
ASIGURĂRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

55 Anul IX  - Numărul 10/2007 NOIEMBRIE

Interviu
Aurel GUBANDRU

Camera Deputaţilor

Risk Management
Cel de-al şaselea simţ

Profil de ţară
CEHIA

Brokeri de Asigurare
Despre piaţă…

Pensii
Depăşirea planului… 

la înscrieri

Interviu
Ştefan PRIGOREANU

CSSPP

Unde Mă Asigur?
CONSTANŢA

TIMIŞ

English Version

www.1asig.ro 

www.xprimm.ro

S U B E S T I M A R E A
R I S C U R I LO R

Principala catastrofă





ASIGURĂRI &  PENSII INSURANCE &  PENSIONS

�NOIEMBRIE 2007

Sergiu COSTACHE
Director General 

Editorial

Publicaţie editată de Media XPRIMM
Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2
021377 Bucureşti, ROMÂNIA
Tel.: 0740 XPRIMM; Tel./Fax: 004 021 252 46 72
e-mail: editor@primm.ro

Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea informaţiilor cuprinse în revistă. Redacţia sau colaboratorii nu pot fi consideraţi răspunzători 
pentru urmările unor erori sau omisiuni, pentru opiniile sau punctele de vedere formulate în articole sau pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe 
baza conţinutului articolelor.

Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu acordul scris al Media XPRIMM.Închiderea ediţiei:  5 noiembrie 2007

DIRECTOR GEnERAl DIRECTOR EXECuTIv
Sergiu COSTACHE Adriana PANCIU
DIRECTOR EDITORIAl
Daniela GHEŢU
REDACTOR ŞEf
Alex ROŞCA
EDITOR COORDOnATOR DE RubRICă
Alexandru D. CIUNCAN
SEnIOR EDITOR
Mihaela CÎRCU
EDITORI
Costi BORODA, Vlad PANCIU, Mirabela POSTOlACHE, 
Andreea IONETE, liviu HUlUŢă, Oleg DORONCEANU, 
Irina GAlAŞANU, Vlad BOlDIJAR
COnSulTAnţI
Constantin NăSTASE, Mihaela CIUNCAN,
Horia MERCA, Mihaela CHIOREAN
ART DIRECTOR
Cristian GACHE
GRAPHIC DESIGnER
Claudiu BăJAN
InfO-GRAPHIC DESIGnER
Dragoş NICU
fOTO
Cristian TăNASE, Alex SPINEANU
PublICITATE
Cătălin ENACHE, Mobil: 0752 111 404
AbOnAMEnTE
Daniela AlECU, Mobil: 0752 111 410
bAZE DE DATE
Camelia ANGElESCU
DISTRIbuţIE
loredana MANOlACHE, Florin TURICă
Tel.: 004 021 252 46 72
Fax: 004 021 252 46 73

DEPARTAMEnT IT
Octavian GRIGOR, Dorin PAlADE
ACCOunTS MAnAGER
Georgiana OPREA
EvEnIMEnTE
Daniela AlECU - Coordonator
Alina NECUlA, Dana ZAHARIA, Oana NECUlA
RESPOnSAbIl DE EDIţIE: Alex ROŞCA
PREPRESS şi TIPAR
MasterPrint Super Offset, Tel.: 004 021 223 04 00
COnSulTAnT juRIDIC
MuŞAT & Asociaţii
Tel.: 004 021 202 59 00; Fax: 004 021 223 39 57

PIA este o organizaţie internaţională fondată de către publicaţiile 
specializate în asigurări în anul 1954 la Paris. Membrii PIA sunt cele 
mai reprezentative publicaţii de asigurări din Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehia, Croaţia, Elveţia, Finlanda, Marea Britanie, Portugalia, România, 
Slovacia, Spania şi Statele Unite ale Americii.

Presse Internationale des Assurances

Revista PRIMM este membră B.R.A.T. din anul 2006
şi membră PIA din anul 2003

COMITETul COnSulTATIv InTERnAţIOnAl

AUSTRIA: Eva KOIS, legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n BElARUS: Irina MERZlyKOVA, Int’l Relations 
Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n BUlGARIA: Kalin DIMITROV, Manager, www.insurance.bg 
n CEHIA: Vladimir PUlCHART, Managing Director, Maxima Insurance Co. n FRANŢA: Bogdan DUMITRESCU, Actuarial Analyst, CCR 
n GRECIA: Koralia TSAGARATOU, Marketing Manager, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n OlANDA: Violeta CIUREl, General 
Manager European & International Affairs, ING Group n TURCIA: Erhan TUNÇAy, General Secretary, The Association of Insurance and 
Reinsurance Companies of Turkey n UCRAINA: Aleksandr FIlONIUK, President of league of Insurance Organizations of Ukraine

