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FIŞA DISCIPLINEI
1

 

 
 

1. Date despre program 

 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Creştină Partium 
1.2Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice si Sociale 
1.3Departamentul Departamentul de Economie 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de 
studii/Calificarea 

Management 
 

2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei Asigurări și reasigurări M3202 
2.2 Titularul activităţii de curs Conf. Univ. Dr. Szarka Arpad 
2.3 Titularul activităţii de seminar Drd. Csóka Gabriela 

2.4 Anul de studiu II 
2.5 Semestrul 4 
2.6 Tipul de evaluare Examen 
2.7 Regimul disciplinei DD 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 6 din care3.2 curs 2 3.3seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 84 dincare3.5 curs 28 3.6seminar/laborato

r 
56 

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 

Alteactivităţi… - 

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 din 18oct.2011, anexa3. 
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6. Competenţe specific acumulate 

 

Competenţe

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

contextual 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 valorificarea informaţiilor 

privind domeniile de aplicare a cunoștințelor dobândite. 

Competenţe

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

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

disponibil,  de a mobiliza alte resurse proprii la care poate avea acces organizaţia, de 

a identifica elementele cheie în mediul dat; 

CT2. Competenţe de relaţionare; de a-şi asuma responsabilităţi; de a stimuli 

interesele de cunoaştere; de a stimula stabilirea unor relaţii cu character 

interpersonal in general;de a dezvolta un climat stimulativ de muncă pentru 

performanță 

CT3. Competenţe de comunica reactivă; dezvoltarea profesională continuă; 

dedezvoltare a capacităților administrative a managementului; crearea unui sistem 

performant de cunoaștere și valorificarea oportunităţilor de piață. 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specificeacumulate) 

 

7.1 Obiectivul 

generalaldisciplinei 
  Formarea atitudinilor,  prin dobândirea cunoștintelor teoretice și de specialitate, 

privind  relațiile determinante ale nivelului dezvoltării economice  asupra gamei și 

dimensiunii practice al asigurărilor/ reasigurărilor în cadrul politicilor economico-

sociale și financiare, în diferite contexte și modele politice date; 

 Prezentarea istoricului sistemului de asigurări şi reasigurări din România, în 

contextual integrării în UE; 

7.2  Obiectivelespecifice  Dezvoltarea capacităţii studentului de a cunoaște exercitarea calității de asigurat cât și 

cel de asigurător, riscurile asigurabile cât și modalități practice de determinarea 

despăgubirilor, prestaţiilor; 

 Însușirea practicilor legate de organizarea și funcționarea organizațională al 

asigurărilor/reasigurărilor pe plan national, în context internaţional; 

 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică privind asigurărilor în 

contextual economico-social și politic dat; 

 Dezvoltarea competențelor profesionale adecvate care prin dobândirea cunoștințelor, 

expertizelor cu aplicabilitate practică în domeniul asigurărilor/reasigurărilor să faciliteze 

integrarea în piața muncii. 
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8. Conținut: 

 

8.1Curs Metode depredare Observaţii 
1. Aspecte cauzale determinante al dezvoltării etapizate, diferențiate a 

sistemelor asigurărilor și reasigurărilor practicate în România precum 

pe plan European și mondial. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura 

Economică , București, 2001 (pp. 281-282) și (pp. 299-313) 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011 (pp.17- 34) și (pp.227-279) 

Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 

2013, (pp.26-40)  

Giddens Anthony , A globális kockázattársadalom. In: Szociológia, Budapest, 

Osiris Kiadó,2008.21.Fejezet (712) și (pp.49-50)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.9- 22) 

Stănescu Simona Maria, Statul bunăstării – Între supraviețuire, reformă și 

integrare europeană, Editura Pro Universitaria, București, 2013, Cap.I. 

Precizări conceptuale și cadrul metodologic al analizei statului bunăstării. 

