
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu II / Semestrul I 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanţe 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii/calificarea* Finanţe – Bănci 

241224 Economist bancă / 

241206 Inspector asigurări 

241208 Consultant bugetar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Asigurări şi protecţie socială 2.2. Cod disciplină FB 2107 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

2.4. Titularul activităţii de seminar Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei  
(O – obligatorie, Op – opţională, 
 F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 

  

3.6. seminar/laborator 14 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - Asimilarea cunoştinţelor privind modalităţile de realizare a protecţiei sociale la 

nivel naţional şi internaţional, prin intermediul asigurărilor sociale şi asistenţei 

sociale; 

- Conştientizarea şi responsabilizarea studenţilor asupra necesităţii măsurilor de 

economisire pentru acoperirea diferitelor riscuri sociale şi asigurarea minimului 

existenţial pentru persoanele aflate în nevoie; 

http://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=241208


- Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru a determina cuantumul 

diferitelor forme de prestaţii sociale. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 

- pentru studenţi: suport de curs în format editat  

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul 

entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C5 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 

publice 
Competenţe transversale  - 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacităţii studentului de a cunoaşte şi  determina cuantumul 

diferitelor forme de prestaţii sociale. 

7.2 Obiectivele specifice - Însuşirea  fundamentelor teoretice şi metodologice cu privire modalităţile de 

realizare a protecţiei sociale prin intermediul asigurărilor sociale şi asistenţei 

sociale;  

- Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice pentru 

determinarea cuantumului diferitelor forme de prestaţii sociale; 

- Dezvoltarea abilităţilor de operare cu informaţii referitoare la măsurile de 

economisire pentru acoperirea diferitelor riscuri sociale şi asigurarea 

minimului existenţial pentru persoanele aflate în nevoie, argumentarea unor 

opinii si lansarea de propuneri pertinente. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 1. Fundamente teoretice privind asigurările şi protecţia socială.  

Delimitări şi clarificări conceptuale privind protecţia social. Asigurările 

sociale. Asistenţa socială. Tipologia modelelor de protecţie socială. Repere 

istorice cu privire la evoluţia asigurărilor şi protecţiei sociale. Abordarea 

evolutivă a sistemului de asigurări şi protecţie socială din România 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 (fizic, față în 

față) 

2.  Asigurările sociale de pensii. Cadrul juridic al asigurărilor sociale de 

pensii. Noţiunea de pensie. Principiile sistemului asigurărilor sociale de pensii 

Responsabilităţi instituţionale în funcţionarea sistemului public de pensii. 

Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale de pensii Categorii de 

pensii. Pensia pentru limită de vârstă. Pensia anticipată şi pensia anticipată 

parţială. Pensia de invaliditate. Pensia de urmaş.  Pensiile agricultorilor. Alte 

prestaţii de asigurări sociale. Complementele sistemului public de pensii 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

Analize, studii de 

caz. 

10 (fizic, față în 

față) 

3. Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Constituirea 

fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Prestaţii 

şi servicii in cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

Analize, studii de 

caz. 

2 (fizic, față în 

față) 

4. Asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

Cadrul legal pentru asigurările de şomaj. Aspecte teoretice generale privind 

Prelegere 

Conversaţie 
5 (online) 



şomajul. Responsabilităţi instituţionale în funcţionarea asigurărilor sociale de 

şomaj. Surse şi utilizări în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Forme de 

asigurări pentru şomaj. Prevenirea şomajului. Măsuri pentru stimularea 

ocupării forţei de muncă. 

Exemplificări 

Analize, studii de 

caz. 

5. Asigurările sociale de sănătate. Cadrul juridic şi instituţional al 

asigurărilor sociale de sănătate. Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale 

de Sănătate. Beneficiari şi forme ale serviciilor de asistenţă medicală. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

Analize, studii de 

caz. 

3 (online) 

6. Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Beneficiari şi 

condiţionări. Caracteristici. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

Analize, studii de 

caz. 

2 (fizic, față în 

față) 

7. Alte forme de protecţie socială. Caracteristicile şi principiile asistenţei sociale. 

Cadrul instituţional. Prestaţii de asistenţă socială (alocaţii familiale şi ajutoare 

sociale). 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

2 (fizic, față în 

față) 

8.2 Bibliografie 

1. Cenar I., Asigurări şi protecţie socială, Seria Didactica, Alba Iulia, 2016. 

3. Cindrea I., Managementul asigurărilor şi protecţiei sociale, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2006. 