Şurubelniţa 
năzdrăvană
Şurubelniţa, după cum se ştie, este doar o unealtă – nici bună, nici rea. Prost folosită, ea 
poate răni, bine folosită, ea este un obiect util – depinde de cât de iscusit este cel care o 
mânuieşte.
Jumătate dintre asigurătorii din teritoriu, vizitaţi în cadrul Programului naţional „unde 
Mă Asigur?”, apreciau că legea Asigurării Obligatorii a locuinţei (AOl) va determina  
scăderea vânzărilor pe asigurarea facultativă corespondentă. Cealaltă jumătate însă salutau 
iniţierea ei şi o aşteptau ca pe un bun instrument pentru a promova vânzarea asigurărilor 
facultative.
Aşa au gândit probabil şi companiile de asigurări de viaţă care administrează fonduri de 
pensii private, care şi-au spus: „Ce ne facem, după 17 ianuarie 2007, cu uriaşa forţă de 
vânzare pentru pensiile de Pilon II. Ne-ar fi mai bine să vindem cu ea AOl?”
Mă întreb, în final de editorial, de ce ar trebui să se „rănească” asigurătorii cu legea AOl 
care, mai bună sau mai rea, tot va fi votată de Parlament (datorită caracterului ei de 
protecţie socială), scăzându-şi vânzările, şi să nu o utilizeze pentru promovarea formei 
facultative de asigurare? 
De aceea, până este adoptată legea cu pricina, haideţi să ne întrebăm cum putem folosi cât 
mai eficient „şurubelniţa” AOl…
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Andreea IONETE.
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Expunerea ridicată a României la riscurile na-
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problemelor enunţate.
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asigurări, creşterea numărului de companii 
de brokeraj în contextul aderării României la 
Uniunea Europeană constituie cadrul de dez-
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ticol semnat de Alex ROŞCA.
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dintre cele mai răspândite şi cunoscute for-
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riscului de subscriere.
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Reprezentanţi de top ai companiilor de asigu-
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lui.

Pensii 29

DEPăŞIREA PlAnuluI… lA 
ÎnSCRIERI

La doar o lună de la startul aderării pentru 
Pilonul II se consemnează peste un milion de 
participanţi înscrişi, iar dimensiunea fenome-
nului „dublei semnături” poate fi cuantificată 
la circa 20.000 de acte. Ar trebui să îngrijoreze 
procentul de 2% al dublelor semnături? Un 
articol semnat de Constantin NĂSTASE.
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> Industria asigu-
rărilor depinde 
în foarte mare 
măsură de feno-
mene economi-
ce care îşi au 
originea într-o viziune politică de 
ansamblu, motiv pentru care con-
siderăm necesar să prezentăm opiniile 
unui om politic aflat în „miezul lucruri-
lor”. Un interviu realizat de Daniela 
GHEŢU.
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Putem afirma 
că, în sfârşit, 
avem o piaţă a 
pensiilor private 
cu toate elemen-
tele tradiţionale: 
operatori, depozitari, auditori, inter-
mediari, supraveghere, un public în 
formare; o piaţă efervescentă, în plină 
creştere. Daniela GHEŢU în dialog cu 
Ştefan PRIGOREANU despre imaginea 
actuală a pieţei pensiilor.
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Andreea IOnETE
Editor

În acele pieţe din Europa în care acoperirea prin 
asigurare la catastrofe naturale există şi, mai mult, este com-
binată cu soluţii corespunzătoare şi viabile de prevenţie a 
riscurilor catastrofale, eficienţa măsurilor de adaptare la fe-
nomenul monden de modificări climatice nu poate fi pusă 
la îndoială. Totuşi, există încă un număr însemnat de state 
în curs de dezvoltare unde schemele de asigurare împotri-
va catastrofelor nu au fost implementate până acum. În 
aceste cazuri, responsabilitatea fabricării de soluţii de pro-
tecţie financiară necesare confruntării riscurilor serioase ca-

re afectează structurile sociale şi economice nu poate fi atri-
buită integral sectorului privat. Guvernul fiecărui astfel de 
stat are rolul fundamental în adoptarea unei legislaţii clare, 
coerente care să reglementeze atât îndeplinirea condiţiilor 
de aplicare a  asigurării, cât şi practicarea unor niveluri de 
primă rezonabile. Trebuie să ţinem seama însă că mai pre-
sus de adaptarea la modelele existente se impune găsirea 
de soluţii locale raportate la specificul zonal al expunerii 
la riscuri catastrofale. Altfel, subestimarea acestor riscuri, 
precum şi aşteptarea despăgubirii de către stat sau alţi 
donatori limitează cererea pentru asigurări de catastrofe 
naturale şi reduc atât proporţiile poolului care va suporta 
daunele, cât şi pe cele ale comunităţii asigurate. 

Având în vedere multiplele avantaje ale asigurării 
de catastrofe comparativ cu despăgubirea de către stat, în-
tr-o formă sau alta, companiile europene de profil au iniţiat 
şi susţin activ parteneriatele public - privat. Acestea au ca 
scop încurajarea adoptării de măsuri preventive şi de dimi-
nuare a riscurilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de asigurare. 
Industria de asigurări şi reasigurări va putea, astfel, să dez-
volte soluţii de protecţie financiară inovative sau să previ-
nă, după caz, dispariţia acestora din portofoliile operatori-
lor, în contextul creşterii accelerate a expunerii la risc şi a 
daunelor potenţiale.

