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FIŞA DISCIPLINĂ 
Dreptul asigurărilor comerciale 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Științe Juridice 

1.5. Ciclul de studii Licență  

1.6. Programul de studii Drept  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
DREPTUL ASIGURĂRILOR  2.2. Cod disciplină DR IV 7.1 

2.3. Titularul activității de curs Lect. Univ. Dr. BOGDAN MANOLE DECEBAL 

2.4. Titularul activității de seminar Prof. Asociat Dr. TOMA Alisa 

2.5. An studiu 4 2.6. Semestrul I 2.7. Tip evaluare 
(E/C/VP) 

 

C 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F – facultativă)  
Op 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

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

3.4. Total ore din 

planul de învățământ 
36 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 36 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - DREPT CIVIL 

- DREPT COMERCIAL 

- CONTRACTE SPECIALE 

4.2. de competențe 
- dacă e cazul la limbi străine sau la alte asemenea discipline. 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală curs dotată cu tablă magnetică și cu Videoproiector/ 

Computer, conexiune internet, acces la platforme de 

învățământ online ”Microsoft Teams” 

5.2. de desfășurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală curs dotată cu tablă magnetică și cu Videoproiector/ 

Computer, conexiune internet, acces la platforme de 

învățământ online ”Microsoft Teams” 

6.Competenţe specifice acumulate 
Competențe profesionale C2.1 Definirea și clasificarea teoriilor, paradigmelor și principiilor utilizate în studiul 

dreptului asigurărilor; 
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C2.2 Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea și 

interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naționale, europene și internaționale 

C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat de 

apariția unor litigii derivând din contractul de asigurare; 

C2.4 Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a 

unor delimitări conceptuale  

C2.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi 

metodelor specifice în dreptul asigurărilor; 

C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc și european şi a 

principalelor instrumente juridice internaționale privind problematica asigurărilor și 

reasigurărilor internaționale; 

C3.2 Explicarea şi interpretarea normelor juridice naționale, a celor europene si a 

prevederilor internaționale prin utilizarea cunoștințelor însușite; 

C3.3 Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau 

internațională, aplicabile într-un context determinant de spețe și cazuri potențiale în 

materia penală a dreptului asigurărilor; 

C4.4 Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru 

determinarea raportului dintre instituțiile dreptului național, ale dreptului european şi 

ale dreptului altor stat 

C4.5 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a 

legislaţiei naţionale, europene şi a legislaţiei altor state 

C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme 

concrete 

C6.3 Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea 

raţionamentelor juridice 

C6.4 Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date 

unei situaţii de fapt 

C6.5 Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la încadrarea 

juridică a unei situaţii de fapt 

Competențe transversale CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie 

restrânsă şi asistenţă calificată 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea 

de sarcini pentru nivelurile subordonate 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

7.Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor si metodologiilor în materie de 

drept al asigurărilor; încheierea și executarea contractului de asigurare; 

selecția și antiselecția  din comunitatea de riscuri. Utilizarea limbajului 

juridic pentru cazul de reprezentare a asiguratului în raport cu asiguratorul 

si reprezentarea asiguratorului în raport cu terții asigurați sau colaboratori 

în intermediari sau prestări servicii. 

7.2 Obiectivele specifice  

8.Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Noțiuni generale privind asigurările: 

1.1 Asigurări comerciale (prin efectul legii, obligatorii, facultative) 

1.2 Asigurările sociale,  

1.3 Asigurările de sănătate (obligatorii, facultative) .  

1.4 Esența asigurării. Funcțiile și rolul asigurărilor. 

Prelegere, discuții 2h 

2. Contractul de asigurare.  

2.1 Caracteristici 

2.2 Definiții si elemente speciale 

Prelegere, discuții 2h 

3.          Formarea contractului de asigurare.  

3.1        Subiecții în contractul de asigurare  

3.2        Purtătorii de risc 

Prelegere, discuții  

2h 
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3.3        Obiectul contractului de asigurare 

3.4       Condiții generale în contractul de asigurare 

3.5       Condiții speciale în contractul de asigurare 

3.6      Terți și reasiguratori, contracte de asigurare 

3.7       Subrogarea în drepturile asiguratului 

4. Încheierea contractului de asigurare.  

