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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
1.7. Limba de studiu

UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREŞTI
ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE
LICENŢĂ
FINANȚE ȘI BĂNCI/ECONOMIST
Română

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PENSII PRIVATE
2.2
Titularul/titularii Lect. univ. dr. Domnica – Doina
Email (adresa instituţională):
activităţilor de curs
Pârcălabu
doina.parcalabu@yahoo.co.uk
2.3
Titularul/titularii Asist. univ. dr. Adriana Sturzoiu
Email (adresa instituţională):
activităţilor de seminar
adrianasturzoiu@yahoo.com
2.4. Anul de III 2.5.
I 2.6. Tipul de Sumativă 2.7. Regimul OBLIGATORIE
DS
studiu
Semestrul
evaluare
E
disciplinei
2.8. Numărul de credite ECTS
6
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4
din care:
2
3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul
56
din care:
28
de învăţământ
3.5. curs
3.6. seminar/laborator
3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore)
3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.)
Distribuţia fondului de timp de studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

2
28
150
94
ore
38
30
14
10
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
NU ESTE CAZUL
4.2. de competenţe
NU ESTE CAZUL
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Amfiteatru cu minim 50 de locuri
Sală cu videoproiector şi PC/laptop, ecran, tablă şi instrumente de
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5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

scris (cretă, marker).
a Sală cu minim 25 de locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris
(cretă, marker).