Scenarii de cooperare public - privat în Europa
Ca rezultat al diferenţelor în ceea ce priveşte na-

tura şi nivelul expunerii, dar şi al celor referitoare la capa-
citatea pieţelor, nu există o soluţie generală care să fie 
larg utilizată în confruntarea cu numărul sporit de dezas-

> Depăşind contextul global de vulnerabilitate la eventuale daune majore, riscul real pentru 
industria de asigurări rezidă în dezvoltarea de reglementări  precum asigurările obligatorii, aco-
perirea universală, controlul preţurilor şi pierderea de informaţii legate de riscul asigurat.
Ceea ce rămâne de făcut, într-un dialog constant între sectorul public şi pieţele de asigurări şi 
reasigurări, este demonstraţia care să ateste că tehnicile de asigurare fundamentale sunt ca-
pabile de a face faţă, într-un mod eficient, noului val de riscuri şi să confirme că piaţa rămâne 
toposul dezvoltării soluţiilor corespunzătoare de protecţie adaptate fiecărui caz în parte, fără a 
degenera în angajamente nefondate.    

Principala catastrofă
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tre naturale cauzate de modificările climatice, astfel încât 
acoperirea riscurilor catastrofale diferă semnificativ de la 
o ţară la alta. Totuşi, acoperirea riscurilor catastrofale se 
concentrează în jurul a patru direcţii sau scenarii: în ţări ca 
Olanda şi Danemarca, statul organizează exclusiv scheme-
le de asigurări sociale pentru catastrofe, rolul companiilor 
private fiind redus la minimum; în Elveţia şi Spania, statul 
nu intervine în furnizarea de asigurări, ci doar prevede 
obligativitatea asigurării anumitor riscuri; soluţia adoptată 
de Belgia, Franţa şi Norvegia este un mix între asigurarea 
obligatorie şi intervenţia statului, scheme care sunt avute 
în vedere şi de autorităţile din Italia şi România; ultima şi 
cea mai răspândită abordare este cea a absenţei totale a 
statului din sistem, acoperirea riscurilor catastrofale fiind 
facultativă, în funcţie de modul de percepţie a riscului şi de 
gradul de expunere.

De altfel, soluţiile şi metodele de abordare a pro-
tecţiei prin asigurare împotriva catastrofelor naturale sunt 
diverse, fiind adaptate specificului economico-social al 
fiecărei ţări în parte. De exemplu, în Spania, statul impune 
ca acoperirea riscurilor extraordinare (dezastre naturale şi 
riscuri social-politice) să fie ataşată în mod obligatoriu po-
liţelor obişnuite de asigurări property sau personale, însă 
nu are nici o contribuţie în procesul de despăgubire. Astfel, 
pentru orice asigurare property încheiată, clientul plăteşte 
o sumă suplimentară pentru asigurarea împotriva catastro-
felor naturale care este colectată lunar de la asigurători 
de CCP - Consorcio de Compensación de Seguros. Tot în 
atribuţiile CCP intră administrarea primelor colectate în 
Fondul de Garantare astfel creat, precum şi despăgubirea 
în cazul în care compania care a preluat riscul se află în im-
posibilitate de plată, şi încheierea de poliţe de asigurare îm-
potriva unor riscuri care nu sunt acoperite de companiile 
de profil private.

Colaborarea dintre stat şi industria asigurărilor 
existentă în unele ţări reflectă necesitatea Parteneriatelor 
Public - Privat (PPP) în domeniul acoperirii riscurilor catas-
trofale, având ca scop principal menţinerea caracterului 
asigurabil al riscului. 

Companiile de asigurări dispun de expertiza ne-
cesară în identificarea şi analiza riscurilor şi funcţionează 
ca un catalizator, dezvoltând durabil soluţii financiare, în 
timp ce autorităţile publice au ca principală responsabili-
tate încurajarea unui comportament focusat pe reducerea 
riscurilor catastrofale, atât la nivel local, cât şi naţional.

Aceste parteneriate sunt completate de sche-
mele de reasigurare, cele de co-asigurare şi alte tipuri de 
împărţire sau cedare a riscurilor, precum Fondul de Solida-
ritate al UE.

Esenţială este cunoaşterea şi luarea în considera-
re a responsabilităţilor, principiilor şi limitărilor diferite, inte-
resul comun fiind condus de perspectiva unei cooperări la 
cel mai înalt nivel profesional.

ţările în curs de dezvoltare, la hotarul
standardelor uE

În timp ce pierderile economice cele mai însem-
nate sunt înregistrate în ţările dezvoltate din pricina val-
orii monetare mult mai ridicate a activelor expuse deza-
strelor naturale, acestea au un impact relativ mai mare şi 
mai distructiv asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Această 
situaţie este cauzată, de cele mai multe ori, de infrastructu-
ra ce tinde să fie mult mai puţin rezistentă la astfel de eve-
nimente, de standardele mai scăzute de construcţie şi de 
rezistenţă ale clădirilor şi, nu în ultimul rând, de numărul 
redus al mecanismelor şi resurselor disponibile pentru 
a contracara situaţia de criză survenită în eventualitatea 
unei catastrofe naturale.

Deşi evenimentele catastrofale majore au conse-
cinţe dramatice, însă cu un caracter relativ ocazional, un 
număr mare de ţări aflate în curs de dezvoltare se confrun-
tă cu o acumulare masivă de pierderi survenite în urma 
cutremurelor, inundaţiilor şi secetei care au loc în mod 
frecvent şi care, mai mult, în ultimii ani au căpătat o tendin-
ţă de creştere accelerată pe fondul modificărilor climatice.