4.1 Analiza cerințelor și necesităților clienților (DNT) 

4.2 Informare precontractuală (Directiva IDD)  

4.3 Protecția datelor (GDPR) – Operatorii 

4.4 Document Informare Privind Produs Asigurare (PID) 

4.5 Ofertarea 

  4.6 Moment (semnare clasică, semnare electronică asimilare prin plată 

  4.7 Durata - Valabilitatea contractelor de asigurare 

  4.8 Conținutul contractului 

  4.9 Proba contractului de asigurare 

  4.10 Inspecția de risc 

Prelegere, discuții 2h 

5. Efectele contractului de asigurare, suspendare și încetare 

5.1 Efecte înainte de ivirea riscului și a cazului asigurat 

5.2 Efectele contractului de asigurare după de ivirea cazului asigurat și a 

pagubei 

5.3 Suspendarea contractului de asigurare 

5.4 Încetarea contractului prin moduri obișnuite 

5.5 Încetarea contractului de asigurare în moduri neobișnuite 

5.6 Reziliere. 

5.7 Nulitate. 

Prelegere, discuții 2h 

6. Raporturile juridice în procesul de apariție a riscurilor asigurate 

6.1 Înștiințarea pagubelor 

6.2 Constatarea pagubelor 

6.3 Evaluarea pagubelor 

6.4 Expertiza în asigurări 

6.5 Indemnizația de despăgubire 

6.6 Regresul administrativ 

6.7 Proceduri antifraudă 

Prelegere, discuții 2h 

7. Raporturi juridice privind intermediarii în asigurări 

7.1 Contractul de intermediere 

7.2 Contractul de mandat 

7.3 Brokerii de asigurare vs. Agenții de asigurare 

7.4 Evaluatori și lichidatorii de daune  

7.5 Prestatori de servicii (Ateliere reparații auto/constructori ș.a.)  

7.6 Medicina legală/Medici asistenți 

Prelegere, discuții 2h 

8. Particularități din raporturile juridice la asigurările de persoane 

8.1 Părțile din contractul de asigurare de viață cu acumulare de capital 

8.2 Prescripția poliței de asigurare de viață 

8.3 Plata asigurării directe/ preluarea plății prime de asigurător 

8.4 Starea de sănătate și starea de invaliditate permanentă sau temporară 

8.5 Asigurări de accidente 

8.6 Asigurări persoane cu derivate financiare (Unit-link) 

8.7 Co-asigurați, beneficiari asigurare  

Prelegere, discuții 2h 

9. Particularitățile în răspunderea civilă 

9.1 Raporturi juridice prin asigurare în răspundere civilă delictuală 

9.2 Raporturi juridice prin asigurare în răspundere civilă auto 

9.3 Raporturi juridice prin asigurare în răspundere civilă profesională 

9.4 Raporturi juridice prin asigurare în răspundere civilă generală 

 2h 

10. Contractul de asigurare în transporturi 

10.1 Raporturi juridice prin asigurare în Răspunderea cărăușului pentru 

marfa transportată (părțile din contract, comanda, CMR, limite de 

răspundere, traseu, vama) 

Prelegere, discuții 2h 
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10.2 Raporturi juridice prin asigurare în răspunderea caselor de expediții 

prin contractul de expediție a mărfurilor de transport 

10.3 Raporturi juridice prin asigurare în transporturile combinate (rutier/ 

feroviar/ naval/ maritim/ aerian) 

