
Capitolul I. Introducere în dreptul securit ii sociale

CAPITOLUL I 

INTRODUCERE ÎN DREPTUL SECURIT II SOCIALE 

§ 1. Securitatea social  i riscurile sociale 

securitate securitas sécurité
security

consecin elor unor evenimente diverse, calificate în 
genere riscuri sociale4. 

securitate social

riscuri 

Dic ionarul explicativ al limbii române 

Dreptul social al Uniunii Europene în practic ,

Droit de la sécurité sociale

Droit de la sécurité sociale,



sociale, de câ tig

acele evenimente care au 

inciden  comun  asupra situa iei economice a indivizilor prin diminuarea veniturilor 

sau, invers, prin cre terea cheltuielilor. 

Riscurile fizice 

de origine profesional

de origine extraprofesional  

Riscurile economice

psihologic:

profesional: 

dreptul la o 

redistribuire destinat  s  garanteze securitatea economic  individual 2. 

Droit sociale,

Ibidem

op. cit.
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§ 2. Sistemele de securitate social  

securitate social  politicile de securitate 

social , sistemele de securitate social . 

conceptului drept de securitate social

prelevare reparti ie

o redistribuire 

destinat  s  garanteze securitatea economic  a persoanelor. 

tehnicile specifice constitutive ale 

dreptului securit ii sociale 

tehnic  individual

a priori

asisten a,

datorie de caritate,

responsabilitate

op. cit.

Ibidem



Asigurarea i mutualitatea

§ 3. Apari ia i dezvoltarea sistemelor de securitate social  

Germania,
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Bismark,

a) de ordin economic

b) de ordin ideologic

c) de ordin politic

d) de ordin juridic

Bismark 

statul trebuie s  aib  nu numai misiunea defensiv  vizând ap rarea 

drepturilor existente, dar i pe cea de a promova pozitiv, prin institu ii specifice i 

utilizând mijloacele de care colectivitatea dispune, bun starea tuturor membrilor s i, în 

special a celor afla i în nevoie. 

Codul asigur rilor sociale

Legea minelor,

Legea meseriilor

Legea pentru asigur rile muncitore ti

op. cit.,

La securité sociale



Lege Ioani escu,

securitate social

Legea american  de securitate social

Social insurance and alliend servides

de a libera omul de team  i nevoie

drept de securitate social

în foarte multe ri ale 

lumii, se afirm  ideea c  asigur rile sociale fac parte dintr-o no iune mai larg , aceea de 

securitate social formeaz  obiectul preocup rilor i dezbaterilor 

Organiza iei Na iunilor Unite i ale altor organisme interna ionale.

§ 4. Securitatea social  în documentele interna ionale1 

Charta Atlanticului2, Declara ia de la 

Philadelphia3, Charta Na iunilor Unite4 etc.  

op. cit.,
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Declara ia universal  a drepturilor omului 

fiecare persoan , în calitate 

de membru al societ ii, are dreptul la securitate social ; ea este îndrept it  s  ob in  

satisfacerea drepturilor economice, sociale i culturale, indispensabile demnit ii i 

liberei dezvolt ri a personalit ii sale, gra ie efortului na ional i cooper rii interna-

ionale, inând seama de organizarea i resursele din fiecare ar

orice persoan  are dreptul la un nivel de via  

suficient pentru asigurarea s n t ii, bun st rii sale i a familiei în special în ceea ce 

prive te alimenta ia, îmbr c mintea, locuin a, îngrijirile medicale, precum i serviciile 

sociale necesare; ea are dreptul la securitate în caz de omaj, boal , invaliditate, 

v duvie, b trâne e, i în alte situa ii de pierdere a mijloacelor de subzisten  ca urmare a 

unor împrejur ri independente de voin a sa.

Conven iei europene a drepturilor 

omului dreptul securit ii sociale

Codul european de securitate social

Uniunii Europene Charta 

comunitar  privind drepturile fundamentale ale lucr torilor fiecare 

lucr tor are dreptul la o protec ie social  adecvat  i la presta ii de securitate social  la 

un nivel suficient. 

Regulamentul Parlamentului European i 

al Consiliului nr. 883/2004/CE din 29 aprilie 2004

Les normes internationale du travail, ossature de la sécurité sociale Revue international 

du Travail 



Tratat de drept social interna ional i european
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§ 5. Defini ia i obiectul dreptului securit ii sociale 

dreptul securit ii 

sociale

conexe

Dreptul securit ii sociale

drept public drept privat 

jus publicum jus privatum Ulpian

Teoria general  a dreptului,



misiuni 

dreptul indemniza iilor pentru consecin ele acestor evenimente.

dreptul redistri-

buirilor destinat s  garanteze aceast  securitate economic ; el înglobeaz  i dispozi iile 

legale de protec ie a angajatului contra concedierii i de protec ie a salariului2. 

asisten  social

acea ramur  autonom  apar inând de 

sistemul dreptului public, alc tuit  din normele juridice care reglementeaz  rela iile de 

asigur ri sociale, precum i pe cele de asisten  social . 

§ 6. Asigur rile sociale – institu ie a dreptului securit ii sociale 

Dic ionarului explicativ al limbii române

implic  în mod necesar existen a a trei elemente: riscul, 

prima i presta ia asigur torului4.

Drept social. Curs universitar

Ibidem,

Dreptul securit ii sociale

Contracte sociale
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o verig  important  a sistemului financiar i de credit

acele rela ii economice, exprimate în form  b neasc , prin mijlocirea c rora se 

repartizeaz  i se utilizeaz  fondurile b ne ti necesare ocrotirii personalului muncitor, 

cooperatorilor i membrilor lor de familie în caz de pierdere temporar  sau definitiv  a 

capacit ii de munc , la b trâne e i în multe alte cazuri. 

recuperarea social  i profesional  a persoanelor care, fiind încadrate în munc , nu mai 

pot lucra în meseria sau profesia lor, ca urmare a unor accidente, boli profesionale sau 

altor boli care produc invaliditate. 

Sistemul asigur rilor sociale din România,

Dreptul securit ii sociale,

Politici sociale, România în context european

Alternative