Transversale

Profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice.
C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare.
C2.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor
culese.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
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
Dobândirea de către studenți a unor cunoștințe teoretice și practice,
disciplinei
privind sistemul asigurărilor, asistenței sociale și al pensiilor private,
cu toate componentele acestora (cadrul legal și instituțional, resurse,
destinații de cheltuieli, categorii de asigurați, condiții de eligibilitate
pentru cei îndreptățiți la prestații, eficiența cheltuirii resurselor).
7.2 Obiectivele specifice
De a oferi cursanților instrumentele și modalitățile adecvate de
cunoaștere și analiză ale componentelor asigurărilor și asistenței
sociale precum și ale pensiilor private;
Abordarea tipurilor de riscuri sociale și a modalităților de protecție
împotriva acestora;
Cunoașterea resurselor sistemului de asigurări sociale și a modului lor
de administrare;
Cunoașterea prestațiilor sistemului de asigurări sociale și asistență
socială și a modului lor de calcul și acordare.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Prezentarea sistemului de protecție socială din România.
Domenii ale protecției sociale.
2. Sistemul de pensii din România. Cadrul juridic,
organizatoric și instituțional.
3. Sistemul public de pensii (Pilonul I). Resursele sistemului
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Metode
de
predare
Prelegere/
Interacţiunea
cu studenţii/
Demonstraţie
didactică/
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Recomandări
pentru studenţi
Studiul individual
pentru
aprofundarea
problemelor
expuse la curs.
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public de pensii.
Conversaţie
4. Prestații ale sistemului de asigurări sociale de pensii.
Categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii.
Codiții de eligibilitate și calcul.
5. Sistemul de pensii administrate privat. Pilonii II și III. Cadrul
juridic, organizatoric și instituțional. Resurse și beneficiari.
6. Investiții și randamente pe piața fondurilor de pensii private.
7. Asigurările sociale de șomaj.
8. Asigurările sociale de sănătate.
9. Drepturi de asistență socială.
Bibliografie
1. Andrews, Emily S. (2006), ”Reformapensiilorşidezvoltareasistemelor de pensii: evaluarea
asistenței oferite de Banca Mondială (Pension reform and the development of pension
systems: an evaluation of World Bank assistance)”, BancaMondială
2. Barr, N., Diamond, P. ,”The economics of pensions”, Oxford Review of Economic Policy, 22
(1), p.15-39, Editura Oxford University Press, 2006, http://oxrep.oxfordjournals.org.
3. Diamond, P. (1977), ”A Framework for Social Security Analysis”, Journal of Public
Economics 8
4. Dobrescu, Smaranda, Şeitan, M., ”PensiiPrivate”, Editura Juridică, Bucureşti, 2005
5. Dorfman, Mark S., ”Introduction to Risk Management and Insurance”, 9/E, Pearson, 2008
6. Gordon, Margaret S. ”Social Security Policies in Industrial Countries A Comparative
Analysis”, Cambridge University Press, 2009
7. Holzmann, R., Hinz, R., and Dorfman, M. ”Pension systems and reform conceptual
framework”, www.worldbank.org/pensions, 2008
8. Neagu, F., Mărgărit, Angela, ”Riscurile pentru stabilitatea financiară din România generate
de sectorul populației”, Caiete de studii nr. 14, Banca Națională a României, 2005
9. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
10. Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, completatăşirepublicată
11. Legea 204/2006 privind pensiile facultative completată şi republicată
12. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, completată şi republicată
13. Legea 90/1996 privind protecţia muncii, completată şi republicată
14. Legea 346/5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
completată şi republicată
15. Legea 76/16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, amendată, completată și republicată
16. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, completată şi republicată
17. Legea 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii, completată și modificată
18. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinumărul 158/2005, actualizată, privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
19. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 148/2005 privind susţinerea familiei, modificată
şi republicată
20. Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării
creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului
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21. Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind acordarea unor măsuri de protecție socială a
populației
22. Ordonanţă de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
de Supraveghere Financiară - actualizată
23. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, http://eur-lex.europa.eu
24. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 209 din 25 iulie 1998, p. 46-49, Directiva nr. 49 a
Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al
lucrătorilor salariați şi al lucrătorilor care desfăşoară activități independente care se
deplasează în cadrul Comunității, http://eurlex.europa.eu/lexuriserv.
25. Buletinele lunare şi anuale ale ASF, perioada 2012 – 2018
Pentru anul universitar 2019 – 2020 se dezbat cărţile:
Dobrescu, Smaranda, Şeitan, M., ”PensiiPrivate”, Editura Juridică, Bucureşti, 2005
Neagu, F., Mărgărit, Angela, ”Riscurile pentru stabilitatea financiară din România generate de
sectorul populației”, Caiete de studii nr. 14, Banca Națională a României, 2005
Buletinele lunare şi anuale ale ASF, perioada 2012 – 2018
Metode de Recomandări
8.2. Seminar/laborator
lucru
pentru studenţi
1. Riscuri sociale și tehnici de protecție împotriva acestora.
Dezbatere/
Studiul
materialelor de
2. Evoluția cheltuielilor cu caracter social în România și alte state. Studiu
comparativ/ la curs pentru o
3. Calculul resurselor și prestațiilor asigurărilor sociale de pensii.
Demonstraţie pregătire
4. Calculul altor drepturi cu caracter social.
corespunzătoare
5. Analiza randamentelor pe piața fondurilor de pensii didactică/
Aplicații
a seminarului.
administrate privat.
practice
6. Calculul resurselor și prestațiilor asigurărilor sociale de șomaj.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate la alte şcoli
economice din țară și străinătate; Cunoştinţele şi competenţele acumulate în cadrul disciplinei
corespund exigențelor profesiunii de lucrător în domeniul asigurărilor și protecției sociale precum și
al pensiilor private.
10. Evaluare
10.2. Metode 10.3. Pondere
de evaluare
din nota finală
- cunoașterea terminologiei utilizate;
lucrări
pe
20%
- capacitatea de utilizare adecvată a parcurs

Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs

noțiunilor studiate;
- înțelegerea importanței studiilor de caz;
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10.5. Seminar/
laborator

- însușirea problematicii studiate;
prezentarea
- capacitatea de a utiliza corect metodele portofoliului
studiate;
- capacitatea de a construi argumente pro și
contra.

10.6. Evaluarea finală
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): note de la 1-10
10.8. Standard minim de performanţă:
Îndeplinirea a minim 50% din cerinţele activităţii de evaluare.

Data completării
...........................

Semnătura titularului/titularilor
de curs
.............................................

Data avizării în departament
............................................
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Teste grilă

20%

60%

Semnătura titularului/titularilor
de seminar
.............................................

Semnătura directorului de departament
..............................................................
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