Cu toate acestea, în pofida vulnerabilităţii în creş-
tere, aceste state reţin în mod inerent riscurile catastro-
fale, ca rezultantă a unei pieţe de asigurări nedezvoltate 
corespunzător şi a incapacităţii de a transfera riscurile pe 
pieţele internaţionale de reasigurări. În majoritatea ţărilor 
în curs de dezvoltare, mai puţin de 1% din pierderile direc-
te totale în urma dezastrelor naturale sunt asigurate, faţă 
de 40-100% în statele industrializate precum SUA sau Fran-
ţa. Chiar şi acolo unde există acoperire, tendinţa este de a 
limita prezenţa asigurării împotriva calamităţilor la proprie-
tăţile comerciale din zonele urbane. În plus, companiile de 
asigurări locale nu au capacitatea necesară să reţină ase-
menea expuneri şi, ca urmare, oricare ar fi ponderea acope-
ririi riscurilor catastrofale pe care o oferă, aceasta trebuie 
reasigurată temeinic pe pieţele internaţionale, unde preţu-
rile au devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai volatile.

Chiar şi în statele care beneficiază de o dezvoltare 
avansată şi sănătoasă a industriei de asigurări, există posi-
bilitatea unor pierderi considerabile pentru care piaţa să nu 
dispună de capacitate suficientă la preţuri acceptabile. De 
aceea, în unele cazuri au fost implementate programe de 
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asigurări de catastrofe mandatate la nivel naţional şi reali-
zate ca un parteneriat public - privat de natură să suplimen-
teze sistemul asigurărilor private. Asemenea aranjamente 
au fost dezvoltate cu susţinerea şi sprijinul tehnic al Băncii 
Mondiale în Franţa, Norvegia, Noua Zeelandă, California, 
Florida şi Taiwan. TCIP - Turkish Catastrophe Insurance 
Pool, destinat iniţial riscului de cutremur, semnificativ în 
Turcia, reprezintă, probabil, unul dintre cele mai cunoscute 
eforturi făcute, în acest sens, în rândul ţărilor aflate în curs 
de dezvoltare.

Soluţii alternative - Poolul de asigurare de 
catastrofă

Pentru asigurarea locuinţei şi a altor riscuri din 
sectorul privat şi în absenţa efectivă a unei pieţe de profil, 
poolurile de asigurări de catastrofe se dovedesc a fi o solu-
ţie mai bună decât rezervele de fonduri pentru evenimen-
tele ocazionale (unul la 100-250 de ani). Total lipsită de sim-
ţul realităţii ar fi punerea bazelor în crearea de rezerve de 
către guvern fără ca aceste fonduri să fie implicate în alte re-
vendicări imediate. De asemenea, în contextul  planificării 
de către acţionari a orizonturilor afacerilor pe termen scurt, 
nu este indicată nici aşteptarea ca societăţile de asigurări 
să acumuleze rezerve speciale destinate catastrofelor în ab-
senţa facilităţilor fiscale necesare.

Conceptul poolurilor de asigurări de catastrofe 
ar trebui să fie axat pe dezvoltarea unei structuri care să 
prevadă o acoperire posibilă şi disponibilă împotriva catas-
trofelor şi care să contribuie, în acelaşi timp, la sporirea 
gradului de penetrare pe piaţa locală. De asemenea, limi-
tele de disponibilitate financiară pentru populaţia vizată 
trebuie luate în calcul în conceperea acestor structuri. 

Acest aspect poate fi realizat în baza mecanisme-
lor eficiente de distribuţie care nu implică costuri mari şi 
prin securizarea accesului pe pieţele internaţionale de re-
asigurări şi alte surse de fonduri.

Un astfel de pool poate juca un rol extrem de im-
portant în reorganizarea modului în care sunt gestionate 
riscurile catastrofelor naturale. În plus, programele de asi-
gurări la catastrofe pot contribui la un management al ris-
cului mult mai eficient prin includerea în structura proprie 
a stimulilor de diminuare a riscurilor. Aceşti stimuli deschid 
drumul mai lung al reducerii pierderilor şi a costurilor fisca-
le privind acţiunile de reconstrucţie, conducând la perspec-
tive mai bune de investiţii şi creştere economică.

Managementul de risc în patru paşi
În lumina caracterului limitat al strategiilor post 

eveniment de finanţare a dezastrelor, interesul ţărilor pu-
ternic expuse ar trebui să rezide în iniţiative economice de 
abordare proactivă a managementului de risc. Realizat, în 
esenţă, în funcţie de profilul financiar al fiecărei ţări, un ca-
dru activ de management de risc va fi dezvoltat cu atinge-
rea a patru aspecte principale:

• utilizarea tehnicilor de analiză şi de măsurare a 
riscului pentru evaluarea daunelor potenţiale;

• determinarea modului în care o serie de tehnici 
de reducere a riscului pot fi folosite pentru diminuarea ex-
punerilor la daunele evaluate;

• identificarea celor mai eficiente mecanisme de 
finanţare şi transfer al riscului, precum şi a raportului adec-
vat dintre metodele de finanţare pre şi post eveniment;

• examinarea cadrului legal şi instituţional de 
răspuns la dezastru şi finanţare post eveniment, insistând 
pe o planificare coordonată şi avansată a acestor proceduri 
la diverse niveluri guvernamentale.

