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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii FINANȚE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR ȘI DE 

ASIGURĂRI 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

TEHNICI DE REASIGURARE 

2.2 Codul disciplinei  MFBA 0111AS2104.2   
2.3 Titularul activităţilor de curs LECTOR UNIV. DR. ANA CARP 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

LECTOR UNIV. DR. ANA CARP 

2.5 Anul  
de studiu 

II  2.6 Semestrul I  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

7 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 
Tutoriat/Consultații 4 
Examinări  4 
Alte activităţi: .................. 2 
3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

175 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
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4.2 de competenţe - 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Aplicarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor specifice managementului în 
domeniul financiar-bancar şi în asigurări (4 puncte de credit) 

C1.1. Identificarea şi definirea principiilor şi funcţiilor managementului financiar-bancar şi 
în asigurări (2 puncte de credit) 
C1.2. Interpretarea principiilor și a conceptelor specifice managementului în situaţii date din 
activitatea bancară și din asigurări (1 punct de credit) 
C1.3. Aplicarea integratã a conceptelor specifice și a instrumentelor ȋn fundamentarea 
deciziei manageriale ȋn domeniul financiar-bancar și ȋn asigurãri (1 punct de credit) 

C2. Utilizarea cunoştinţelor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză financiară şi 
prudenţială, de evaluare a riscului şi performanţelor bancare şi în activitatea de asigurări 
(3 puncte de credit) 

C2.1. Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor şi instrumentelor de analiză 
financiară şi prudenţială, de evaluare a riscului şi performanţelor bancare şi în activitatea de 
asigurări (2 puncte de credit) 
C2.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor şi instrumentelor analiză financiară şi 
prudenţială, de evaluare a riscului şi performanţelor bancare şi în activitatea de asigurări (1 
puncte de credit) 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  
……. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 

 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Cunoaşterea şi însuşirea terminologiei de specialitate, pentru ȋncheierea 
contractelor de reasigurare, abordarea strategiilor economice sub aspectul 
conţinutului, obiectivelor lor şi a indicatorilor pe care se sprijinã activitatea ȋn 
reasigurãri  

 
7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul cunoaște termenii specifici asigurãrilor și 
reasigurãrilor 
R.î.2: Absolventul este capabil sã identifice riscurile 
financiare ale derulãrii unui contract de asigurare/reasigurare 
R.î.3: Absolventul explicã tehnicile de transfer ale riscurilor 
ȋn cazul contractelor de reasigurare 

Aptitudini: 
  

R.î.1:  Absolventul analizează diferite aspecte referitoare la 
principalele caracteristicile și  mecanismul de funcţionare a 
reasigurãrilor  
R.î.2: Absolventul ȋși aprofundeazã formarea tehnicã ȋn sfera 
reasigurãrilor 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
 
Tema 1 - Reasigurãri 
1.1. Introducere; Conceptul de reasigurare, 
1.2. Scurt istoric al reasigurării 
1.3. Funcţiile reasigurării 
1.4. Contractul de reasigurare. 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 
Expunere sistematicã 

 

 
 

2 ore 

Bibliografie 
obligatorie 4-

cap. 1 

Tema 2- Tehnicile de reasigurare – 
2.1.Elementele - cadru ale derulării 
operațiunilor de reasigurăre 
2.2.Reasigurarea proporționalã 
2.3. Reasigurarea neproporționalã 
 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Problematizarea 
 

 
4 ore 

Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.11 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 2 

Tema nr.3- Metode și forme de reasigurare 
3.1.Reasigurari facultative și 
contractuale 
3.2. Reasigurãri obligatorii.  
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

 

 
4 ore 

Bibliografie 
obligatorie 2-
cap.8,cap.9 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 3 

Tema 4-  
Elemente specifice contractelor de 
reasigurare proporționalã 
4.1. Contractul „cotã-parte” 
4.2. Contractul „excedent de sumã” 
4.3. Reasigurarea proporționalã mixtã 
4.4. Reasigurarea pe bazã de pool 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Problematizarea 

 
4 ore 

Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.7 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 4 