6. Zamfir C., Politici sociale în România, Editura Expert, Bucureşti 1999. 

Acte normative: 

1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, M.Of. nr. 852/2010, actualizată. 

2. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, M.Of. nr. 103/2002, actualizată. 

3. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, M.Of.  nr. 785/2012, actualizată. 

4.  Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată în M.Of. nr. 772/2009, 

actualizată.  

6. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în M.Of. nr. 652/2015, actualizată. 

7. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, M.Of. nr. 239/2006, actualizată. 

8. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, M.Of. nr. 401/2001, actualizată. 

9. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, M.Of. nr. 905/2011, actualizată. 

9. OUG nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, M.Of. nr. 

747/2003, actualizată. 

10. OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, M. Of. nr. 1074/2005, actualizată. 

11. OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, M. Of. Nr. 629/2011, actualizată. 

12. OUG   nr. 111/ 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, M.Of. nr. 830 /2010, actualizată  
Seminar-laborator   

1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor seminarului 

şi a modului de lucru. Noţiuni teoretice privind asigurările şi protecţia socială. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Teste grilă 

2 (fizic, față în 

față) 

2. Asigurările sociale de pensii. Cadrul juridic şi caracteristicile  asigurărilor 

sociale de pensii. Principiile sistemului asigurărilor sociale de stat. Categorii 

de pensii. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

Teste grilă 

4 (fizic, față în 

față) 

3. Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Asigurările 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Complementele sistemului 

public de pensii.  

Conversaţie 

Exemplificări 

Teste grilă 

Aplicaţii practice 

2 (fizic, față în 

față) 

4. Asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

Cadrul legal şi aspecte teoretice privind asigurările de şomaj. Surse şi utilizări 

în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Forme de asigurări pentru şomaj. 

Prevenirea şomajului şi stimularea ocupării forţei de muncă.  

Conversaţie 

Exemplificări 

Teste grilă 

Aplicaţii practice 

2 (online) 

5. Asigurările sociale de sănătate. Cadrul juridic şi instituţional al 

asigurărilor sociale de sănătate. Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale 

Conversaţie 

Exemplificări 
2 (online) 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=9868
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=1232
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=1232


de Sănătate. Beneficiari şi forme ale serviciilor de asistenţă medicală. 

Concediile şi indemnizaţiile. 

Teste grilă 

Aplicaţii practice 

6. Alte forme de protecţie socială. Caracteristicile şi principiile asistenţei 

sociale. Cadrul instituţional. Prestaţiile de asistenţă socială.  Concluzii finale 

Conversaţie 

Exemplificări 

Teste grilă 

2 (fizic, față în 

față) 

Notă: recuperarea seminarelor se va face astfel: 

- rezolvarea testelor grilă specifice fiecărui seminar (completarea portofoliului de seminar); 

- conceperea şi rezolvarea a 3 aplicaţii practice pe tematica seminarului de la care absentează. 
Bibliografie 

- este identică cu bibliografia indicată la curs 

-  orice sursă bibliografică care răspunde cerinţelor tematicii de seminar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor (despre care am luat la cunoştinţă din 

întâlnirile cu reprezentanţii mediului de afaceri, membri în comisiile CEAC sau parteneri în cadrul diverselor priecte 

implementate la nivelul universitaăţii) şi  poate contribui la formarea de specialişti în domeniul finanţe, facilitând 

formarea deprinderilor practice specifice pentru identificarea şi determinarea cuantumului prestaţiilor sociale. 

Pentru studenţii care continuă studiile la programul de master din domeniul finanţelor disciplina poate constitui un 

punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat.  

 

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

10.4 Curs Evaluare finală  

Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului 

60% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs  

 

- Implicarea în abordarea 

tematicii seminarelor 

Verificare pe parcurs 

(portofoliul de lucrări de 

seminar –testele grilă şi 

aplicaţii practice de calcul 

a cuantumului prestaţiilor 

sociale) 

20% 

- Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Efectuarea unor lucrări 

practice (teme de seminar) 

20% 

Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 
Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice* 
40%* 

10.6 Standard minim de performanţă:  Obţinerea notei minime 5. Aceasta presupune ca studenţii: 

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să cunoască şi să diferenţieze  conceptele  de bază ale sistemului de asigurări şi protecţie socială  

- să ştie elementele componente ale sistemului de protecţie socială şi caracteristicile fiecăruia 

- să calculeze cuantumul diverselor prestaţii sociale. 

Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală   

  

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 19.09.2022               Prof. univ. dr. Cenar Iuliana        Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

 

   

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

   23.09.2022                            Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia  


