemul fondurilor de pensii administrate privat
- prelegere
(II)
- metode interactive

2 ore

Aspecte specifice sistemului de pensii
facultative

2 ore

- prelegere
- metode interactive

Sistemul asigurărilor pentru somaj

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Asigurările pentru accidente de muncă şi boli
profesionale

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Asigurările sociale de sănătate

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Jurisdicţia asigurărilor sociale

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Asistenţa socială (I)

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Asistenţa socială (II)

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Bibliografie
1. Alexandru Athanasiu, Dreptul securităţii sociale, Ed. Actami, 1996;
2. Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul securităţii sociale – curs universitar, Ed. C.H.Beck, 2013;
3. Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu, Dreptul securității sociale - curs universitar, ediția a VIII a, Ed.
Universul juridic, 2019;
4. Carmen Nenu, Dreptul securității sociale, Editura Universității din Pitești, 2017;
5. Luminita Dima, Dreptul securității sociale. Sinteze si grile, Ed. C.H. Beck, 2012;
6. Claudia-Ana Moarcăș, Dreptul social al UE în practică, Ed. Universul Juridic, vol. I și II, 2019;
7. Claudia-Ana Moarcăș Costea, Drepturile sociale ale lucrătorilor migranți, Ed. C.H. Beck, 2011;
8. Claudia-Ana Moarcăș Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială, Ed.
C.H. Beck, 2011;
Metode de predare (presupun și
Observaţii
utilizarea facilităților platformelor de
8.2
Seminar / Laborator
(ore şi referinţe
elearning, video-streaming și poștă
bibliografice)
electronică)
Metode interactive: interpelarea,
dialogul, dezbaterea având drept
suport
bibliografia
recomandată
Principiile specifice dreptului securităţii
privind reglementări, teorii şi speţe,
2 ore
1.
sociale.
prezentarea şi comentarea unor
referate și studii de caz, prezentarea
şi analiza comparativă a unor soluţii
de practică judiciară.
2 ore
Trăsăturile caracteristice ale raporturilor
de dreptul securităţii sociale. Legături cu
Metode interactive
2.
raporturile juridice de muncă individuale
şi colective.
2 ore
Rolul statului în domeniul asigurărilor şi
3.
Metode interactive
asistenţei sociale.
Metode interactive
2 ore
4.
Drepturile materiale de asigurări sociale.
5.

Specificul soluţionării conflictelor de
asigurări sociale de către instanţele
specializate.

Metode interactive

2 ore

6.

Practică
sociale.

judiciară

7.

Asistenţa socială.

privind

asigurările

Metode interactive

2 ore

Metode interactive

2 ore

Bibliografie
1. Septimiu Panainte, Drept european al muncii: principalele directive, jurisprudență CJUE, conformitatea
dreptului național, Ed. Hamangiu, 2017;
2. Dan Ţop, Dicţionar de dreptul securităţii sociale, Ed. Rosetti, 2006;
3. Revista Română de Dreptul Muncii, Ed. Rosetti/Wolters Kluwer, 2003-2021.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu:
- așteptările oricărei persoane juridice (instituție/autoritate publică, societate comercială, asociație sau
fundație ș.a.) care angajează consilieri juridici (deoarece aceștia trebuie să analizeze acte de dreptul
securităţii sociale și trebuie să reprezinte angajatorul în fața instanțelor judecătorești);
- activitățile specifice desfășurate de avocații care asistă și reprezintă asiguraţii în raporturile de asigurări
sociale în fața instanțelor judecătorești competente specializate;
- activitățile specifice desfășurate de judecătorii, asistenții judiciari și grefierii din cadrul secțiilor specializate
în soluționarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale din cadrul tribunalelor și curților de apel.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
(presupun și utilizarea
facilităților platformelor de
elearning, video-streaming
și poștă electronică)

Gradul de însușire a materiei
predate (în special
- evaluare orală (colocviu)
10.4 Curs
competențele C1, C2, C3
și/sau scris
prin prisma obiectivelor)
Capacitatea de a soluționa
evaluare pe parcurs:
corect spețe (în special
teste, lucrări individuale
10.5 Seminar/ Laborator
competența C4, prin prisma
(referate, eseuri, portofoliu,
obiectivelor)
studii de caz)
10.6 Standard minim de performanţă
- cunoașterea noțiunilor fundamentale
- cunoașterea principalelor instituții juridice din domeniul dreptului securităţii sociale
- cunoaşterea specificului jurisdicţional
Data completării
14.09.2021

Titular de curs
Conf. univ. dr. VASILE SEPTIMIU
PANAINTE

Data avizării în departament
24.09.2021

10.3 Pondere în
nota finală (%)

50%

50%

Titular de seminar
Conf. univ. dr. VASILE SEPTIMIU
PANAINTE

Director de departament
Conf. univ. dr. VASILE SEPTIMIU PANAINTE

