
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Asigurări și protecție socială 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. TRIFU Alexandru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. SANDU Gabriela 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB./ 

 

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 48 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar / laborator 24 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 48 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 27 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  27 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  

 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.3 

Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de 

probleme specifice 

C1.4 

Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară  folosite pentru rezolvarea de probleme. 

C3.4 

Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

Cap.1.  

Protecția și asistența socială-priorități la nivel național                6 ore 

Cap. 2 

Sistemul public al Asigurărilor Sociale                                       6 ore 

Cap. 3                                                                                         

Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate                                  8 ore 

Cap. 4 

Sistemul Asigurărilor de Șomaj                                                  8 ore 

Total = 28 ore 

 

 prelegere 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

   1. Isac Claudia și Isac Melinda (2006)  Protecție și asigurări sociale, Note de curs, Petroșani, 

   2.Vîrlănuță Irina (2008) Asigurări și protecție socială, Note de curs, Galați. 

   3. Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate 2018, 2019.  

 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

 

1. Împletirea economicului cu socialul                       4 ore 

2. Asigurările Sociale-rol și funcționare                     6 ore 

3.  Funcționarea Sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate   6 ore 

4. Șomajul în economie și protecția șomerilor           6 ore 

5. Practica europeană și mondială în domeniu          6 ore 

 

TOTAL = 28 ore 

Studii de caz, 

interpretare situații 

economice, analiza 

Buget de AS. 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

   Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate 2018, 2019. 

  Informații de pe site-ul CNAS și a celor județene privind mecanismele concrete de funcționare. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
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 CT1   Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi 

responsabilă. 

CT2    Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei. 

CT3    Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria 

dezvoltare. 

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

al disciplinei  

Asimilarea limbajului, teoriilor şi metodelor de cercetare din domeniul specific 

social și înțelegerea intervenției statului prin diferite pârghii și măsuri de ordin 

social. 

 

 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoașterea interacțiunilor economic-social, precum și analiza elementelor 

definitorii din Bugetul de Asigurări Sociale. 



 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

Înțelegerea temelor prezentate și termenilor  

utilizați în cadrul limbajului economic specific 

 

Examen scris 

 

60% 

10.5 Seminar 

 

 

  

Gradul de aplicare al cunoștințelor dobândite la 

situațiile practice prezentate si soluționarea 

diferitelor situații ce se pot ivi în practică. 

studii de caz 

discutate, jocuri de 

rol, verificări 

semestriale 

 

40% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5 (adică 50% din totalul notelor obținute la curs și seminar) 

 

 
 

Data completării:  

25.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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