
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu 2/ Semestrul 1 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finante-Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanţe 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Riscuri şi asigurări corporative 

241221 - expert fiscal  

241240 - administrator de risc  

241269 - consultant de investitii 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Riscuri şi asigurări corporative 2.2. Cod disciplină FMF 213 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

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 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

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 dotată cu tablă/videoproiector, acces internet 



5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă, acces internet, acces internet 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a instrumentarului 

teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice managementului financiar în organizaţiile 

private şi publice; 

C8. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii specifice managementului financiar în cadrul 

entităţilor / organizaţiilor private şi publice; 

C31. Capacitatea de a identifica riscuri ale activităţii organizaţiei si a le trata 

corespunzător, pentru rezultate financiare optime.  

Competenţe transversale CT3. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT4. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, inclusiv 

în cadrul reţelelor de cercetare ştiinţifică economică şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 

muncă eficientă în cadrul echipei; 

CT5. 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 Dezvoltarea  abilităţilor teoretice şi practice de analiză şi evaluare a 

riscurilor asigurabile manifestate la nivelul agentilor economici si a 

identificarii modalitatilor optime de acoperire a acestora prin asigurari   

7.2 Obiectivele specifice - Identificarea riscurilor asigurabile ale firmelor si decizia referitoare la 

transferul acestora 

- Cunoaşterea posibilitatilor de acoperire a riscurilor companiilor prin 

intermediul asigurarilor 

-  Formarea deprinderilor practice de analiză a necesitatilor de asigurari ale 

firmelor 

- Formarea capacităţii de analiză şi management financiar eficient a 

activităţii  
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Riscurile activităţii economice şi riscurile asigurabile Prelegere, conversaţie 2 ore fizice 

2. Procesul de management al riscului în firme  Prelegere, conversaţie 2 ore fizice 

3. Asigurări ale activelor firmelor 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificare 

6 ore fizice 

4. Asigurari de raspundere civilă specifice firmelor si managerilor Prelegere, exemplificare 4 ore fizice 

5. Asigurarea creditelor comerciale                                                                            

 

Prelegere, exemplificare 2 ore fizice 

6. Asigurarea creditelor de export                                                                      

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificare, notiţe de curs în 

format digital, facilităţi de 

documentare prin internet, resurse 

educaţionale deschise, 

bibliografie cu acces digital 

2 ore online 

7. Asigurarile de garanţie şi asigurarea pierderilor financiare                                                                                   

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificare, notiţe de curs în 

format digital, facilităţi de 

4 ore online 



documentare prin internet, resurse 

educaţionale deschise, 

bibliografie cu acces digital 

8. Asigurari pentru angajati 

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificare, notiţe de curs în 

format digital, facilităţi de 

documentare prin internet, resurse 

educaţionale deschise, 

bibliografie cu acces digital 

2 ore 

onlin

e 

9. Solutii integrate de asigurari pentru IMM-uri sau firme din 

construcţii, transporturi, turism, agricultura 

Prelegere, conversaţie 4 ore fizice 

8.2 Bibliografie 

1. Badea D. (coord.), Manualul agentului de asigurări, Editura Economică. Bucureşti, 2008 

2.Ciurel, V., Asigurări şi reasigurări - o perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, Bucureşti, 2011 

3. Dănuleţiu D.C., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 

4. Dănuleţiu D.C., Asigurări financiare, seria Didactica, Alba Iulia, 2018 

5. Dănuleţiu A.E., Dănuleţiu D.C., Barna F., Agricultural insurance in Romania, Annals of Faculty of Economics, Oradea, 

2009, vol. 3(1), pages 169-175 

6. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Barna F., Production risks of the farm and their insurability in Romania, Proceedings 

of the International Conference Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy ICMEA 2008, Editura 

Aeternitas, Alba Iulia, 2009, pag. 434-440 

7. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări specifice turismului. Poliţe specifice persoanelor juridice, revista Tribuna 

Economica, nr. 50/2007, pag. 99-101 

8.. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări specifice turismului. Poliţe specifice persoanelor fizice, revista Tribuna 

Economica, nr. 51-52 / 2007, pag. 99-101 

9. Macovei I., Macovei C., Dreptul contractelor de asigurare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020 

1. 10. Nemeş V., Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021 

11. Rejda G.,  McNamara M.J., Principles Of Risk Management And Insurance, Pearson, 2017 
12. Sferdian I., Dreptul asigurărilor, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2019 

Seminar-laborator   

1. Riscul în activitatea economic.  Elementele riscului pur, expuneri 

la daune,  

Conversaţie, Exemplificare 2 ore fizice 

2. Deficitul de protective si transferul riscului prin asigurare Studiu de caz, Conversaţie 2 ore fizice 

3. Asigurarea clădirilor si a stocurilor agentilor economici. 

Inspectia de risc si influenta asupra contractarii produsului 

Conversaţie, Exemplificare, 

Studiu de caz, 

2 ore fizice 

4. Asigurarea altor elemente de activ ale agentilor economici Conversaţie, Exemplificare, 

Studiu de caz 

2 ore fizice 

5. Asigurarea bunurilor aduse drept garantie pentru creditele 

bancare 

Conversaţie, Studiu de caz, 

Exemplificare 

2 ore fizice 

6. Asigurarea de răspundere civila generala (fata de beneficiari, 

fata de producatori, fata de angajati, pentru daune de mediu, etc.) 