(pp.15-50) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.40-48) 

 

 

 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

 

 

2ore 

2. Cunoașterea riscurilor, urmărirea și tratarea manifestării acestora 

pe plan economico-social și financiar. Tendințele și implicațiile 

privind dezvoltarea sistemelor de asigurări/ reasigurări. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011 (pp.44- 76), (pp.112-177)și (pp.193-226) 

Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 

2013, (pp.23-26) și (39-43) 

Giddens Anthony , A globális kockázat társadalom. In: Szociológia, Budapest, 

Osiris Kiadó,2008.22 Fejezet (pp.746-747) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp. 71-82), (pp.195-212) și 

(pp.235-252) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2010 (pp.9-31) 

 

 

 

 

252222252252252252,Managementul financiar al asigurărilor pppde stat în 

contextul integrării europene, Ed/ Universitatea din Oradea, 2016 

 

 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

 

3.Definirea aspectelor conceptuale fundamentale privind asigurările și 

reasigurările 

Bennett, C.,Dicţionar de asigurări, Editura Trei, Bucuresti,2002 (pp. 57-114) și 

(pp. 220-233) 

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.23-40) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.26-40) 

***Regulamentul 1408/71/CEE din 14 iunie 1971 privind coordonarea 

sistemelor de Securitate social pentru persoanele angajate, lucrătorii 

independenţi şi membrii familiilor acestora care se deplasează în Comunitatea 

Europeană. 

***Regulamentul 574/72/CEE din 21 martie 1972 privind procedurile de 

implementare a Regulamentului 1408/71/CEE. 

***RegulamentulConsiliului European nr.1612/1968/CEE privind libera 

circulaţie a lucrătorilorînComunitate. 

***Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 

Europeană (TUE) și a Tratatului de instituire a ComunitățiiEuropene (TCE) 

(JO C 306, 17.12.2007). 

 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2 ore 
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8.1Curs Metode depredare Observaţii 
4.Tipologia formelor de asigurări practicate în România. Noțiuni tehnice 

specifice utilizate în domeniul asigurărilor și reasigurărilor din România. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura 

Economică , București, 2001,(pp.441-444) și (pp.105-114) 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011 (pp.56- 76)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.53-65) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.49-64) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2010 (pp.5-29); (pp.33-44) 

 

 

 

 

Editura Economică , București, 2001 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2 ore 

5. Modul definanțare, deorganizare și funcționare a sistemului 

instituțional al asigurărilor și reasigurărilor din România. 

Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura 

Univesitară,București, 2013, (pp.44-47)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 

2013, (pp.144-156) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul 

integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.49-82) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2010 (pp.51-57); (pp.71-107) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura 

Universității din Oradea, Oradea, 2011 (pp.50-80) 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

6. Contractele de asigurări, tipologia, exigențele și consecințele acestora. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011 (pp.279- 353)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.41-53) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2011, (pp.60-62) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității 

din Oradea, Oradea, 2011 (pp.5-15) 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

7. Gama beneficiilor specific de asigurare generală de bunuri și persoane 

precum și a celor de natură economico-socială din România. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura 

Economică , București, 2001 (pp.13-31) și  

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011 (pp.639-676)  

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.31-70) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2011, (pp.29-39); (pp.55-61); (pp.111-129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 
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8.1Curs Metode depredare Observaţii 
8.Prezentarea sistemului asigurărilor sociale destat și private din 

România în contextul securității sociale- strategii, coordonare 

europeană. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura 

Economică , București, 2001 (348-352) și (451-456) 

Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 

2013, (pp.48-189) 

HomicskóÁrpád Olivér, A Magyar társadalom biztositási és szociális ellátások 

rendszere, Károli Gáspár Református Egyetemés a L`Harmattan Kiadó, 2016, 

V.Fejezet,Foglalkoztatás politika, támogatások és a munkanélküliek ellátásai 

(pp.323-355). 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.83-124) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2011, (pp.45-109) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității 

din Oradea, Oradea, 2011; (pp.39-49) 

***Legea privind sistemul public de pensii din România- Legea nr. 263/ 2010, 

Legea nr.127/2019, 

***Legea nr.204/2006 privindpensiile facultativeactualizată, 

***Legea nr.411/2004 privindfondurile de pensii administrate privat 

***Legeaprivindreformaîndomeniulsănătății- Legea 95/ 2006 actualizată, 

***Legea nr.346/2002 privindasigurareapentruaccidente de 

muncăşiboliprofesionaleactualizată, 

***Legeaprivindsistemulasigurărilorpentrușomajșistimulareaocupăriiforței de 

muncă- Legea 76/2006 actualizată, 
 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

9. Asigurările generale. Metodede determinare a primelor  de  asigurare și 

de constituirea resurselor de acoperirea pagubelor produse. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011,(pp 357-430)și (471-497) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.213-234) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2011, , (pp.83-124); , (pp.48-60); , (pp.80-97) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității 

din Oradea, Oradea, 2011, (pp.61-105) ; (pp.50-54) 

***Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 

noiembrie  2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de 

asigurare şi de  reasigurare (Solvabilitate II)  

***Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări 

***Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de 

asigurare și reasigurare 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

10.Asigurările de bunuri. 