Tema 5 
Elemente specifice contractelor de 
reasigurare neproporționalã 
5.1.Contractul „ excedent de daunã”/excess 
of LOSS 
5.2.Contractul „excedent de ratã a daunei” 
/loss retro sau „oprire de daunã”/ stop loss 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Problematizarea 
 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

cap.6 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 5 

 Tema 6 
Elemente specifice contractelor de 
reasigurare 
6.1. Termeni de specialitate  
6.2. Comisionul de profit 
6.3. Rezerva pentru prime 
6.4. Rezerva pentru riscul neexpirat 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

 

 
4 ore 

Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.6 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 6 

Rȋ.3:  Absolventul evalueazã corect modalitãțile de transfer 
ale riscurilor ȋn cazul reasigurãrilor 
 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul formuleazã variante pentru elementele 
stipulate ȋn contractele de reasigurare 
R.î.2: Absolventul selecteazã de pe piața asigurãtorilor tipul 
de reasigurare adecvat organizației 
R.î.3: Absolventul evalueazã problemele privind riscurile 
asigurabile 
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6.5.Rezerva pentru egalizare 
6.6. Rezerva pentru daune 
6.7.Borderou de prime și borderou de daune 
Tema 7- 
Problematica actuală a reasigurării . 
Stabilitatea financiarã și solvabilitatea 
societãților de asigurare   

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.10 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 7 

Tema 8 
Managementul riscului ȋn domeniul 
asigurǎrilor și reasigurãrilor 
 8.1. Relația risc și asigurare 
8.2. Conceptul de management de risc 
8.3. Etica ȋn asigurãri 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.13 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 8 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Constantinescu, D. Anghel, şi colaboratori, Introducere în asigurări; 13-Managementul riscului ȋn 

asigurãri, vol. 18, vol. 19; Asigurări şi Reasigurări - Culegere de probleme şi studii de caz, vol. 21;  
Conjunctura pieţei mondiale a asigurărilor - 1998, vol. 24; Contabilitatea societăţilor de asigurare, 
vol. 28; Contractul de asigurare 

2. Dumitrașcu, R. (2018)- Asigurãri și reasigurãri moderne , Ed. Universitarã, ISBN 978-606-28-0810-5 
3. Bistriceanu, Gh. (2010)- Sistemul asigurarilor si reasigurarilor din Romania, Ed.Universitarã, ISBN 

978-973-749-982-0 
4. Carp, A. (2019) – Suport de curs „Asigurãri reasigurări. Tehnici de reasigurare”-CD, București. 

Bibliografie suplimentară: 
1. Barna, F., Seulean, V. (2013). Asigurări și Reasigurări. Aplicații practice, Editura Universității de 

Vest, ISBN 978-973-125-388-6 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp Referințe 

bibliografice 
Tema 1 
Delimitãri conceptuale asigurare – 
reasigurare. Avantaje-dezavantaje 
 

Exerciţiul, dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referatei. 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 4-

cap. 1 

Tema 2 
Tehnicile de reasigurare – 
2.1.Reasigurarea proporționalã 
2.2. Reasigurarea neproporționalã 

Studiu de caz;  
Algoritmizare 

Realizarea de teme,  

2 ore Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.11 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 2 

Tema 3 
Metode și forme de reasigurare 
3.1.Reasigurari facultative și contractuale 
3.2. Reasigurãri obligatorii.  

Exerciţiul, dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate. 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2-
cap.8,cap.9 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 3 

Tema 4 
Elemente specifice contractelor de 
reasigurare proporționalã 
4.1. Contractul „cotã-parte” 
4.2. Contractul „excedent de sumã” 
4.3. Reasigurarea proporționalã mixtã 
4.4. Reasigurarea pe bazã de pool 

Exerciţiul, dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate. 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.7 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 4 
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Tema 5 
Elemente specifice contractelor de 
reasigurare neproporționalã 
5.1.Contractul „ excedent de 
daunã”/excess of LOSS 
5.2.Contractul „excedent de ratã a 
daunei” /loss retro sau „oprire de 
daunã”/ stop loss 