Conversaţie, Studiu de caz, 

Exemplificare 

2 ore fizice 

7. Asigurari de raspundere civila profesionala. Asigurarea de 

raspundere a managerului 

Conversaţie, Studiu de caz, 

Exemplificare 

2 ore fizice 

8. Asigurarea creditelor comerciale interne Conversaţie, Exemplificare 2 ore fizice 

9. Asigurarea creditelor externe in oferta Eximbank Conversaţie, Studiu de caz, 

Exemplificare, Probleme (în 

format digital), facilităţi de 

documentare prin internet, 

resurse educaţionale deschise, 

2 ore 

online 



bibliografie cu acces digital 

10.Asigurarea de cautiune. Asigurarea de fidelitate. Asigurarea de 

intrerupere a activitatii 

Conversaţie, Exemplificari 

Studii de caz, Probleme (în 

format digital), facilităţi de 

documentare prin internet, 

resurse educaţionale deschise, 

bibliografie cu acces digital 

2 ore 

online 

11.Asigurari de accidente de grup Conversaţie, Exemplificari 

Studii de caz, Probleme (în 

format digital), facilităţi de 

documentare prin internet, 

resurse educaţionale deschise, 

bibliografie cu acces digital 

2 ore 

online 

12.Asigurarea de sanatate de grup Conversaţie, Exemplificari 

Studii de caz, facilităţi de 

documentare prin internet, 

resurse educaţionale deschise, 

bibliografie cu acces digital 

2 ore 

online 

13.Asigurari pentru IMM-uri – solutii, avantaje, dezavantaje Conversaţie, Studiu de caz, 

Exemplificare 

2 ore fizice 

14.Solutii integrate de asigurari pentru firme din construcţii, 

transporturi, turism, agricultura 

Conversaţie, Exemplificare, 

Studiu de caz 

2 ore fizice 

Bibliografie 

1. Badea D. (coord.), Manualul agentului de asigurări, Editura Economică. Bucureşti, 2008 

2.Ciurel, V., Asigurări şi reasigurări - o perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, Bucureşti, 2011 

3. Dănuleţiu D.C., Asigurări comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 

4. Dănuleţiu D.C., Asigurări financiare, seria Didactica, Alba Iulia, 2018 
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6. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Barna F., Production risks of the farm and their insurability in Romania, Proceedings 

of the International Conference Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy ICMEA 2008, Editura 

Aeternitas, Alba Iulia, 2009, pag. 434-440 

7. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări specifice turismului. Poliţe specifice persoanelor juridice, revista Tribuna 
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8.. Dănuleţiu D.C., Dănuleţiu A.E., Asigurări specifice turismului. Poliţe specifice persoanelor fizice, revista Tribuna 
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2. 10. Nemeş V., Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021 

11. Rejda G.,  McNamara M.J., Principles Of Risk Management And Insurance, Pearson, 2017 
12. Sferdian I., Dreptul asigurărilor, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2019 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale de cercetare în domeniul riscurilor şi asigurărilor 

corporative, contribuind la dobândirea de către studenţii programului de studii de masterat “Fiscalitate şi management 

financiar” de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice referitoare la acoperirea riscurilor entităţilor prin produse de 

asigurări specific, cunoştinţe şi abilităţi necesare viitorilor profesionişti în domeniu.. 
 

10. Evaluare 

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



10.4 Curs Rezolvarea corectă a 

cerinţelor subiectelor de 

examen 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, 

prin verificarea si 

notarea proiectului 

realizat de fiecare 

masterand (activitate 

specifică studiului 

individual). 

Sau 

Lucrări practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

Publicarea unui articol (pe 

temele specifice acestui 

curs) într-o revistă 

ştiinţifică/profesională de 

specialitate (a se consulta 

titularul cursului în acest 

sens), condiţionată de 

dovada publicării 

articolului (sau sustinerea 

la manifestări științifice și 

publicarea acestuia sau 

dovada acceptului de 

publicare) 

10.6 Standard minim de performanţă: 5 

- Demonstrarea competenţelor în: evaluarea necesităţii acoperirii unor riscuri de catre firme, 

identificarea unor solutii de asigurare a riscurilor identificate, calculul sumelor recuperate prin 

asigurare la manifestarea diverselor riscuri 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022   Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan   Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan 

                         ……..………….……   ………………………….……… 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

23.09.2022      Lect. univ. dr. Cioca Ionela 


