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Asigurări comerciale – conf.univ.dr. Petru POPESCU 

1. Studiu comparativ privind piața asigurărilor din România și cele ale Uniunii 
Europene. Studiu de caz. 

2. Structura și dinamica pieței asigurărilor și reasigurărilor din România. Studiu de 
caz.  

3. Conceptul, funcțiile, elementele tehnice și clasificarea asigurǎrilor. Studiu de caz. 

4. Caracteristicile contractului de asigurǎri generale, interesul asigurabil, categorii 
de riscuri acoperite. Mecanismul despǎgubirii și tehnici de aplicare a franșizei. 
Studiu de caz. 

5. Concepte de bazǎ utilizate în asigurǎrile de bunuri. Principiile de acoperire a 
pagubelor, tipuri de polițe. Studiu de caz. 

6. Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice – caracteristici și posibilități de 

diversificare. Studiu de caz. 
7. Asigurarea locuințelor în România- perspective, necesitate, reglementare. 

Asigurarea de calamități naturale.  Studiu de caz. 

8. Asigurarea de răspundere civilă în România. Stadiul actual și posibilități de 
dezvoltare.  

9. Acoperirea pagubelor prin asigurǎrile de rǎspundere civilǎ. Asigurarea de 

rǎspundere a transportatorului în calitate de cǎrǎuș pentru mǎrfurile transportate.  
Studiu de caz.  

10.  Răspunderea civilă în sistemul de sănătate. Studiu de caz. 

11. Aspecte specifice ale asigurărilor facultative de răspundere civilă și metode de 
creștere ale acestora.  Studiu de caz. 

12. Asigurarea riscurilor financiare. Acoperirea riscurilor comerciale și politice. Studiu 

de caz.  
13. Caracteristicile și clasificarea asigurǎrilor de viațǎ. Asigurǎrile de sǎnǎtate și de 

accidente. Studiu de caz. 

14. Asigurările de viață în România. Caracteristici, tendințe în evoluție și rol pe piața 
financiară. Studiu de caz. 

15. Tehnici și metode de diversificare a asigurărilor de viață. Studiu de caz. 

16. Asigurări de viață cu acumulare de capital – caracteristici și posibilități de 
perfecționare. Studiu de caz. 

17. Caracteristici ale asigurărilor de viață unit-linked și modele de creștere a 

acestora. Studiu de caz. 
18. Clasificarea sistemului de reasigurǎri. Reasigurarea proporționalǎ și reasigurarea 

neproporționalǎ. Studiu de caz.     

19. Modele de determinare a eficienței activitǎții de asigurare. Marja de solvabilitate 
stabilitǎ de Comisia de Supraveghere a Asigurǎrilor și situația existentă pe piață. 
Studiu de caz. 

20. Indicatorii de calcul a prudențialitǎții în asigurǎri. Studiu de caz. 
 

                                              
1 Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista de mai sus. 


