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  FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
1.2 Facultatea    Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul      Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență  
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              ASIGURĂRI ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Cindrea Ioan  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Cindrea Ioan  
2.4 Anul de 
studiu 

II 
2.5 Semestrul       II 2.6 Tipul de 

evaluare 
V 

2.7 Regimul disciplinei          
DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

4 
din care: 3.2 curs 

2 
3.3 seminar/laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 
din care: 3.2 curs 

28 
3.3 seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Economie, contabilitate, asigurări comerciale 
4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului                  Sală de curs cu proiector 
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminarii cu proiector 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

n
țe

  
pr

of
es

io
n  utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor metodelor și instrumentelor specifice asigurărilor 

și protecșiei sociale; 
 identificarea și descrierea operațiunilor specifice asigurărilor și protecției sociale; 
 descrierea și explicarea deciziilor din domeniul asigurărilor și protecției sociale. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 
 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însușirea cunoștințelor privind sistemul asigurărilor sociale și a sistemului 
de protecție socială. 

7.2 Obiectivele specifice             însuşirea cunoștințelor referitoare la contribuţiile la bugetele 
fondurilor de asigurări şi protecţie socială 

 identificarea specificității protecției sociale 
    

8.  Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Protecție și asigurări sociale. Noțiuni introductive 

Expunere, 
dezbatere 

2 ore 
Sistemul public național de asigurări sociale 2 ore 
Organizarea asigurărilor sociale pentru şomaj  2 ore 
Organizarea asigurărilor sociale pentru pensie. Prestațiile 
sistemului public de pensii 

4 ore 

Organizarea asigurărilor sociale pentru sănătate  4 ore 
Organizarea asigurărilor sociale pentru incapacitate de muncă    2 ore 
Sistemul de asigurări  sociale pentru accidente de muncă 
şi îmbolnăviri profesionale  

2 ore 

Protectia socială a familiei 2 ore 
Protectia socială a salariaţilor  2 ore 
Protectia socială a persoanelor cu handicap  2 ore 
Protectia socială prin venitul minim garantat 2 ore 
Protecţia socială în UE 2 ore 

Bibliografie 
 Cindrea I., Managementul asigurărilor și protecției sociale, Editura Universității Lucian Blaga, 

Sibiu, 2006 
 Ciumaş, C., Văidean, V.L., Protecţie şi asigurări sociale, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2011 
 Tănăsescu, P., Asigurări și protecție socială în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
 Văidean V.L., Sistemul românesc al asigurărilor de sănătate în context european, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2010 
 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 
 

3 
 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Nr. ore 

Evoluții ale sistemelor de asigurări și protecșie socială 

Analize, studii de 
caz, dezbateri 

2 ore 
Asigurări sociale pentru şomaj. Analize și sinteze  2 ore 
Asigurări  sociale pentru pensie. Analize și sinteze  4 ore 
Asigurări  sociale pentru sănătate. Analize și sinteze  2 ore 
Asigurări  sociale  pentru incapacitate de muncă.  Analize și 
sinteze  

2 ore 

Asigurări  sociale pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri 
profesionale. Analize și sinteze  

2 ore 

Protectia socială a familiei. Analize și sinteze  4 ore 
Protectia socială a salariaţilor. Analize și sinteze  4 ore 
Protectia socială a persoanelor cu handicap.  Analize și sinteze  2 ore 
Protectia socială prin venitul minim garantat. Analize și sinteze  2 ore 
Studii comparative privind protecţia socială în UE 2 ore 
Bibliografie 

 Cindrea I., Managementul asigurărilor și protecției sociale, Editura Universității Lucian Blaga, 
Sibiu, 2006 

 Ciumaş, C., Văidean, V.L., Protecţie şi asigurări sociale, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2011 
 Tănăsescu, P., Asigurări și protecție socială în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
 Văidean V.L., Sistemul românesc al asigurărilor de sănătate în context european, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2010 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cunoaşterea sistemului de asigurări şi protecţie socială din punct de vedere al companiilor şi instituţiilor 
din domeniu. 

 
10. Evaluare 

 Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Cunoașterea noțiunilor 
de bază ale sistemului 
de asigurări şi protecţie 
socială 

Evaluare periodică prin 
verificări orale și/sau 
scrise 

50% 

 Evaluare continuă pe 
parcursul semestrului 

10% 

 Activități gen teme/ 
referate/eseuri 

30% 

10.5 Seminar/laborator  Participare la dezbateri 
pe teme 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă    
Evaluare nota minim 5(cinci)                                                     
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Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 
 


