
FIŞA DISCIPLINEI 
 

DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE, 2017/2018 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept si Administrație publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept /Specialist în domeniul juridic 
1.7. Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul securitătii sociale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 40 3.2 din care curs 20 3.3 SF /ST/ L/ P 20 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 23 
Tutorat  
Examinări 6 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 105 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Parcurgerea disciplinelor Dreptul muncii,  Teoria generala a obligatiilor, Drept civil, Drept 
fiscal Drept administrativ 
 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
laboratorului/seminarului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice 
internationale 
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor instrumente 
juridice internationale 
C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale 
prin utilizarea cunostintelor însusite 
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala, aplicabile într-un 
context determinat 
C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care au 
incidenta în rezolvarea unor situatii specific 
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si internationale 
în vigoare 
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• Nu este cazul 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

  Cunoştinţele dobândite în cadrul acestei materii vor completa informaţia juridică de  
drept public, determinând intelegerea corecta raporturilor juridice de asigurari sociale si de 
 asistenta sociala, specificul si scopul reglementarii lor juridice.  
 Studenţii vor aprofunda elementele caracteristice şi problemele specifice nasterii, executarii si  incetarii  rap  
uridice reglementate de dreptul securitatii sociale, în scopul utilizării acestor 

 cunoştinţe în practică, în cadrul viitoarei cariere. 
 

7.2. Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
- însuşirea noţiunilor din dreptul securităţii sociale  
- cunoaşterea reglementărilor din domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale si a autorităților competente 
in domeniu  

 - cunoaşterea caracteristicilor de bază ale raportului juridic de asigurari sociale si a celui de asistenta 
sociala 
- întelegerea corecta a  obiectului raportului juridic de asigurari sociale si al celui de asistenta sociala. 
- întelegerea corecta a caracteristicilor si principiilor raportului juridic de securitate sociala.Înțelegerea 
modului de funcționare a sistemelor de securitate socială  
- însuşirea regulilor de aplicare a legislaţiei securităţii sociale 
 
B. Obiective procedurale 
- 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 
- aplicarea principiilor de bază ce guverneaza raporturile juridice de asigurari sociale si pe cele de asistenta sociala 
 
C. Obiective atitudinale 

- 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 
 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 
 
Considerații generale privind dreptul securitatii sociale  
 

 
1 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning (chat, 
forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

U2 
Asigurările sociale în România – definiție, riscuri sociale, prestații de 
asigurări sociale, categorii de asigurați  
 

 
1 

  U3 
Sistemul unitar de pensii publice din România – principii, categorii 
de pensii. Alte prestații de asigurări sociale acordate în sistemul 
unitar de pensii publice   

 
2 

  U4 Stagiul de cotizare în sistemul unitar de pensii publice   
 

1 

U5 
Considerații generale privind asigurările sociale pentru somaj  
Măsuri pentru prevenirea şomajului şi ocuparea forţei de muncă     
 

 
2 

U6 

Categorii de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj. 
Indemnizaţia de şomaj - concept şi  condiţii de acordare. Alte 
drepturi ale beneficiarilor sistemului  
 

 
2 

U7 Considerații generale asupra sistemului de asigurări de sănătate     
 

1 

U8 

Categorii de asiguraţi şi de beneficiari ai sistemului public de 
sănătate. Drepturile şi obligaţiile persoanelor asigurate. Concedii şi 
indemnizaţii de asigurări de sănătate   
 

 
2 

U9 Asigurarile pentru accidente de muncă și boli profesionale. Riscurile  



sociale asigurate și prestațiile sociale corelative   
 

2 

U10 
Sistemul instituţional naţional de asistenţă sociala.  
Raportul juridic de asistenţă socială. Caractere şi obiect 
 

 
2 

U11 
Categorii de prestații  acordate familiilor cu copii. Alocaţia de stat 
pentru copii. Alocația pentru susținerea familiei. Indemnizaţia pentru 
creşterea copilului.  

 
2 

U12 Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.         1 
oră 

 
1 
 

U13 Jurisdicția asigurarilor sociale si cea a asistenței sociale - 1oră 1 

Bibliografie 
1. Cursuri, tratate:  
Moarcaș Costea Claudia Ana, Dreptul securității  sociale, Editura CH Beck, Bucuresti, 2012,  
Carmen Nenu, Dreptul securității sociale, Editura Universitatii din Pitești, 2017 
Carmen Nenu, Carmina Aleca, Dreptul asigurărilor sociale, Editura Sitech, Craiova 2014,  
Carmen Nenu, Dreptul securității sociale. Sinteze și teste, Editura Sitech, Craiova 2014.  
2. Legislație 
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare 
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate 
OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor 
Legea 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii 
Legea 292/2011 privind asistenta sociala 
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 

 
Identificarea si intelegerea notiunilor de riscuri sociale, prestatii 
sociale, delimitarea categoriilor de asigurati  
 

2 

Exerciţiul 
Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Materiale documentare 
Formulare specifice 

2 

 
Explicarea si intelegerea concreta a principiilor sistemului de pensii 
publice, exemplificarea modalitatilor de calcul si stabilire a 
diferitelor categorii de pensii, exemple practice ale modului de calcul 
a stagiilor de cotizare    
 

 
 
 

4 

3 

 
Aplicarea practica a cazurilor de acordare a concediilor si 
indemnizatiilor de asigurari de sanatate. Conditiile de acordare, 
modalitate de calcul, control si legalitate    
 

 
 

4 

4 

 
Identificarea particularitatilor raportului de asigurare pentru accidente 
de munca si boli profesionale. Aplicatii practice privind evaluarea 
sicurilor si determinarea nivelului de risc general  
.  

 
 

4 

5 

 
Analiza raportului juridic de asistenta sociaala, delimitarea lui ce cel 
de asigurare sociala, identificarea situatiilor concrete in care se nasc 
astfel de raporturi juridice, analiza riscurilor sociale  si a prestatiilor 
de asistenta sociala acordate in Romania  
 

 
 

4 

6 

 
Ințelegerea regulilor și principiilor de soluționare a conflictelor de 
asigurări sociale și de asistență socială  . 
 

 
2 

Bibliografie 
Note de seminarii, spețe din Culegeri de jurisprudentă, suport de  seminar și  formulare utilizate in domeniu. 
 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 



Competențele dobandite la aceasta disciplina permit absolventilor sa lucreze ca inspectori de munca, inspectori fiscali, consilieri 
juridici, functionari publici, avocati, notari, magistrati. 

 
 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 SI (curs) 

Cunoașterea terminologiei specifice 
disciplinei, capacitatea de analiză și sinteză, 
aptitudinea de a transpune noțiunile 
teoretice în cazuri practice 

Probă scrisă – întrebări teoretice şi 
spete 

 
50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Frecvența și pertinența intervențiilor orale, 
Calitatea lucrărilor efectuate 
Capacitatea de a opera cu cunoștințele 
asimilate, capacitatea de a transpune 
noțiunile teoretice în cazuri practice 

Participarea la lucrarile de seminar 
Test de verificare 

20% 
30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice  
3. Nota 5 la activităţile de seminar 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
19 septembrie 2017  Conf univ dr  Carmen Nenu  Conf univ dr  Carmen Nenu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,  Director de epartament, 
29 septembrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 
      Lect.univ. dr. D. Iancu        Lect.univ. dr. D. Iancu 
 

Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 