Exerciţiul, dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate. 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

cap.6 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 5 

Tema 6 
Indicatori  specifici contractelor de 
reasigurare 
6.1. Termeni de specialitate  
6.2. Comisionul de profit 
6.3. Rezerva pentru prime 
6.4. Rezerva pentru riscul neexpirat 
6.5.Rezerva pentru egalizare 
6.6. Rezerva pentru daune 
6.7.Borderou de prime și borderou de daune 

Studiu de caz;  
Algoritmizare 

Realizarea de teme 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.6 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 6 

Tema 7 
Problematica actuală a reasigurării . 
Stabilitatea financiarã și solvabilitatea 
societãților de asigurare   

  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri 

1 orã Bibliografie 
obligatorie 3-

cap.xiv,5-
cap.11 

Bibliografie 
obligatorie 4-

cap. 7 
Tema 8 
Managementul riscului ȋn domeniul 
asigurǎrilor și reasigurãrilor 

Referate 1 orã Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.13 
Bibliografie 

obligatorie 4-
cap. 8 

TOTAL  14 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Constantinescu, D. Anghel, şi colaboratori, Introducere în asigurări;  13-Managementul riscului ȋn 

asigurãri, vol. 18, vol. 19; Asigurări şi Reasigurări - Culegere de probleme şi studii de caz 
2. Dumitrașcu, R. (2018)- Asigurãri și reasigurãri moderne , Ed. Universitarã, ISBN 978-606-28-0810-5 
3. Bistriceanu, Gh. (2010)- Sistemul asigurarilor si reasigurarilor din Romania, Ed.Universitarã, ISBN 

978-973-749-982-0 
4. Carp, A. (2019) – Suport de curs „Asigurãri reasigurari. Tehnici de reasigurare”-CD, București. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de 
specialitate, a sistemului conceptual cu 
care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată 
metodelor și tehnicilor de reasigurare; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, 
sinteză şi interpretare a problematicii 
actuale a reasigurării; 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, 
procedeelor şi tehnicilor de culegere şi 
prelucrare a datelor statistice în vederea 
obţinerii indicatorilor specifici 
contractelor de reasigurare;  
• coerenţa logică în analiză şi 
argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie 
urmate în managementul riscului în 
domeniul asigurărilor și reasigurărilor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor 
teoretice cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea 
corectă a oportunităţilor şi riscurilor în 
acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, 
interesul pentru studiul individual şi 
implicarea în activitatea de cercetare 
ştiinţifică.   

Examen scris în 
sesiunea de examene. 
 

50 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de 
specialitate, a sistemului conceptual cu 
care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată 
metodelor și tehnicilor de reasigurare; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, 
sinteză şi interpretare a problematicii 
actuale a reasigurării; 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, 
procedeelor şi tehnicilor de culegere şi 
prelucrare a datelor statistice în vederea 
obţinerii indicatorilor specifici 
contractelor de reasigurare;  
• coerenţa logică în analiză şi 
argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie 
urmate în managementul riscului în 
domeniul asigurărilor și reasigurărilor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor 
teoretice cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea 
corectă a oportunităţilor şi riscurilor în 

Testarea continuă pe 
parcursul semestrului 

20 % 

Participarea activă la 
seminar şi realizarea de 
activităţi gen teme / 
referate / eseuri / 
traduceri / proiecte 

30% 
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acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, 
interesul pentru studiul individual şi 
implicarea în activitatea de cercetare 
ştiinţifică.   

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi a indicatorilor şi aplicarea acestora în soluţionarea 

problemelor şi opţiunilor de politică economică de mare actualitate (naţionale şi internaţionale); 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

         
Data completării: 27.09.2022 

 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Lector univ. dr. Ana Carp                                                                        Lector univ. dr. Ana Carp 
 
……………..............................     ..................................................... 

 
 

Data avizării în departament: 30.09.2022     Avizat,       
 
Semnătura directorului de departament,   Responsabil program de studii,  
Conf. univ. dr. Catălin Deatcu                                   Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel 
 
…………………………..                                                 ……………………………………. 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei Buiga 
 
………………………………………. 
 
 