Metode specifice de determinare și de acordare a despăgubirilor 

asumate- a prestațiilor și ale altor forme debeneficii. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura 

Economică , București, 2001 (517-638) 

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.66-85) 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:RO:PDF
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/6519-legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4706-lege-237-2015-solvency-ii
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4706-lege-237-2015-solvency-ii
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8.1Curs Metode depredare Observaţii 
11.Asigurările de răspundere civilă. 

Metode specifice de determinare a  primelor de asigurare, a despăgubirilor 

și a prestațiilor precum și ale altor forme debeneficii. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011(pp.677-706) și (497-507) 

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 

2013, (pp.111-124) 

***HOTĂRÂRE nr.826/2016 privind stabilirea tarifelor  de primă maxime 

aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie 

RCA pentru prejudicii produse terţelor personae prin accidente de vehicule şi 

de tramvaie 

  ***Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de 

vehicule şi tramvaie 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

12.Asigurările depersoane- aspecte teoretice specifice și celepractice. 

Metode specifice de determinare a primelor de asigurare, a despăgubirilor, 

a prestațiilor precum și ale altor forme debeneficii. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011,(pp 706-757) 

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.91-110) 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

13.Principalele forme de reasigurare și metodele de determinare 

practicăadespăgubirilor. Autorizarea și supravegherea asigurărilor/ 

reasigurărilor. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton, București 2011, (pp.44-56) și (pp.758-813) 

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 

(pp.124-143) 

***Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 

noiembrie  2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de 

asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II)  

***Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări 

***Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor 

***Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de 

asigurare și reasigurare 

***Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților 

***Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară–actualizată 

 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

14. Aspecte actuale relevante și de perspectivă privind funcționarea pieței 

asigurărilor din România în context comunitar. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura 

Rentrop&Straton,  București 2011,  (pp.77-140) și (pp.155-226) 

HomicskóÁrpádOlivér, A Magyar társadalombiztositási és szociálisellátások 

rendszere, Károli Gáspár Református Egyetemés a L`HarmattanKiadó, 2016, 

IV.Fejezet: Nyugdijbiztositás, (pp.239-314). 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării 

europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.113-194) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, 

Oradea, 2011,(pp.71-82); , (pp.118-124) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității 

din Oradea, Oradea, 2011, , (pp.5-80) 

 

 

 

 

Prezentări,  prelegeri, 

curs interactiv 

 

2ore 

 

 
  

https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:RO:PDF
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/6519-legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4707-lege-nr-246-2015
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4706-lege-237-2015-solvency-ii
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4706-lege-237-2015-solvency-ii
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4313-lege-nr-213-2015
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8.2Seminar Metode depredare Observaţii 
1.Caracteristicile determinante ale etapelor de formare și de 

dezvoltare a asigurărilor și reasigurărilor în România precum și în 

plan internațional. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

2. Identificarea cauzelor riscurilor și implicațiile acestora pe plan 

economico- socialși financiar. Metode de tratare a riscurilor și 

tendințele privind dezvoltarea sistemelor de asigurări. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

3.Termenii generali definiți și utilizați îndomeniul asigurărilor/ 

reasigurărilor: pericol, comunitate de pericole, incertitudine, 

imprevizibilitate, probabilitate, șansă, riscuri, legalitate, solidaritate, 

pagube materiale, daună, etc. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

 

4. Noțiuni tehnice specific privind asigurările: riscul asigurat, 

asigurat, asigurător, obiectul asigurat, societate de asigurări, suma 

asigurată, prima de asigurare, prejudiciu, despăgubire, 

compensație, valoarereală, etc. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

5. Caracteristicile pieței și ale formelor specifice de asigurări 

practicate în România. 

 

  

6. Modul de organizare și funcționare a sistemului instituțional  al           

asigurărilor și reasigurărilor dinRomânia. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

7. Particularitățile și conținutul contractului de asigurare. 

Modalități de determinarea primelor de asigurare, de constituire a 

fondurilor, bugetelor specifice. 

 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

 

 

 

 

 

4ore 

8.Beneficiile asigurărilor sociale de stat. 

 Determinarea valorii punctului de pensie, a punctajului mediu 

anual, al cuantumului pensiei, stabilirea indemnizației de șomaj, ale 

prestațiilor în sănătate- indemnizație de incapacitate temporară de 

muncă, prestațiile privind accidentele de muncă și bolileprofesionale. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

9.Asigurările generale de bunuri -aplicații practice. 