Eforturi concentrate pentru un rezultat viabil…
Punerea tuturor speranţelor pe sursele de finanţa-

re post eveniment, în cazul ţărilor expuse în mod frecvent 
de dezastre naturale, nu reprezintă o soluţie sustenabilă 
din perspectiva managementului de risc şi a scenariului 
potrivit căruia o astfel de strategie poate afecta serios creş-
terea economică pe termen lung. În contextul în care, la 
momentul actual, există o serie de instrumente analitice 
şi tehnici de management de risc în practica europeană 
şi internaţională, statele în curs de dezvoltare pot benefi-
cia de această expertiză în adoptarea sistematică a unor 
strategii durabile şi viabile de management al riscurilor 
catastrofale. Fără îndoială, implementarea şi monitoriza-
rea adecvată a unui astfel de sistem nu pot fi realizate în 
absenţa unor eforturi susţinute şi concentrate din partea 
organismului naţional însărcinat cu managementul de risc, 
a pieţelor de asigurări şi reasigurări, a sectorului de con-
strucţii şi, totodată, fără sprijinul unui consultant extern de 
specialitate.

Piaţa Asigurărilor
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Piaţa Asigurărilor

ASIGURAREA OBlIGATORIE A lOCUINŢElOR

Aproape de linia de sosire
Despre expunerea ridicată a teritoriului României 

la riscurile naturale catastrofale, ca şi despre necesitatea 
adoptării unui program naţional de reducere a expunerii la 
aceste riscuri şi de finanţare prin asigurare a reconstrucţiei 
post-eveniment se discută deja de multă vreme. Să reca-
pitulam, pe scurt, datele esenţiale:

• principalele riscuri catastrofale – seismic şi de 
inundaţii - sunt responsabile pentru producerea, în ultimii 
50 de ani, a unor daune majore, totalizând peste 5 miliarde 
euro şi afectând direct vieţile a milioane de persoane;

• acestor riscuri li se adaugă, cu frecvenţă şi in-
tensitate din ce în ce mai mari, furtunile, vijeliile, canicula, 
seceta;

• producerea unui cutremur de intensitate com-
parabilă cu cel din 1977 ar cauza, în prezent, pagube es-
timate de reprezentanţii Băncii Mondiale ca echivalând cu 
peste 24% din Produsul Intern Brut al României;

• în acest context, în anul 2004 a demarat, cu 
sprijinul Băncii Mondiale, elaborarea unui set de programe 
menite, pe de o parte, să contribuie la reducerea expunerii 
şi vulnerabilităţii la principalele riscuri catastrofale natu-
rale şi, pe de altă parte, să realizeze o alternativă viabilă de 
finanţare prin asigurare a reconstrucţiei post-eveniment a 
locuinţelor afectate, obiectiv cu pronunţat caracter social;

• deşi soluţia aleasă, a unui parteneriat public - 
privat  care să îmbrace forma unui pool de asigurare pen-
tru catastrofă, a fost apreciată pozitiv de toate entităţile 
implicate, nenumărate aspecte tehnice, de la structura 
poolului şi până la caracterul obligatoriu al asigurării au 
stârnit controverse greu de soluţionat;

• la finele anului 2007, după repetate modificări, 
proiectul legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
se află în dezbaterea Parlamentului.

Coordonatele…
Proiectul legii pentru asigurarea obligatorie a 

locuinţelor a fost adoptat de către Guvern la sfârşitul lu-
nii august, fiind transmis Parlamentului pentru dezbatere 
în procedură de urgenţă. După aprobarea legii în Senat, 
aceasta va fi dezbătută în Camera Deputaţilor, care este 
forul decizional.

Conform prevederilor proiectului de lege, asigu-
rarea obligatorie va acoperi trei riscuri de bază specifice 
României: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren, printr-
o poliţă de asigurare de prim risc. Prima de asigurare 
propusă în actul normativ este de 10 sau 20 euro, pentru 
o suma asigurată de 10.000 euro, respectiv 20.000 euro, în 
funcţie de tipul de construcţie. În cazul în care proprietarul 
locuinţei beneficiază de ajutor social, plata primei de asigu-
rare obligatorie este suportată de la bugetul local. 

În vederea gestionării acestui tip de asigurare, 
se va constitui Poolul de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
Naturale (PAID), prin participarea companiilor de asigurări 
autorizate pentru comercializarea poliţelor de riscuri 
catastrofale. Forma aleasă pentru constituirea poolului 
este cea a unei societăţi comerciale de asigurare – reasigu-
rare, în care fiecare participant va putea deţine o cotă de 
maximum 15%.

Actorii…
Dacă în fazele iniţiale, cel mai important rol a re-

venit iniţiatorilor legii şi consultanţilor care au constribuit 
la elaborarea acesteia, din momentul punerii ei în apli-
care, centrul de greutate se va muta în „tabăra” operato-
rilor şi a autorităţii de supraveghere a asigurărilor. Cum va 
funcţiona întregul sistem, în condiţiile în care asigurătorii 
au încă obiecţii majore faţă de o serie de aspecte tehnice? 
Câţi dintre actorii importanţi ai pieţei de asigurări de pro-
prietate vor dori să participe la pool şi, mai ales, câţi dintre 
acţionarii acestor companii, în cea mai mare parte străini, 
vor dori să investească în această participare, mizând pe 
un profit greu de estimat?

