
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Asigurări și reasigurări 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  16 

Tutoriat  5 

Examinări 4 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii Finanțe și bănci 

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  
 Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu telefoanele mobile închise.  

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 

studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.  

 Pentru predarea cu întârziere a eseurilor sau a lucrărilor de seminar, acestea vor fi 
depunctate cu 0.5 pct./zi de întârziere. 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Abordări teoretice ale asigurării și reasigurării (Originea și 

evoluția asigurărilor, Nevoia de protecție, Funcțiile asigurării, 

Clasificarea asigurărilor)   

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Elementele tehnice ale asigurărilor. Contractul de asigurare. Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Asigurări  financiare (Asigurarea riscurilor financiare, 

Asigurarea de fidelitate, Asigurarea riscurilor politice, Evaluarea 

riscului, încheierea și derularea contractului de asigurare de 

credit) 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Asigurările de bunuri (Daunele în asigurările de bunuri, 

Practica internațională a asigurărilor de bunuri, Catastrofele 

naturale din perspectiva asigurărilor de bunuri) 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Asigurări de persoane (Calculul primelor de asigurare în 

asigurările de viață, Principalele tipuri de asigurări de viață) 
Prelegere 

Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Asigurări de răspundere civilă (Conținutul asigurării de 

răspundere civilă, Tipuri de asigurări de răspundere civilă) 
Prelegere 

Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Reasigurările – modalitate de omogenizare a riscurilor 

(Managementul riscului în asigurări, Forme și metode de 

reasigurare utilizate în practica internațională) 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Definirea adecvată a conceptelor şi terminologiei de specialitate din domeniul asigurărilor; 

 Explicarea şi interpretarea mecanismelor de funcţionare şi evoluție a asigurărilor ; 

 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru 
identificarea riscurilor asigurabile; 

 Să cunoască terminologia de specialitate din domeniul asigurărilor; 

 Să fie capabili să analizeze critic, pe bază de argumente un contract de asigurare; 

 Să fie capabili să ia decizii privind încheierea unui contract de asigurare; 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă  

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 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 disciplinei   Familiarizarea studenţilor cu terminologia, abordările conceptuale și 
tipurile de de asigurări. 

7.2 Obiectivele specifice   Conştientizarea rolului asigurărilor ca modalitate de protecţie împotriva 
riscurilor; 

 Cunoaşterea elementelor generale ale asigurărilor ; 

 Cunoaşterea principalelor produse de asigurare ; 

 Cunoaşterea modalităţilor de despăgubire a daunelor ; 

 Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a utiliza conceptele şi indicatorii 
specifici asigurărilor . 



 
 

 

Bibliografie  

Ciumaş Cristina – Asigurări Generale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, CLuj Napoca 2007  

Ciurel Violeta, Asigurări și reasigurări, O perspectivă globală, ed. Rentrop&Straton, 2011 

Gavriletea M. - Asigurari Comerciale, Ed. Efes Cluj Napoca 2009  

Hudea Oana Simona, Asigurări și reasigurări, Ed.Pro Universitaria,  2013 

Naghi Laura Elly, Managementul riscului în asigurări, Ed. C.H.Beck, 2013. 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Contractul de asigurare  
Analiză şi 

dezbatere . 
2 ore 

Asigurări financiare. Evaluarea riscului, încheierea și derularea 

contractului de asigurare de credit 

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

4 ore 

Asigurarea clădirilor. Asigurarea mașinilor și utilajelor. 

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

4 ore 

Asigurarea RCA. Asigurarea tip Casco. Mecanismul de stabilire 

a primelor la asigurările de accidente. 

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz  

4 ore 

Asigurările de persoane. Calculul primelor de asigurare în 

asigurările de viață. 

 
4 ore 

Asigurarea de răspundere civilă 

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

4ore 

Reasigurări  Aplicații 6 ore 

Bibliografie 

Ciumaş Cristina – Asigurări Generale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, CLuj Napoca 2007  

Ciurel Violeta, Asigurări și reasigurări, O perspectivă globală, ed. Rentrop&Straton, 2011 

Gavriletea M. - Asigurari Comerciale, Ed. Efes Cluj Napoca 2009  

Hudea Oana Simona, Asigurări și reasigurări, Ed.Pro Universitaria,  2013 

Naghi Laura Elly, Managementul riscului în asigurări, Ed. C.H.Beck, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea stabilirii setului de conţinuturi şi metode de predare abordate au fost derulate cercetări 
documentare, pe de o parte, privind conţinuturile şi metodele de predare adoptate pentru aceeaşi disciplină 
sau discipline similare în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate, iar pe de altă parte, privind 
aşteptările mediului de afaceri şi ai angajatorilor din domeniul aferent, aşa cum au fost ele reflectate în presa 
de profil economic sau de specialitate a domeniului. 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea terminologiei 

specifice asigurărilor  
Examen scris, accesul la examen fiind 

condiţionat de prezentarea la ultimul 

seminar a portofoliului de lucrări. 

Pentru a lua în considerare punctajul 

obţinut pe portofoliul de lucrări, 

studentul trebuie să obţină cel puţin 

jumătate din punctajul anunţat la 

proba scrisă. 

70% 

Capacitatea de utilizare adecvată 

a conceptelor, metodelor şi 

procedeelor specifice asigurărilor  

Înţelegerea importanţei studiilor 

de caz în context macroeconomic 

Analiza aplicaţiilor şi studiilor de 

caz 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea şi înţelegerea 

problematicii tratate la curs şi 

seminar 

Prezentarea unui portofoliu de lucrări 
elaborate pe parcursul semestrului 
este o cerinţă de acces la examinarea 
finală.  
Conţinutul portofoliului de lucrări se 
stabileşte de către cadrul didactic 
care derulează activităţi de seminar 
de comun acord cu studenţii. 
Portofoliul de lucrări se predă în 
ultimul seminar din perioada de 
activitate didactică. 

30% Înţelegerea şi capacitatea de a 

explica metodele de determinare 

a primelor de asigurare si a 

despăgubirilor. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a elementelor fundamentale privind asigurările.  

 

 

 

 

 