 

 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

10.Asigurările agricole – pentru animale și culturile agricole -

aplicații practice. 
Dezbateri, studii de caz 2ore 

11.Asigurările specifice cargo și de risc financiar-aplicații practice. 

 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

12. Asigurările de răspundere civilă - asigurarea auto obligatorii RCA, 

CASCO, asigurările specific activităților profesionale-aplicații practice. 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

13.Asigurările de persoane-de viață, de boală, etc.-aplicații practice. 

 

Dezbateri, studii de caz 2ore 

14.Reasigurarea– aplicații practice. Dezbateri, studii de caz 2ore 
 
 
 
Tema 1. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura Economică , București, 2001 (pp. 281-282) și (pp. 299-313)  

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011 (pp.17- 34) și (pp.227-279) 

 Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 2013, (pp.26-40)  

Giddens Anthony , A globális kockázattársadalom. In: Szociológia, Budapest, Osiris Kiadó,2008.21.Fejezet (712) și (pp.49-50)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.9- 22)  

Stănescu Simona Maria, Statulbunăstării – Întresupraviețuire, reformășiintegrareeuropeană, Editura Pro Universitaria, București, 

2013, Cap.I. Precizări conceptuale și cadrul metodologic al analizei statului bunăstării. (pp.15-50) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.40-48) 

 

Tema 2. 
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011 (pp.44- 76), (pp.112-177) și 

(pp.193-226) Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 2013, (pp.23-26) și (39-43) 

Giddens Anthony , A globális kockázattársadalom. In: Szociológia, Budapest, Osiris Kiadó,2008. 22 Fejezet (pp.746-747) 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp. 71-82), (pp.195-212) și (pp.235-252)  
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Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2010 (pp.9-31) 

 
Tema 3. 

Bennett, C.,Dicţionar de asigurări, Editura Trei, Bucuresti,2002 (pp. 57-114) și (pp. 220-233) 

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.23-40)  

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.26-40) 

***Regulamentul 1408/71/CEE din 14 iunie 1971 privind coordonarea sistemelor de securitate social pentru persoanele angajate, 

lucrătorii independenţi şi membrii familiilor acestora care se deplasează în Comunitatea Europeană. 

***Regulamentul 574/72/CEE din 21 martie 1972 privind procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE. 

***RegulamentulConsiliului European nr.1612/1968/CEE privind libera circulaţie a lucrătorilor în Comunitate. 

***Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE) și a Tratatului de instituire a Comunității 

Europene (TCE) (JO C 306, 17.12.2007). 

 

Tema 4. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura Economică , București, 2001,(pp.441-444) și (pp.105-114) 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011 (pp.56- 76)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.53-65)  

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.49-64) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2010 (pp.5-29); (pp.33-44) 

 

Tema 5. 

Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 2013, (pp.44-47)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.144-156)  

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 

2016, (pp.49-82) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2010 (pp.51-57); (pp.71-107) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011 (pp.50-80) 

 

Tema 6. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011 (pp.279- 353)  

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.41-53) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, (pp.60-62) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011 (pp.5-15) 

 

Tema 7. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura Economică , București, 2001 (pp.13-31) și  

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011 (pp.639-676)  

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.31-70)  

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, (pp.29-39); (pp.55-61); (pp.111-129) 

 

Tema 8. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura Economică , București, 2001 (348-352) și (451-456)    

Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,București, 2013, (pp.48-189) 

HomicskóÁrpádOlivér, A magyar társadalom biztositási és szociális ellátások rendszere, Károli Gáspár Református Egyetem és a 

L`Harmattan Kiadó, 2016, V.Fejezet,Foglalkoztatás politika, támogatások és a munkanélküliek ellátásai (pp.323-355). 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.83-124) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, (pp.45-109) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011; (pp.39-49) 

***Legea privind sistemul public de pensii din România- Legea nr. 263/ 2010, Legea nr.127/2019, 

***Legea nr.204/2006 privind pensiile facultativea ctualizată, 

***Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
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***Legea privind reforma în domeniul sănătății- Legea 95/ 2006 actualizată, 

***Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale actualizată, 

***Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă- Legea 76/2006 actualizată, 
 

Tema 9. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011,(pp 357-430)și (471-497)     

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.213-234)  

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, , (pp.83-124); , (pp.48-60); , (pp.80-97) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, (pp.61-105) ; (pp.50-54) 

***Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie  2009 privindaccesul la 

activitateşidesfăşurareaactivităţii de asigurareşi de  reasigurare (Solvabilitate II)  

***Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări 

***Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

 

Tema 10. 

Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura Economică , București, 2001 (517-638)   

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.66-85) 

 

Tema 11. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011(pp.677-706) și (497-507)   

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.111-124) 

***HOTĂRÂRE nr.826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică 

asigurarea obligatorie RCA pentru prejudicii produse terţelor personae prin accidente de vehicule şi de tramvaie 

***Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie 

 

Tema 12. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011,(pp 706-757)   

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.91-110) 

 

Tema 13. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011, (pp.44-56) și (pp.758-813)   

Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București, 2013, (pp.124-143) 

 

Tema 14. 

Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton, București 2011, (pp.77-140) și (pp.155-226)  

HomicskóÁrpádOlivér, A Magyar társadalom biztositási és szociális ellátások rendszere, Károli Gáspár Református Egyetem és a 

L`HarmattanKiadó, 2016, IV.Fejezet: Nyugdijbiztositás, (pp.239-314). 

Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, 

(pp.113-194)   

Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011,(pp.71-82); , (pp.118-124) 

Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, , (pp.5-80) 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:RO:PDF
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/6519-legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4706-lege-237-2015-solvency-ii
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
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Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene, EdituraUniversitatea din Oradea, 2016 

*** Codul Fiscal- Legea nr. 227/ 2015 actualizată, 

***Directiva 91/675/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 de instituire a unui  comitet de asigurări 

***Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 decembrie  2002 privind intermedierea de asigurări 

***Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie  2009 privind asigurarea de răspundere 

civilă auto şicontrolul obligaţiei de  asigurare a acestei răspunderi 

***Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie  2009 privind accesul la activitate şi 

desfăşurarea activităţii de asigurare şi de  reasigurare (Solvabilitate II) 

***HOTĂRÂRE nr.826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică 

asigurarea obligatorie RCA pentru prejudicii produse terţelor personae prin accidente de vehiculeşi de tramvaie 

***Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări 

***Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspunderecivilă auto pentru prejudici iproduse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie 

***Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor 

***Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

***Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților 

***Legea privind sistemul public de pensii din România- Legea nr. 263/ 2010, Legea nr.127/2019, 

***Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative actualizată, 

***Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

***Legea privind reforma în domeniul sănătății- Legea 95/ 2006 actualizată, 

***Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boliprofesionale actualizată, 

***Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă- Legea 76/2006 actualizată, 
***Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară–actualizată 

***Regulamentul 1408/71/CEE din 14 iunie 1971 privind coordonarea sistemelor de securitate social pentru persoanele angajate, 

lucrătorii independenţi şi membrii familiilor acestora care se deplasează în Comunitatea Europeană. 

***Regulamentul 574/72/CEE din 21 martie 1972 privind procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE. 

***RegulamentulConsiliului European nr.1612/1968/CEE privind libera circulaţie a lucrătorilor în Comunitate. 

***Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană  (TUE) și a Tratatului de instituire a Comunității 

Europene (TCE) (JO C 306, 17.12.2007). 

*** EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/home? 

*** Institutul Național de Statisticăhttp://www.insse.ro/cms/ 

*** Ministerul Muncii și Justiției Sociale, http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/ 

*** Ministerul Sănătății Publice ,http://www.ms.ro/ 

***Autoritatea de Supraveghere Financiară, http://www.asf.ro/ 

 

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

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul afferent programului 

 
 

  

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. 

https://asfromania.ro/files/asigurari/solvency/DIRECTIVA_CONSILIULUI_91-675-CEE_din_19_decembrie_1991.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0103:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:07:32005L0068:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:07:32005L0068:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:RO:PDF
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/6519-legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/5909-lege-132-din-31-mai-2017
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4707-lege-nr-246-2015
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4706-lege-237-2015-solvency-ii
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-asigurari/4313-lege-nr-213-2015
https://ec.europa.eu/eurostat/home
http://www.insse.ro/cms/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
http://www.ms.ro/
http://www.asf.ro/
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2. Evaluare 

Tipactivitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode deevaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4Curs Evaluare sumativă Examen scris 70% 

10.5Seminar Evaluare progresivă Lucrări individuale şi degrup, 

participare activă 
30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat atât la proba scrisă cât și pentru activitatea de seminar. 
 

Data completării 15.09.2019 Semnătura titularului decurs Semnătura titularului deseminar 
 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului dedepartament 


