
1  

FIŞA DISCIPLINEI
1

 

 
 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

 
2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Asigurări și reasigurări ECTS3209 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. Univ. Dr. SZARKA Arpad 

2.3 Titularul activităţii de seminar Lect. Univ. Dr. Veres Edit 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Cologviu 

2.7 Regimul disciplinei Op / DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 

 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet, 

teren 
 

1
Conform: Ordinul Ministrului nr.5703 din18 oct.2011, anexa 3. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 

C1. Cunoașterea, înțelegerea bazelor teoretice, conceptele de bază ale disciplinei în 

contextul aplicării acestora în domeniul economico-social. 

C4. Aprofundarea elementelor de recunoaștere a propriilor competenţe în vederea 

stabilirii standardelor aplicabile care vor fi utilizate în diferite domenii specifice. 

C5. Formarea aptitudinilor de culegere, de evaluare și de valorificare a informaţiilor 

privind domeniile de aplicare a cunoștințelor dobândite. 

Competenţe CT1.Competenţe  de   organizare   instituţională   si de  management al resurselor 

transversale umane- de a participa la munca în echipă. Competențe de a organiza timpul de lucru 

disponibil, cât și de a mobiliza celelalte resurse proprii și atrase la care are acces 

organizaţia; de a identifica elementele cheie în mediul dat; 

 CT2. Competenţe de relaţionare, de a-şi asuma responsabilităţi; de a stimula 

interesele de cunoaştere; de a stimula stabilirea  unor relaţii cu  caracter  interpersonal 

in general, de a dezvolta un climat plăcut și stimulativ pentru performanță; 

 CT3. Competenţe de comunicare activă; dezvoltarea profesională continuă; de 

dezvoltare a capacităților administrative a managementului, crearea unui sistem 

performant de cunoaștere și valorificare a oportunităţilor de piață. 

 

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

 
7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dobândirea de către studenţi a unor cunoștințe solide în domeniul asigurărilor şi 

reasigurărilor. 

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea istoricului sistemului de asigurări şi reasigurări din România, în 

contextul integrării în UE; 

 Dezvoltarea capacităţii studentului de a cunoaște riscurile asigurabile, modul de 

determinare a despăgubirilor, prestaţiilor cât și practicile legate de organizarea 

și funcționarea organizațională precum și exercitarea calității asiguraților cât și 

ale asiguratorilor pe plan naţional şi în context internaţional; 

 

 Crearea de condiţii stimulative studiului individual aprofundat pentru studenți; 

 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică privind asigurărilor 

în contextul economico- social și politic dat. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Apariția,evoluția asigurărilor și a reasigurărilor pe plan mondial și în 

România 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

2. Riscurile în domeniul economico- social.Necesitatea dezvoltării 

formelor de prevenire și de protecție împotriva riscurilor.Căi și metode de 

tratare a riscurilor. 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

3. Tipologia formelor de asigurări practicate în România. 
Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

4.Modul de organizare și de funcționare a asigurărilor și a 

reasigurărilor în România.Sistemele de asigurări și reasigurări în 

țările UE- organizarea și funcționarea acestora. 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

4 ore 

5.Tipologia contractelor de asigurări.Termenii de validitate și 

efectele contractelor de asigurări. 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

4 ore 

6.Principalele forme de asigurare socială de stat din România. Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

7.Asigurările de bunuri și de răspundere civilă. Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

8.Asigurările de persoane. Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

4 ore 
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9. Principalele forme de acoperire a pagubelor produse în urma 

riscurilor asigurate.Metode de determinare a despăgubirilor, 

prestațiilor, altor forme de beneficii. 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

4 ore 

10 Principalele forme de reasigurare și metodele de determinare a 

despăgubirilor. 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

 

 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1 Modalitatea de abordare conceptuală și practică a riscului asigurat, a 

calității de asigurat, a sumei asigurate, a primei de asigurare, a pagubei, 

a daunei precum și a despăgubirilor- în general cât și în cazuri  

specifice. 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

2 Gestionarea calităţii de asigurat Obligaţiile asiguraţilor/ 

asigurătorilor și a celorlalte părți ce revin din contractele de asigurare . 

Efectele de neplată a primelor de asigurare/contribuţiilor de asigurări 

sociale – rezilierea contractului de asigurare socială. 

Dezbateri, studii de caz 4 ore 

3 Evidenţa perioadelor de asigurare, a stagiilor de cotizare 

Prezentarea efectelor perioadelor de asigurare precum și ale diferitelor 

categorii de stagii de cotizare: stagiul de cotizare realizat, stagiul 

minim de cotizare, stagiul complet de cotizare, stagiul de cotizare 

necesar. 

Dezbateri, studii de caz 4 ore 

4 Riscurile asigurate şi modalitățile de determinare a principalelor 

despăgubiri în cadrul subsistemelor de asigurări. 

Dezbateri, studii de caz 4 ore 

5.Efectele pieței asigurărilor asupra funcționării sistemului financiar- 

bancar. 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

6. Aspecte privind piața asigurărilor în România și pe plan 

internațional. 

Dezbateri, studii de caz 4 ore 

7. Aspecte economice privind dezvoltarea sistemelor de asigurari. Dezbateri, studii de caz 4 ore 

8.Modalitățile de documentare, determinare și de acordare a 

despagubirilor în cadrul formelor de asigurari practicate în România. 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

9.Evaluare Evaluare 2 ore 

Marinică Dobrin- Asigurări și reasigurări,Editura Fundației Romania de Mâine- București- 2000 

Violeta Ciurel- Asigurări și reasigurări,Editura All Beck-2ooo 

*** Legea nr.263 / 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice; 

***Legea nr. 346 / 05.06.2002 – privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 

***Regulamentul nr.1408/1971/CEE – privind coordonarea sistemelor de securitate  socială  aplicabile 

salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în speţiul comunitar; 

*** Dicţionar de economie; 

***Regulamentul nr.574/1972/CEE – Procedura de aplicare a Regulamentului nr.1408/1971/CEE; 

bunăstare, Editura 7.artin  an eter;  chumann  arald,  Capcana  globalizării:  tac  la  democraţie  şi 
Economică, Bucureşti, 1999; 

Petre Burloiu, Economia muncii. Probleme actuale, Editura Lumina – Lex, Bucureşti; 

Iulian Văcărel, Finanţele publice, Editura Didactica si Pedagogica-Bucuresti 
8. 

9. 

Bibliografie 
Istoria economică a României, Vol.2 :1939 – 1989, Editura Economică, Bucureşti, 2000; 

Politici economice, Concepte, instrumente, experienţe, Editura Economică, Bucureşti, 1997; 

Tasnadi Alexandru, Doltu Claudiu, Monetarismul: Teorie şi politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 

1996; 

Mihaescu Constanţa, Populaţie şi ocupare. Trecut. Prezent. Viitor, Editura Economică, Bucureşti, 2001; 

Diaconescu Mariana, Bănci. Sisteme de plăţi. Riscuri, Editura Economică, Bucureşti, 1999; 

Mosteanu Tatiana, Preţuri, echilibru concurenţial şi bunăstare socială, Editura Economică, Bucureşti, 2001; 

7. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent  programului 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă Examen scris 60 % 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Proiecte individuale şi de grup, 

recenzie articol de specialitate, 

participare activă 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea de seminar şi 25% la proba scrisă 

 

Data completării 01.10.2018 Semnătura titularului de curs Semnătura titularului deseminar 

Data avizării în departament  Semnătura directorului dedepartament 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din străinătate, 

precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 


