
FIŞA DISCIPLINEI 

  

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Asigurări comerciale 2.2. Cod disciplină AACTS 113 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 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 

saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Discipline de parcurs din semestrele anterioare, ex: 

- 

4.2. de competenţe Competentele oferite de disciplinele  enumerate mai sus, ex.: 
-  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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



5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă, acces internet, acces internet 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CP10. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniile administrării 

afacerilor din turism, comerţ, servicii; 

CP11. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice privind sfera afacerilor, 

modul de organizare, gestionare şi finanţare a acestora; experienţa ţărilor 

dezvoltate în gestionarea afacerilor; 

CP34. Capacitatea de organizare a activităţii de vânzare a produselor de asigurare, 

a stabili etapele necesare pentru instrumentarea daunelor 

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 Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza  

instrumentele specifice asigurărilor comerciale 

7.2 Obiectivele specifice - dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice din domeniul 

asigurări comerciale 

- dobândirea capacităţii de analiză a pieţei asigurărilor 

- formarea deprinderilor practice privind negocierea în cadrul 

procesului de vânzare a  asigurărilor comerciale 

- formarea deprinderilor practice de analiză a unui dosar de daună 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Piața asigurărilor în România- definirea, componentele și 

caracteristicile 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

2. Cadrul instituțional al pieței asigurărilor 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

3. Indicatori de analiza a pieței asigurărilor 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

4. Cadrul legislativ european al asigurărilor 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

5. Cadrul legislativ național al asigurărilor 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

6. Specificul managementului în asigurări 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

7. Marketingul în domeniul asigurărilor 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

8. Distribuția în asigurări- importanță și sisteme de distribuție 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

9. Distribuția în asigurări- internetul, bancasigurarea Prelegere, conversaţie,  



exemplificări 

10. Managementul vânzărilor în asigurări 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări  
 

11. Procesul de vânzare a produselor de asigurare 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

12. Instrumentarea dosarelor de daună 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

13. Eficiența activităților de asigurare 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

14. Solvabilitatea societăților de asigurare 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

8.2.Seminar   

1. Cadrul instituțional și legislativ al pieței asigurărilor Conversaţie, exemplificări  

2 Indicatori de analiză a pieței asigurărilor  Exerciţii, conversaţie  

3 Principalele reguli privind încheierea contractelor de asigurare Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 
 

4 Principiile generale privind tehnicile de vânzare și negociere a 

produselor de asigurări generale 

Conversaţie, exemplificări, 

joc de rol 
 

5 Etica în asigurări. Protecția asiguraților. Protecția datelor cu 

caracter personal 

Conversaţie, exemplificări  

6. Instrumentarea dosarelor de daună 
Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 
 

7. Indicatori de eficiență a activităților de asigurare Exerciţii, conversaţie  

8.4. Bibliografie 
Achim M.L., Asigurările de bunuri și persoane în economia cunoașterii, Editura Economică, București, 2008 

Badea D.G., Manualul agentului de asigurare, Editura Economica, București, 2008 

Cetină I., Brandabur R., Constantinescu M., Marketingul serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti, 2006 

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

Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări comerciale și elemente de gestiunea riscului în asigurări: note de curs, seria 

Didactica, Alba Iulia, 2017 

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0: de la produs la consumator și la spiritul uman, Editura Publica, 

Bucuresti, 2010 

Negru T., Asigurări. Ghid practic, Editura CH Beck, Bucuresti, 2006 

Nemes V., Dreptul asigurărilor, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009 

Tanasescu P., Serbanescu C., Ionescu R., Popa M., Novac L. E., Asigurări comerciale moderne, Editura CH Beck, 

Bucuresti, 2007 

  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către 

studenţii programului de studii de masterat AACTS a unor cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de asigurări 

necesare viitorilor angajaţi în societăţile de asigurări.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă a 

cerinţelor subiectelor de 

examen 

scris 60% 
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10.5 Seminar/laborator - Calitatea lucrării 

elaborate, corectitudinea 

conţinutului 

Lucrări practice 40% 

10.6 Standard minim de performanţă: obtinerea notei minim 5 

- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele de asigurări comerciale prezentate; 

Demonstrarea competenţelor în: analiza pieței asigurărilor și a produselor de asigurare, realizarea ofertării unui 

produs de asigurări, vânzarea și servisarea unei asigurări 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

05.09.2019      Conf.univ.dr Danuletiu Dan                      Conf.univ.dr Danuletiu Dan  

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

 

10.09.2019               Conf.univ.dr. Gavrila Paven Ionela 