Ca oameni de afaceri, suntem obligaţi să judecăm 
numai pe baza unui plan clar de afaceri. Prin urmare, pentru 
ca legea să fie funcţională, primul şi cel mai important pas 
care trebuie făcut, şi pe care noi l-am solicitat în repetate 
rânduri, este alcătuirea unui plan de afaceri fără de care nu 
ne vom putea prezenta în faţa acţionarilor, mai ales că efor-
tul financiar solicitat nu este unul neglijabil, preciza recent 
Cristian CONSTANTINESCU, Preşedintele UNSAR. Totuşi, 
până în prezent (n.r., începutul lunii noiembrie) nu există 
semnale cu privire la elaborarea unui astfel de plan. Chiar 
dacă este greu de estimat când se vor încheia procedurile 
parlamentare pentru aprobarea legii, se poate spune că, de 
acum înainte, timpul va curge cu mare repeziciune pentru 
toţi cei care vor fi implicaţi efectiv în construirea sistemu-
lui. Într-un scenariu optimist, legea ar putea fi promulgată 
până la sfârşitul anului sau curând după începutul lui 2008, 
ceea ce înseamnă că faza de constituire a poolului aparţine 
deja unui viitor foarte apropiat.

Totuşi, chiar în absenţa unor semnale foarte 
clare în privinţa dorinţei asigurătorilor de a se implica în 
pool, se pare că nu există emoţii foarte mari faţă de acest 
subiect. Poate că un motiv ar putea fi acela că, aşa cum 
prevede textul proiectului de lege aprobat de Guvern, de 
la data intrării în vigoare a noului act normativ, contractele 
de asigurare facultativă cu privire la locuinţe se pot încheia 
numai pentru despăgubirile care depăşesc sumele asigurate 
obligatoriu sau pentru riscuri care nu fac obiectul contrac-
tului de asigurare obligatorie a locuinţelor. În plan concret, 
asta înseamnă că orice companie care doreşte să rămână 

bogdan TuDOR
Chief Underwriter, OMNIASIG

Consider că ar trebui adoptată o franşiză nedeductibilă, de o valoare 
relativ mică, de exemplu 1% din suma asigurată
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pe piaţa facultativă de profil va trebui să ia în considerare 
necesitatea de a participa la pool, astfel încât să poată oferi 
clienţilor toate componentele de asigurare pentru locuinţe. 
Pe de altă parte, eliminarea integrală a acestui articol, aşa 
cum prevede raportul Comisiei buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital, înaintat spre aprobare Senatului, 
lasă câmp deschis tuturor posibilităţilor şi creează premise-
le utilizării procesului de distribuţie a poliţelor obligatorii 
pentru atragerea unor noi clienţi pe segmentul facultativ, 
după modelul RCA şi CASCO din asigurările auto. Aşadar, 
cu obiecţii sau nu, într-o variantă sau alta, probabil că cele 
mai importante companii de asigurări se vor implica, nu 
pentru a câştiga vânzând asigurări obligatorii, ci pentru a 
nu pierde din volumul de afaceri pe segmentul asigurărilor 
facultative pentru locuinţe. Mai mult, cu vânzători buni 
şi produse bine adaptate, unii ar putea chiar să câştige 
pe sectorul facultativ. Bogdan TUDOR, Chief Underwriter, 
OMNIASIG: Nu este deloc greu de intuit că, pe de o parte, ca 
urmare a transferului riscurilor de natura celor catastrofale 
aflate acum în sfera asigurării facultative, către componenta 
obligatorie, volumul de afaceri din facultativ va scădea într-o 
anumită măsură. Dincolo de acest aspect, ca urmare a faptu-
lui că o parte a populaţiei care în acest moment nu deţine o 
poliţă de asigurare a locuinţei va opta ca, pe lângă poliţa ob-
ligatorie, să încheie şi o poliţă facultativă, este de aşteptat o 
creştere a numărului de contracte. Pe termen scurt este foarte 
posibil ca aceste două tendinţe să se anihileze reciproc, dar pe 
termen mediu şi lung, piaţa asigurărilor facultative va creşte. 

franşiza? În general, da. În acest caz, poate…
Potrivit unor estimări, cele 145 milioane euro care 

ar urma să fie încasate în cazul unui grad de penetrare de 
80% nu sunt suficiente pentru a acoperi costul reasigurării. În 
acest context, se impune introducerea unei franşize deducti-
bile de circa 7%, a declarat Mircea Radu POPESCU, Consilier, 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), la 
începutul lunii octombrie, cu ocazia celei de a IV-a Ediţii a 
ICAR - The International CAtastrophic Risks Forum.

În fapt, introducerea franşizei este noutatea abso-
lută care a captat imediat atenţia specialiştilor din piaţă. 
Este evident că existenţa unei franşize ar fi în avantajul com-
paniilor de asigurări pentru care s-ar înregistra o scădere 
a numărului dosarelor de daună şi implicit a costurilor de 
administrare, precum şi o creştere a eficienţei desdăunării. 
Totodată, franşiza ar putea constitui un eficient instrument 
de combatere a fraudelor, tendinţa unora dintre asiguraţi 
de a raporta, cu ocazia unui eveniment catastrofal, daune 
mai vechi, de mici dimensiuni, produse de alte cauze decât 
riscurile asigurate, nefiind o noutate în domeniu. 

Totuşi, rămâne deschisă discuţia asupra oportu-
nităţii unei astfel de măsuri privită prin prisma îndeplinirii 
obiectivelor sociale care au constituit, în mare măsură, 
motivaţia introducerii asigurării obligatorii a locuinţelor. 