10.4 Raporturi juridice prin asigurare pentru servicii de logistică 

11. Regimul juridic în dreptul asigurărilor internaționale 

11.1 Convenția Internațională de Carte Verde pentru asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto 

 11.2 Convenția Internațională a transportatorilor CMR 

 11.3 Răspunderea contractuală în Asigurările de  Fronting 

 11.4 Raporturi juridice în raport cu Comisariate de avarii 

 11.5 Reasigurările și POOL de asigurare 

Prelegere, discuții 2h 

12. Dreptul penal al asigurărilor comerciale 

12.1 Localizarea infracțiunii de Fraudă (la încheierea contractului de 

asigurare; pe parcursul valabilității contractului de asigurare) 

12.2 Frauda în asigurările auto 

12.3 Frauda în asigurările de bunuri și transport 

12.4 Frauda în asigurările de viață și asigurări de accidente  

12.5 Frauda prin anti-fraudă. Poziție dominantă 

Prelegere, discuții 2h 

Seminar   
1. Modul de încheiere a contractului de asigurări de bunuri. Declarație 

de asigurare. Inspecție de risc și plata primelor de asigurare. 
Exerciții, probleme 1h 

2. Modul de încheierea a polițelor de asigurare a persoanelor pentru 

riscurile de viată si accidente 
Exerciții, probleme 1h 

3. Obligațiile si drepturile asiguratului Exerciții, probleme 1h 
4. Obligațiile si drepturile asiguratorului si a intermediarilor  Exerciții, probleme 1h 
5. Cazuri de rezolvarea a cererilor de despăgubire prin procedura 

amiabila 
Exerciții, probleme 1h 

6. Cazuri de despăgubire prin proceduri litigioase Exerciții, probleme 1h 
7. Raporturi de drept asupra cazurilor de daune materiale si daune cu 

caracter nepatrimonial 
Exerciții, probleme 1h 

8. Riscuri asigurate în asigurările de persoane Exerciții, probleme 1h 
9. Proceduri de despăgubire în cazuri de daune transfrontiere Exerciții, probleme 1h 
10. Asigurările obligatorii de RCA si PAD Exerciții, probleme 1h 
11. Cazuri de pretenții de despăgubire din accidente rutiere Exerciții, probleme 1h 
12. Rezilieri de contracte de asigurare prin ajungerea la scadența 

(maturitate, prin neplata primelor de asigurare, prin plata sumei 

asigurate) 

Exerciții, probleme 1h 

8.2 Bibliografie 

1. Bogdan Decebal, Lazăr Cistelecan, Rodica Cistelecan, Nicușor Marcel Udrea – ”Tratat de asigurări comerciale”, 

Editura Academiei Române, 2013 

2. Bogdan Decebal, ”Sistemul Informațional în societățile de asigurare”, Editura Antet, București (2003),  

3. Bogdan Decebal, ”Controlul în asigurări”, Editura Casa Cărții de Știință Cluj Napoca, 2005 

4. Bistricianu Gh. D., Bercea Fl., Macovei E. I., Dicționar de asigurări, Editura Științifică, București, 1991. 

5. Leon Iancovici, Dreptul asigurărilor comerciale, Practică judiciară, Editura Horion, Craiova, 1998; 

6. Codul Civil, Noul Cod Civil actualizat 2020 - Legea 287/2009 

7. Dosare practice de procedură la încheierea asigurărilor, izvorul obligațiilor prin producerea riscurilor asigurare și 

dezdăunare. 

