FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu II/ Semestrul II
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
Finante-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe bănci
241224 Economist bancă /
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Asigurări şi reasigurări
2.2. Cod disciplină
FB 222
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 2.8. Regimul disciplinei
(O – obligatorie, Op – opţională,
(E/C/VP)
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe săptămână
4 din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
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 …….
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

44
100
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

2
28
ore
20
10
12
2
-

O

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de
natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina de studiu prezintă studenţilor aspectele semnificative specifice
7.1 Obiectivul general al
asigurărilor şi reasigurărilor şi îşi propune să le asigure studenţilor fondul de
disciplinei

cunoştinţe pentru crearea abilităţilor de utilizare în situaţii concrete economice a
limbajului şi instrumentelor specifice domeniului asigurarilor şi reasigurărilor.
Disciplina îşi propune să formeze studenţilor fondul de cunoştinţe referitoare la
elementele tehnice ale unui contract de asigurare, principalele categorii de

asigurări şi reasigurări care există pe piaţă şi modul de derulare a
contractelor de asigurări. Prin înţelegerea corectă a acestor cunoştinţe se crează
premisele formării şi dezvoltării de abilităţi necesare pentru derularea operaţiunilor
specifice domeniului asigurărilor şi reasigurărilor.

7.2 Obiectivele specifice

Formarea la nivelul studenţilor a următoarelor competenţe cognitive, tehnice
şi afectiv valorice realizate de disciplină:
- Stăpânirea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi abordărilor
practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în programa analitică a
disciplinei;
- Capacitatea de a înţelege importanţa asigurărilor atât pentru persoanele
fizice cat şi pentru persoanele juridice
- Capacitatea de a identifica şi caracteriza tipurile de asigurători și tipurile
de asigurări şi reasigurări
- dezvoltarea capacităţii studenţilor de a analiza elementele de diferenţiere
a produselor de asigurări;
- Capacitatea de a analiza un contract de asigurare şi de a calcula prima de
asigurare şi despăgubirile datorate în cazul asigurărilor de bunuri,
persoane şi răspundere civilă;
- Capacitatea de a decide privind oportunitatea realizării unei asigurări.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Riscul şi cadrul teoretico-metodologic al asigurărilor

Metode de predare
Prelegere, Conversaţie
euristică
2. Elementele tehnice ale asigurărilor. Clasificarea Prelegere, Conversaţie
asigurărilor
euristică
3. Contractul de asigurare
Prelegere, Conversaţie
euristică
4. Asigurări de bunuri: Generalităţi, fundamentarea Prelegere, Conversaţie
nivelului primelor de asigurare, principalele tipuri de euristică, exemplificare
asigurări de bunuri
5. Asigurarea facultativă a clădirilor, a altor construcţii şi a Prelegere, Conversaţie
conţinutului acestora pentru pagube produse de incendii şi euristică, studiu de caz
alte calamităţi
6. Asigurarea complexă a locuinţei si asigurarea obligatorie Prelegere, Conversaţie
a locuintei
euristică,
Studiu de caz

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

7. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt

Prelegere, Conversaţie
euristică,
Studiu de caz
8. Asigurări de răspundere civilă: generalitati, specific si Prelegere, Conversaţie
principalele tipuri de asigurari de raspundere civila
euristică
9. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru Prelegere, Conversaţie
pagube provocate terţilor prin accidente de autovehicule euristică, studiu de caz
(RCA)
10. Asigurari maritime si asigurari de aviatie
Prelegere, Conversaţie
euristică
11. Asigurări de persoane: generalitati, specific
Prelegere, Conversaţie
euristică
12. Principalele tipuri de asigurări de persoane
Prelegere, Conversaţie
euristică, studiu de caz
13. Asigurări de persoane altele decât cele de viaţă
Prelegere, Conversaţie
euristică, studiu de caz
14. Reasigurări
Prelegere, Conversaţie
euristică
8.2 Bibliografie

