
FIŞA DISCIPLINEI 

2019-2020 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe 

1.3. Departamentul  Administrarea Afacerilor şi Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Asigurări şi reasigurări 2.2. Cod disciplină  ECTS 227 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect. Univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena 

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

evaluare (E/C/VP) 
E 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 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 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Discipline de parcurs din semestrele anterioare: 

- 

4.2. de competenţe Competentele oferite de disciplinele  enumerate mai sus: 

-  

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu videoproiector/tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector/tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale 

ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

C1.1.  Descrierea paradigmelor,  conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa mediului 

extern asupra întreprinderii/ organizaţiei    

C2.1.  Identificarea conceptelor şi teoriilor economice asociate întreprinderii/   organizaţiei 

C3.1.  Identificarea  implicaţiilor economice asociate funcţionării şi administrării unei 

subdiviziuni  a întreprinderii/   organizaţiei 

C4.1.  Identificarea şi descrierea conceptelor  de planificare, organizare, coordonare şi control 

al  activităţii resurselor umane    

C5.1.  Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de administrare a bazelor de date  

specifice administrării afacerilor 

C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 

concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 

C1.2.  Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică exercitată de mediul extern 

asupra întreprinderii/ organizaţiei  

C2.2.Explicarea şi interpretarea relaţiilor  dintre entităţile întreprinderii/ organizaţiei 

C3.2.Explicarea şi interpretarea implicaţiilor economice şi sociale asociate funcţionării şi 

administrării  unei subdiviziuni a întreprinderii/   organizaţiei 

C4.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor  de planificare, organizare, coordonare şi 

control al  activităţii resurselor umane din domeniul  administrării afacerilor       

C5.2. Explicarea şi interpretarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor extrase  din   baze de 

date 

C3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine 

definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificata 

C1.3.   Aplicarea instrumentarului adecvat pentru  analiza relaţiei de influenţă exercitată de 

mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei  
C2.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea unei probleme  vizând relaţiile 

dintre subdiviziunile întreprinderii/   organizaţiei 

C3.3.  Aplicarea instrumentarului  specific pentru analiza funcţionării unei subdiviziuni a 

întreprinderii/   organizaţiei 

C4.3. Rezolvarea de probleme/ situaţii  specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, 

motivare, salarizare, orarul de muncă., formare. 

C5.3.Aplicarea instrumentarului adecvat  de analiză a datelor specifice  administrării 

afacerilor     

Competenţe transversale CT1 
 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice 
de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale. 
CT2 
  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte: 

- să prezinte studenţilor problematica rolului asigurărilor în societate 

ca modalitate de protecţie împotriva riscurilor naturale sau 



economice; 

- cunoaşterea de către studenţi a principalelor categorii şi tipuri de 

asigurări; 
- dezvoltarea capacităţii studenţilor de a analiza elementele de 

diferenţiere a produselor de asigurări; 
- dobândirea de către studenţi a abilităţilor de determinare a primelor 

de asigurare, precum şi a calculului despăgubirilor; 
prezentarea principalelor modalităţi de reasigurare. 

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

1) noţiunile de bază privind riscul, asigurările şi reasigurările; 

2) caracteristicile diferitelor tipuri de asigurări; 

3) importanţa asigurărilor pentru agentul economic; 

4) importanţa reasigurărilor pentru asigurător. 

Capacitatea de a: 

1) analiza un contract de asigurare; 

2) calcula prima de asigurare şi despăgubirile datorate în cazul 

asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă; 

3) decide privind oportunitatea realizării unei asigurări. 

III. Competenţe afectiv-valorice 

1) formarea capacităţii de analiză şi decizie; 

2) formarea unei conduite socio-profesionale care să 

respecte cerinţele codului etic şi deontologic; 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Riscul şi cadrul teoretico-metodologic al asigurărilor Prelegere, Conversaţie 2 ore 

2. Elementele tehnice ale asigurărilor. Clasificarea 

asigurărilor 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

3. Contractul de asigurare Prelegere, Conversaţie 2 ore 

4. Asigurări de bunuri: Generalităţi, fundamentarea 

nivelului primelor de asigurare, principalele tipuri de 

asigurări de bunuri 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

5. Asigurarea facultativă a clădirilor, a altor construcţii şi 

a conţinutului acestora pentru pagube produse de incendii 

şi alte calamităţi 

Prelegere, Conversaţie, 

studiu de caz 

2 ore 

6. Asigurarea complexă a locuinţei si asigurarea 

obligatorie a locuintei 

Prelegere, Conversaţie, 

Studiu de caz 

2 ore 

7. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt Prelegere, Conversaţie,  

Studiu de caz 

2 ore 

8. Asigurări de răspundere civilă: generalitati, specific si 

principalele tipuri de asigurari de raspundere civila 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

9. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagube provocate terţilor prin accidente de autovehicule 

(RCA) 

Prelegere, Conversaţie, 

studiu de caz 

2 ore 

10. Asigurari maritime si asigurari de aviatie Prelegere, Conversaţie 2 ore 

11.  Asigurări de persoane: generalitati, specific Prelegere, Conversaţie 2 ore 



12. Principalele tipuri de asigurări de persoane Prelegere, Conversaţie, 

studiu de caz 

2 ore 

13. Asigurări de persoane altele decât cele de viaţă Prelegere, Conversaţie, 

studiu de caz 

2 ore 

14. Reasigurări Prelegere, Conversaţie 2 ore 

8.2 Bibliografie 
1. Alexandru F., Armeanu D., Asigurări de bunuri şi persoane, Editura Economică, Bucureşti, 2003 

2. Anghelache, C., Verejan, O., Pârţachi, I., Analiza actuarială în asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2006 

