Anexa 3 IFR 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE

DOP.3.2.08

Semestrul

VI

Numărul de credite

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

100

86

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

4

Numărul orelor pe semestru/activităţi
ST

SF

L

P

14

DS
DO

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Prezentarea, analiza şi, distinct, însuşirea doctrine şi practicii judiciare în
domeniu (în special aspectele privind politicile sociale, asigurările sociale în
sistemele public şi privat, asistenţa distincta, jurisdicţia asigurărilor sociale).
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Prezinte principalele modele conceptuale de securitate socială
Descrie specificul dreptului securităţii sociale

Obiectivele disciplinei

Explice principalele instituţii de dreptul dreptul securităţii sociale
Aplice normele de drept substanțial și procesual și să soluționeze corect
spețe
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
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
I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Securitatea socială. Dreptul securităţii sociale. Noţiuni introductive - 2 ore
2. Asigurările sociale. Aspecte generale - 2 ore
3. Sistemul public de pensii (I) - 2 ore
4. Sistemul public de pensii (II) - 2 ore
5. Sistemul public de pensii (III) - 2 ore
6. Sistemul fondurilor de pensii administrate privat (I) - 2 ore
7. Sistemul fondurilor de pensii administrate privat (II) - 2 ore
8. Aspecte specifice sistemului de pensii facultative - 2 ore
9. Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale - 2 ore
10. Sistemul asigurărilor pentru şomaj - 2 ore
11. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - 2 ore
12. Jurisdicţia asigurărilor sociale - 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

13. Asistenţa socială (I) - 2 ore
14. Asistenţa socială (II) - 2 ore

II. Seminar faţă în faţă
1. Principiile specifice dreptului securităţii sociale - 2 ore
2. Trăsăturile caracteristice ale raporturilor de dreptul securităţii sociale.
Legături cu raporturile juridice de muncă individuale şi colectiv - 2 ore
3. Rolul statului în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale - 2 ore
4. Drepturile materiale de asigurări sociale - 2 ore
5. Specificul soluţionării conflictelor de asigurări sociale de către instanţele
specializate - 2 ore
6. Practică judiciară privind asigurările sociale - 2 ore
7. Asistenţa socială - 2 ore

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs)
- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
Suport curs, ghid de studiu
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

EVP
70%
30%

Bibliografie

1. Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu, Dreptul securitatii sociale - curs
universitar, ediția a VIII a actualizată, Ed. Universul juridic, 2019;
2. Claudia-Ana Moarcas Costea, Dreptul securităţii sociale – curs universitar,
Ed. C.H.Beck, 2013;
3. Luminita Dima, Dreptul securitatii sociale. Sinteze si grile, Ed. C.H. Beck,
2012;
Bibliografia recomandată 4. S. Ghimpu, Al. Ţiclea, C. Tufan, Dreptul securităţii sociale, Ed. All Beck,
1998;
5. Alexandru Athanasiu, Dreptul securităţii sociale, Ed. Actami, 1996;
6. Claudia-Ana Moarcas, Dreptul social al UE în practică, Ed. Universul
Juridic, 2018;
7. Claudia-Ana Moarcas Costea, Drepturile sociale ale lucrătorilor migranți,
Ed. C.H. Beck, București, 2011;
8. Claudia-Ana Moarcăș Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de
securitate socială, Ed. C.H. Beck, 2011.
Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Coordonator de disciplină

Semnătura

Conf. univ. dr. PANAINTE Vasile Septimiu

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