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

1. Barna F., Seulean V., Asigurări şi reasigurari. Aplicaţii practice, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013
2. Bennett C., Dicționar de asigurări, Editura 3, București, 2003;
3. Bistriceanu, Gh., Asigurări şi reasigurări în România, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
4. Ciumaș C., Dragoș S., Asigurări generale și de viață, aplicații practice, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2011
5. Dănuleţiu D.C., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
6. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A. E., Asigurări si reasigurări, seria Didactica, Alba Iulia, 2019
7. Dănuleţiu A. E, Dănuleţiu D.C., Asigurări şi reasigurări. Caietul studentului şi conducătorului de seminar, 2019
8. Lungu N. C., Asigurări de bunuri, Editura Universității A. I. Cuza Iași, 2009
9. Rejda George E. & Mcnamara, Michael J, Principles Of Risk Management And Insurance, Harlow,
England: Pearson, 2017
Linkuri utile:
https://www.asfromania.ro
https://www.asigurarealocuintei.ro
https://www.primm.ro
https://www.paidromania.ro
https://www.insuranceeurope.eu/
Seminar-laborator
1. Cadrul teoretico-metodologic al asigurărilor

ore

Conversaţie, Exemplificări
2. Elementele tehnice ale asigurărilor.
Conversaţie euristică,
Exemplificari
3. Clasificarea asigurărilor. Contractul de asigurare
Conversaţie, exemplificări
4. Fundamentarea nivelului primelor de asigurare la Conversaţie, exemplificari
asigurările de bunuri
Studii de caz
5. Asigurarea construcţiilor
Conversaţie, exemplificari
Studii de caz

2
2

6. Asigurarea complexă a locuinţei persoanelor fizice

2

7. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt

Conversaţie, exemplificari
Studii de caz
Conversaţie, exemplificari
Studii de caz

2
2

2

8. Asigurări de răspundere civilă

Conversaţie, exemplificari
Studii de caz
9 Asigurări de răspundere civilă în domeniul transportului Conversaţie, exemplificari
rutier
Studii de caz
10. Asigurări de viaţă
Conversaţie, exemplificari
Studii de caz

2

11. Asigurări de persoane altele decât cele de viaţă

Conversaţie, exemplificari
Studii de caz

2

12. Fundamentarea nivelului primelor la asigurarile de viaţă

Conversaţie, exemplificari
Studii de caz
Conversaţie, exemplificari
Studii de caz
Conversaţie, exemplificari
Studii de caz

2

13. Tipuri de prime la asigurarile de viaţă
14. Reasigurări

2
2

2
2

Bibliografie
1. Barna F., Seulean V., Asigurări şi reasigurari. Aplicaţii practice, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2013
2. Bennett C., Dicționar de asigurări, Editura 3, București, 2003;
3. Bistriceanu, Gh., Asigurări şi reasigurări în România, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
4. Ciumaș C., Dragoș S., Asigurări generale și de viață, aplicații practice, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2011
5. Dănuleţiu D.C., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
6. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A. E., Asigurări si reasigurări, seria Didactica, Alba Iulia, 2019
7. Dănuleţiu A. E, Dănuleţiu D.C., Asigurări şi reasigurări. Caietul studentului şi conducătorului de seminar, 2019
8. Lungu N. C., Asigurări de bunuri, Editura Universității A. I. Cuza Iași, 2009
9. Rejda George E. & Mcnamara, Michael J, Principles Of Risk Management And Insurance, Harlow,
England: Pearson, 2017
Linkuri utile:
https://www.asfromania.ro
https://www.asigurarealocuintei.ro
https://www.primm.ro
https://www.paidromania.ro
https://www.insuranceeurope.eu/

11. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este adaptat ceriţelor de desfăşurare a activităţilor în domeniul asigurărilor. Totodată
disciplina conţine noţiuni şi concepte specifice domeniului asigurărilor care sunt necesare studenţilor care
doresc să se specializeze profesional în domeniul distribuţiei de asigurări şi reasigurări urmând cursurile
Institutului de Studii Financiare (ISF).
12. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finală notata de la 1 la
10, pe baza rezolvarii subiectelor
de examen. Criterii de evaluare –
corectitudinea şi completitudinea
rezolvării subiectelor de examen

10.2 metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
80%

10.5 Seminar/laborator

Verificare pe parcurs, prin
Portofoliu de
20%
verificarea şi notarea portofoliului lucrări practice
de lucrări practice
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5. Aceasta presupune obţinerea de către student a
competenţelor de utilizare în activitatea practică a următoarelor aspecte teoretico-metodologice definirea elementelor
tehnice ale asigurării, calcularea primei de asigurare pe care trebuie să o plătească asiguratul şi calculul
despăgubirii plătite 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%
Prezentarea la examen este condiţionată de această activitate. Modalitatea de recuperare a orelor de seminar
pentru studenţii absenţi, se va face prin susţinerea portofoliului de lucrări practice, în cursul semestrului sau în
sesiune, la o dată anterioară examenului. Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă
nu au prezenţe de minim 70%.

Data completării
24.09.2020

Semnătura titularului de curs
lect. univ dr. Danuletiu Adina Elena

Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura titularului de seminar
lect. univ dr. Danuletiu Adina Elena

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