3. Barna F., Seilean V., Asigurări şi reasigurari. Aplicaţii practice, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013 

4. Băiescu, A., Asigurările de viaţă la debutul mileniului III, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005 

5. Bistriceanu, Gh., Asigurări şi reasigurări în România, Editura Universitară, Bucureşti, 2006 

6. Cistelecan, L., Cistelecan, R., Asigurări comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tîrgu Mureş, 1997  

7. Ciumaş, C.,  Economia asigurărilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001  

8. Ciurel,  V.,  Asigurări  şi  reasigurări:  abordări teoretice  şi  practici  internaţionale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000  

9. Constantinescu, D.A.(coord.), Tratat de asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2004 

10. Constantinescu, D.A., Dobrin, M., Asigurări şi reasigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 

11. Constantinescu, D.A., Dobrin, M., Tănăsescu, P., Asigurări şi reasigurări. Culegere de probleme şi studii de caz, Colecţia 

Naţionala, Bucureşti, 1998 

12. Cristea M., Economia asigurărilor, Editura PrintXpert, Craiova, 2007 

13. Dănuleţiu D.C., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 

14. Minea, E., Încheierea şi interpretarea contractelor de asigurare, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006 

15. Mitu N., Asigurări şi reasigurări, Editura Universitaria, Craiova, 2006 

16. Negru T., Asigurări. Ghid practic, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006 

17. Tănăsescu P., Şerbănescu C., ş.a., Asigurări comerciale moderne, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007 

18. Sferdian, I., Contractul de asigurare de bunuri, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004 

19. Sferdian I., Dreptul asigurărilor, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007 

20. Şeulean, V., Barna, F., Asigurări şi reasigurari, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013 

21. Văcărel, I.; Bercea, F.,  Asigurări şi reasigurări , Editura Expert, Bucureşti, 2007 

***    Legea  136/1995  privind  asigurările  şi  reasigurările  în  România,  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 303/1995, 

cu modificările şi completările ulterioare 

***  Legea  32/2000  privind  societăţile  de  asigurare  şi  supraveghere  a  asigurărilor, Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 148/10.04.2000, cu modificările şi completările ulterioare 

www.asfromania.ro 

Seminar-laborator  ore 

1. Cadrul teoretico-metodologic al asigurărilor  

 

Conversaţie 

Exemplificări 

2 

2. Elementele tehnice ale asigurărilor. Contractual de 

asigurare 

Conversaţie 

Exemplificari 

2 

3. Asigurarea clădirilor și conținutului aparținând 

persoanelor juridice. Asigurarea complexă a locuinţei 

persoanelor fizice 

Conversaţie 

Exemplificari 

Studii de caz 

2 

4. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt Conversaţie 

Exemplificari 

Studii de caz 

2 

5. Asigurări de răspundere civilă 

 

Conversaţie 

Exemplificari 

Studii de caz 

2 

 6 Asigurări de persoane Conversaţie 

Exemplificari 

2 



Studii de caz 

7. Reasigurări 

 

Conversaţie 

Exemplificari 

Studii de caz 

2 

Bibliografie  
1. Achim M.L., Asigurările de bunuri şi persoane în economia cunoaşterii, Editura Economică, Bucureşti, 2008  

2. Anghelache, C., Verejan, O., Pârţachi, I., Analiza actuarială în asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2006 

3. Barna F., Seulean V., Asigurări şi reasigurari. Aplicaţii practice, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013 

4. Bistriceanu, Gh., Asigurări şi reasigurări în România, Editura Universitară, Bucureşti, 2006  

5. Alexandru F., Armeanu D., Asigurări de bunuri şi persoane, Editura Economică, Bucureşti, 2003 

6. Băiescu, A., Asigurările de viaţă la debutul mileniului III, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005. 

7. Ciurel,  V.,  Asigurări  şi  reasigurări:  abordări teoretice  şi  practici  internaţionale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000  

8. Constantinescu, D.A.(coord.), Tratat de asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2004 

9. Constantinescu, D.A., Dobrin, M., Tănăsescu, P., Asigurări şi reasigurări. Culegere de probleme şi studii de caz, Colecţia 

Naţionala, Bucureşti, 1998 

10. Cristea M., Economia asigurărilor, Editura PrintXpert, Craiova, 2007  

11. Dănuleţiu D.C., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 

12. Minea, E., Încheierea şi interpretarea contractelor de asigurare, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006 

13. Mitu N., Asigurări şi reasigurări, Editura Universitaria, Craiova, 2006 

14. Negru T., Asigurări. Ghid practic, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006 

15. Sferdian, I., Contractul de asigurare de bunuri, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004 

16. Sferdian I., Dreptul asigurărilor, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007.   

17. Văcărel, I.; Bercea, F.,  Asigurări şi reasigurări , Editura Expert, Bucureşti, 2007 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele societăților de asigurări. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în 

domeniul asigurărilor. 

 

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 Examen scris 80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator  Verificare pe parcurs  Portofoliu de lucrări 

practice 

20% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

definirea elementelor tehnice ale asigurării, calcularea primei de asigurare pe care trebuie să o plătească 

asiguratul şi calculul despăgubirii platite de asigurător în cazul producerii unui eveniment asigurat. 

 
Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe tematica cursului și 

a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor. 

Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim 70%. 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

10.09.2019      lect. univ dr. Danuletiu Adina Elena           lect. univ dr. Danuletiu Adina Elena  

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

Conf univ dr. Gavrilă-Paven Ionela 

10.10.2019 

 


