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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe-contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Banci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              ASIGURĂRI COMERCIALE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof..univ.dr. Mihăescu Liviu  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Frăticiu Lucia 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DD 

 
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                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum        Informatică, Management 
4.2 de competenţe        - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 sală cu dotari pentru proiectie pentru curs 
 laborator informatic pentru seminar 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Termenul predării lucrărilor de seminar (laborator) este stabilit de 
titular de comun acord cu studentii. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. 
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6. Competenţele specifice accumulate 
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 identificarea, definirea și explicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor 
referitoare la asigurări și reasigurări;  

 descrierea și explicarea operațiunilor de asigurare și reasigurare; 
 explicarea deciziilor în domeniul asigirărilor și reasigurărilor; 
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  realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o 
echipă plurispecializată 

 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  însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din asigurările 
comerciale si reasigurari 

7.2 Obiectivele specifice              formarea de capacităţi necesare pentru aplicarea cunoştinţelor 
fundamentale din domeniu în activitatea economică; 

 cunoașterea tipologiei asigurărilor și reasigurărilor și folosirea lor 
corectă 

 însușirea elementelor contractului de asigurare 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Economia riscului şi a asigurărilor prelegere 2 ore 
Aspecte la nivel micro şi macroeconomic ale asigurărilor prelegere 2 ore 
Piaţa asigurărilor prelegere 2 ore 
Contractul de asigurare prelegere 2 ore 
Asigurări de persoane prelegere 2 ore 
Asigurări de bunuri si de răspundere civilă prelegere 2 ore 
Asigurări de aviaţie prelegere 2 ore 
Asigurări maritime prelegere 2 ore 
Asigurări de creanţe prelegere 2 ore 
Reasigurari. Tipologie prelegere 4 ore 
Eficienţa activităţii de asigurare prelegere 2 ore 
Contractarea prin internet a asigurărilor prelegere 2 ore 
Tendinţe pe piaţa asigurărilor și reasigurărilor Prognoze prelegere 2 ore 

Bibliografie 
 Băiescu Alin , Asigurările de viaţă şi dezvoltarea societăţii – factori, mecanisme, efecte. Cluj-Napoca: 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011 
 Ciurel Violeta, Asigurări şi reasigurări. O perspectivă globală. Bucureşti: Editura Rentrop&Straton, 

2011 
 Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări şi reasigurări, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010 
 Dănuleţiu D., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 
 Rahau Loredana , Asigurări comerciale – teme de discuţie, aplicaţii, studii de caz si teste grila. Targu 

Mures: Editura Dimitrie Cantemir, 2010 
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8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Economia riscului şi a asigurărilor 

dezbatere 
problematizare 

 

2 ore 
Aspecte la nivel micro şi macroeconomic ale asigurărilor 2 ore 
Caracteristicile piaţei asigurărilor 1 oră 
Contractul de asigurare. Analize și sinteze 1 oră 
Asigurări de persoane. Studii de caz 6 ore 
Asigurări de bunuri si de răspundere civilă. Studii de caz 2 ore 
Asigurări de aviaţie. Studii de caz 2 ore 
Asigurări maritime. Studii de caz 1 oră 
Asigurări de creanţe. Studii de caz 1 oră 
Reasigurari. Studii de caz 4 ore 
Analiza eficienţei activităţii de asigurare/reasigurare 2 ore 
Contractarea prin internet a asigurărilor. Studii de caz 2 ore 
Evoluții pe piața asigurărilor 2 ore 
Bibliografie 
 Băiescu Alin , Asigurările de viaţă şi dezvoltarea societăţii – factori, mecanisme, efecte. Cluj-Napoca: 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011 
 Ciurel Violeta, Asigurări şi reasigurări. O perspectivă globală. Bucureşti: Editura Rentrop&Straton, 

2011 
 Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări şi reasigurări, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010 
  Dănuleţiu D., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 
 Rahau Loredana , Asigurări comerciale – teme de discuţie, aplicaţii, studii de caz si teste grila. Targu 

Mures: Editura Dimitrie Cantemir, 2010 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina poate necesita revizuire si adaptare. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs               Verificare             40% 
  Examen partial             20% 
  Teme de curs              20% 
10.5 Seminar/laborator  Rezolvarea sarcinilor 

personale 
Calitatea proiectelor             20% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 obţinerea a minim notei 5 la evaluarea finală ; 
 prezentarea portofoliului complet ; 
 activitate la seminarii.                      

 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


