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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea disciplinei DREPTUL ASIGURĂRILOR  
Codul 
disciplinei 

D.D.4.8.85 

Anul de studiu IV   Semestrul* VIII Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DS - de specialitate  
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 12  Total ore pe semestru 36 

Titularul disciplinei Conferențiar universitar, Dr. Radu Bogdan Bobei 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT  

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 24 24 -    

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

--- 

Recomandate 

 

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ  A DREPTULUI CIVIL. ACTUL JURIDIC  

    DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR  

   DREPT CIVIL. CONTRACTE  

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 1  8. Pregătire prezentări orale 1 

2. Studiu după manual, suport de curs 1  9. Pregătire examinare finală 1 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 1  10. Consultaţii 1 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 1  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 3 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 1  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 1  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 12 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 Înţelegerea corelaţiei dintre contractul de asigurare şi actul juridic     

  Însuşirea noţiunilor de bază din dreptul asigurărilor   

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Înţelegerea şi însuşirea mecanismului contractului de asigurare  

  Explicarea şi înţelegerea poziţiei fiecărei părţi a contractului de asigurare  

   Interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenţei în materia contractului de 
asigurare  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

  Corelarea regimului juridic general al contractului de asigurare cu diverse reglementări 
speciale  

 Dezvoltarea abilităţii de a aplica în practică elementele teoretice dobândite   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
/ angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 
participarea la propria dezvoltare profesională) 

  Înţelegerea importanţei contractului de asigurare  

 Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea teoretică şi practică în domeniu, 
cunoaşterea evoluţiei legislative în materie – condiţii indispensabile pentru o abordare 
corectă, ca practician al dreptului, a situaţiilor concrete care implică contractul de asigurare    

 
 

Programa analitică 

 

Tema nr. 1  

Asigurarea, coasigurarea şi reasigurarea : concepte, importanţă şi funcţii; 

Subteme  

Funcţiile şi principiile asigurării 

Clasificarea asigurarilor  

Tema nr. 2 

Părţile contractului de asigurare  

Subteme  

Tipuri de asiguratori 
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Tipuri de asiguraţi  

Tema nr. 3 

Formarea, interpretarea şi legea aplicabilă contractului de asigurare   

Subteme  

Încheierea şi interpretarea contractului de asigurare  

Regimul de drept internaţional privat al contractului de asigurare  

Tema nr. 4 

Condiţiile de validitate ale contractului de asigurare  

Subteme  

Condiţiile generale de validitate  

Condiţiile speciale de validitate  

 

Temele nr. 5, 6, 7   

Contractul de asigurare de bunuri  

Subteme  

Interesul asigurabil 

Obiectul asigurării 

Efectele contractului de asigurare de bunuri  

Încetarea contractului de asigurare de bunuri  

Tema nr. 8  

Contractul de asigurare de persoane 

Subteme   

Contractul de asigurare de viaţă  

Alte tipuri de contracte de asigurare de persoane  
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Tema nr. 9  

Contractul de asigurare de răspundere civilă  

Subteme  

Asigurare facultativă de răspundere civilă  

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă  

 

Tema nr. 10  

Contractul de asigurare de credit şi garanţii(partea I)  

Subteme 

Elementele esenţiale ale contractului de asigurare de credit  

Tema nr. 11  

Contractul de asigurare de credit şi garanţii(partea a II-a) 

 Modalităţi clasice de garantare a creditului   

Tema nr. 12  

Contractul de asigurare de credit şi garanţii(partea a III-a) 

 Modalităţi  moderne de garantare a creditului   

 
 

 

Bibliografia 
 
Obligatorie:  

 Francisc Deak : Tratat de drept civil . Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti 2001; Violeta Ciurel : Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi 
practici internaţionale, Ed. All Beck , Bucureşti, 2000; Titel Negru: Asigurări, Ghid 
practic, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006. ; Irina Sferdian: Contractul de asigurare 
de bunuri, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004; Irina Sferdian: Dreptul asigurărilor, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;  
 
 
 
 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
-  
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80 % 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10 % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc - 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Lucrare scrisă, alcătuită din: 
 

1) 10-50 întrebări tip grilă – 70 % 
2) 1 problemă practică (speţă) – 30 % 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
- să dovedească însuşirea minimă a materiei 

- lucrarea să nu conţină erori grave 
activitate minimă în timpul semestrului 

 
- răspuns corect la întrebările tip-grilă  
- activitate susţinută în timpul semestrului 

cunoaşterea, în afara elementelor predate la orele de 
curs şi a celor din bibliografie  

 
 

Data completării: 12 octombrie 2017      Semnătura titularului: 
                                                                                                                     Radu Bogdan Bobei 

 

 