 

9.Coroborarea conținuturilor  disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor  profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Interpretarea contractelor de asigurare în conținut, comunitate de riscuri, drepturi și obligații; 

Acțiunea juridică în cazul asigurărilor de bunuri, asigurărilor de răspundere civilă, asigurărilor de 

răspundere profesională;  



5 

 

Cererea de chemare în judecată în baza Soluționării cererilor de despăgubire pentru daune din risc asigurat 

prin respingere de către asigurator 

Soluționarea cazurilor de pagube sub incidenta asigurărilor de CARTE VERDE si CMR (intern, 

internațional, cabotaj) 

Soluționarea cazurilor de despăgubire pentru pagube cu caracter nepatrimonial pentru vătămări corporale 

urmate sau nu de decesul victimei 

Avizarea corespunzătoare a unui dosar de daune 

10.Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris/Examen 

oral Platforma TEAMS 

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 10% 

- Activitate la seminar - 10% 

10.6 Standard minim de performanță:  

Descrierea modalității practice la evaluarea finală:  

Situația nr.1 (evaluare în mediul virtual pe platforme informatice): Examen oral axat pe răspunsul la 3 

întrebări ce se regăsesc pe un bilet de examen ales aleatoriu de către studentul examinat, care va indica 

numărul ales. Răspunsul la fiecare întrebare va fi notat cu câte 1,2,3 puncte, în funcție de atingerea 

gradului de înțelegere a problemei. Pentru prezență se adaugă un punct din oficiu.  

Situația nr.2 (evaluare clasică în cazul revenirii la normalitatea socială, ca urmare a sistării situației de 

urgență/alertă din cauza riscului generat de epidemii/pandemii):  

Lucrare scrisă descriptivă cu trei subiecte a câte 3 puncte fiecare și un punct din oficiu, respectându-se 

procedura descrisă la Situația nr.1. 

 

Punctajul cumulat obținut la notarea celor trei răspunsuri va fi ponderat cu 80%, generând o notă 

maximă 8 (opt) pentru cunoștințe teoretice. Studenții care au manifestat prezență activă la cursuri și 

seminarii potrivit descrierii de la punctul 10.5, se califică pentru punctajul de 20%, ce poate fi realizat prin 

testul de evaluare pe parcursul semestrului trecut, dezbateri la sesiunile online de curs și seminarii, precum 

și elaborarea/susținerea și publicarea unor referate tematice sau articole. 

Exemplu de calcul a evaluării: A. Examinarea formată din 3 întrebări la care se răspunde pentru fiecare 

subiect cu ”Foarte bine”, generează 3 puncte x 3 răspunsuri = 9 puncte + un punct din oficiu = 10 puncte x 

0,8 rezultă nota 8.00 pentru cunoștințele teoretice. 

B. Participarea la seminarii, dezbateri, referate tematice, articole poate aduce până la 10 puncte, care vor fi 

ponderate cu 20%.  

Exemplu de calcul a evaluării participării interactive, practice pe parcursul semestrului: Un student care a 

elaborat un articol pentru o sesiune de comunicări științifice are referatul notat cu ”10” și ponderat cu 20% 

va avea o mărire a notei cu 2 puncte. În acest caz, evaluarea finală va fi notată cu 8 + 2 = nota 10. 

Cerințe minime pentru Nota 5: Studentul trebuie să dovedească însușirea minimă a materiei. Lucrarea sau 

răspunsurile să nu conțină erori grave de limbaj și exprimare juridică. Activitate minimă prin prezență la 

curs si seminar de 20%. Atitudinea studentului în timpul participării online la cursuri și seminarii, respectiv 

pe timpul examinării să fie asumată cu decență și bun-simț, respectând colegii, programul și instrumentele 

puse la dispoziție pentru comunicare. 

Cerințe pentru Nota 10: Răspuns corect la toate cele trei subiecte din examinarea cunoștințelor teoretice. 

Activitate practică, participativă susținută în timpul semestrului. Referat/articol prin care se dovedește 

cunoașterea unor elemente din bibliografia indicată și stăpânirea limbajului de specialitate. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

30 septembrie 2020  Lect.univ. Dr. Decebal BOGDAN     Prof. Asociat Alisa TOMA 

 

Data avizării în catedră         Semnătura director de departament 

……………………….        Conf. Univ. Dr. Laura Cetean Voiculescu 