Denisa DUMITRU, Preşedinte STELLAR Re Intermediaries: 
Când asigurarea are caracter obligatoriu, unul dintre subiec-
tele cheie este măsura în care ea este accesibilă, din punct de 
vedere financiar, asiguraţilor. Este greu de crezut că un produs 
de asigurare care să acopere orice daună, oricât de mică, va 
avea un preţ care să corespundă posibilităţilor financiare ale 
tuturor păturilor sociale. Prin urmare, existenţa unei franşize 
este de dorit dacă scopul este acela de a oferi preţuri permi-
sive. Problema este de a găsi echilibrul corect între necesitatea 
preţului coborât, care presupune o franşiză mare, şi cea a ofe-
ririi unei acoperiri cât mai bune, deci a unei franşize mici. 

Care ar fi soluţia corectă? Cităm câteva dintre 
soluţiile sugerate de specialişti. Bogdan TUDOR: Consider 
că ar trebui adoptată o franşiză nedeductibilă, de o valoa-
re relativ mică, de exemplu 1% din suma asigurată, care 
prezintă avantaje evidente: pe de o parte simplifică instru-
mentarea unui mare număr de posibile daune, dar pe de altă 
parte permite plata integrală a întregii despăgubiri atunci 
când nivelul ei este depăşit. Denisa DUMITRU: Probabil, cea 
mai bună soluţie ar fi să se ofere asiguraţilor o gamă mai 
extinsă de posibilităţi de a alege între diverse combinaţii: 
primă de asigurare / franşiză. Ca întotdeauna însă, pentru a 
facilita înţelegerea conceptului şi alegerea corectă, va trebui 
desfăşurată o campanie de educare a publicului în acest sens.

Aşadar, soluţii există. Pentru moment însă, rapor-
tul comisiei parlamentare de specialitate lasă chestiunea 
„în suspensie”, stabilind că valoarea franşizei se stabileşte 
prin decizie CSA (art.7 pct.4), fără a aduce precizări cu pri-
vire la tipul acesteia. De altfel, probabil tot în competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor, ca şi amendamentele 
menţionate anterior, sau a Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, intră şi lămurirea altor aspecte tehnice, încă 
nesoluţionate. Astfel, potrivit lui Bogdan TUDOR, nu este 
reglementat cazul în care valoarea reală a locuinţei este mai 
mică decât suma asigurată obligatoriu. Acest aspect este 
important, pentru că despăgubirea nu trebuie să poată 
depăşi suma asigurată, dar nici valoarea reală a locuinţei 
asigurate, iar la acest din urmă aspect legea nu face nici 
o referire, detaliază specialistul OMNIASIG. De asemenea, 
Bogdan TUDOR mai semnalează faptul că nu se face refe-
rire la reîntregirea sumei asigurate după plata unei daune. 
Acest aspect poate deveni important dacă avem în vedere 
faptul că pe parcursul unui an de asigurare pot interveni 
două sau chiar mai multe calamităţi naturale care să afec-
teze aceeaşi zonă, iar suma asigurată iniţială ar putea să nu 
fie suficientă pentru a acoperi mai multe daune catastro-
fale produse în acelaşi an. Această ipoteză nu este deloc 
exagerată, având în vedere că au existat ani în care s-au 
produs două inundaţii importante.

2008: anul clarificării?
Nu spunem nimic nou dacă doar sesizăm că mai 

sunt multe de făcut până când va deveni funcţional noul 
sistem de asigurare obligatorie a locuinţelor. O noutate 
demnă de semnalat ar fi însă comunicarea mai bună între 
asigurători, autoritatea de supraveghere şi organismele 
parlamentare implicate, în scopul finalizării acestui proi-
ect. În acest sens, semnale din piaţă reflectă satisfacţia 
specialiştilor faţă de unele dintre amendamentele propuse 
de Comisia buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital.

Dacă această schimbare este reală şi colaborarea 
se va menţine până la aprobarea legii, atunci 2008 ar putea 
fi momentul adoptării şi punerii în operă a unei legi echili-
brate şi funcţionale, care se va bucura de sprijinul tuturor 
entităţilor implicate în aplicarea ei.

Daniela GHEţu

Piaţa Asigurărilor

Riscul seismic
• 50% din teritoriu afectat de mişcări seismice de Vrancea, de adâncime 
intermediară 
• cca. 15% din teritoriu afectat de cutremure crustale 
• cca. 40 oraşe dens populate - în zonele cu seismicitate ridicată (peste 7MSK)
• 66% din populaţia urbană - în zona predispusă la cutremure de Vrancea 
• 60 – 70% din PIB este produs în zonele cu expunere seismică ridicată
• 45% din infrastructura critică se află în perimetre seismice expuse la 
cutremure de intensitate >7 MSK 

Riscul de inundaţii
• 1,3 milioane ha de pământ şi 500.000 de persoane sunt expuse în fiecare an 
unui risc major de inundaţii
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> Ori de câte ori vorbim despre dezvoltarea viitoare a industriei asigurărilor nu trebuie să uităm că ea depinde, 
uneori în foarte mare măsură, de fenomene economice care îşi au originea într-o viziune politică de ansamblu. 
Iată de ce am considerat necesar să vă prezentăm opiniile unui om politic aflat “în miezul lucrurilor”, în Parlamentul 
României, într-un …

Interviu cu

Aurel GubAnDRu
Preşedintele Comisiei pentru Buget,
Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor

PRIMM: Domnule Deputat, sunteţi Preşedintele Comisiei 
pentru Buget, Finanţe şi Bănci, structură care are o legătură 
directă cu constituirea şi dezvoltarea a două dintre cele 
mai dinamice şi importante pieţe financiare din România: 
asigurări şi pensii private. Dincolo de procesul legislativ, 
cum poate sprijini Comisia dezvoltarea acestor pieţe ?
Aurel GUBANDRU: În afara procesului legislativ, şi mă refer 
la atribuţia principală, aceea de a adopta legi, Comisia pen-
tru buget, finanţe şi bănci are obligaţia de a sprijini dezvol-
tarea celor două pieţe, pe de o parte preluând orice pro-
punere, iniţiativă de modificare şi completare a legislaţiei 
existente, în scopul adaptării reglementărilor legale la 
condiţiile concrete de punere în practică, iar pe de altă parte, 
prin continua conlucrare cu autorităţile administrative au-
tonome de reglementare şi supraveghere, Comisia de Su-
praveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sis-
temului de Pensii Private, instituţii aflate sub controlul Par-
lamentului, care monitorizează continuu aspectele legate 
nu numai de supravegherea celor două pieţe, dar şi de îm-
bunătăţirea mecanismelor specifice pentru o funcţionare 
eficientă a sistemului asigurărilor şi pensiilor private.

PRIMM: Este evident că problematica asociată acestor pie
ţe îmbracă, de cele mai multe ori, un aspect tehnic foarte 
pronunţat, necesitând o consultanţă de specialitate. În 
acest sens, cum aţi caracteriza colaborarea Comisiei cu re
prezentanţii celor două pieţe, atât cu organismele de supra
veghere, cât şi cu asociaţiile profesionale ale operatorilor?
A.G.: Aşa cum am afirmat, se poate vorbi de o relaţie de 
colaborare foarte bună cu reprezentanţii celor două orga-
nisme de coordonare şi supraveghere a pieţei de asigurări 

şi a celei a pensiilor private, aceştia fiind buni mediatori în 
relaţia legiuitor – piaţă, respectiv între deputaţii membrii 
ai Comisiei noastre, ca specialişti mai puţin experimentaţi 
în domeniile menţionate, şi asociaţiile profesionale ale 
operatorilor. Insist asupra acestui din urmă aspect, pentru 
că el presupune cooperarea între părţi, deopotrivă comu-
nicare şi negociere, în scopul de a servi interesele legitime 
ale părţilor, inclusiv ale cetăţenilor, şi pentru îndeplinirea 
obiectivelor lor. De aceea, spre exemplu, în calitatea ofi-
cială pe care o deţin, am participat, în septembrie a.c., la 
Mamaia, la întâlnirea - dezbatere cu tema “Dialog şi soluţii 
pentru dezvoltarea pieţei asigurărilor din regiunea Sud 
- Est”, eveniment găzduit de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, şi care a reunit reprezentanţi ai pieţei regio-
nale de asigurări, ai asociaţiilor profesionale din domeniu, 
respectiv UNSAR şi UNSICAR, ai Parlamentului, ai adminis-
traţiei publice locale, precum şi ai mediului de afaceri din 
regiunea de dezvoltare Sud - Est. De asemenea, în continua-
rea acestui demers, am participat la un alt eveniment de 
anvergură, cea de a doua Ediţie a Conferinţei Naţionale de 
Pensii Private, organizată cu sprijinul şi participarea Comi-
siei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, care 
a facilitat dialogul între autorităţi, angajatori şi principalii 
operatori din piaţa pensiilor private.

PRIMM: Intervenţiile dumneavoastră din Camera Depu
taţilor au pus în evidenţă o preocupare constantă pentru 
modul în care calamităţile naturale au afectat, pe par
cursul ultimilor ani, viaţa cetăţenilor judeţului pe care îl 
reprezentaţi, Buzău. Aţi vorbit în repetate rânduri atât 
despre ineficienţa ajutoarelor de stat pentru reconstrucţia 
locuinţelor, cât şi despre modul în care a fost afectată agri
cultura. Care este, în acest context, opinia dumneavoastră 
privind proiectul de reducere a expunerii la riscuri catastro
fale derulat în cooperare cu Banca Mondială şi, în special, 
asupra proiectului Legii asigurării obligatorii a locuinţelor? 
Consideraţi că această lege poate contribui eficient la 
rezolvarea problemelor legate de finanţarea posteveni
ment a reconstrucţiei?
A.G.: După cum se ştie, România este una dintre ţările euro-
pene expuse în mod semnificativ la dezastre naturale, şi ne 
referim cu deosebire la cutremure, inundaţii şi alunecări de 
teren. În contextul în care aceste fenomene meteorologice 
devin tot mai severe, implicând costuri extrem de ridicate 

Interviu

> Deductibilitatea fiscală a asigurărilor pentru locuinţe, după 
modelul anului 2004, poate fi o soluţie pentru asigurările facultative. 
Consider că în România anului 2008 ar putea fi reintrodusă deducti-
bilitatea fiscală a asigurărilor pentru imobilele aflate în proprietatea 
persoanelor fizice.
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Interviu

Trebuie să avem dascăli, dar 
şi discipline (sau, dacă vreţi, 
discipline şi apoi dascăli) care 
să îi pregătească pe elevi , astfel 
încât mâine, când vor dispune 
de resurse financiare mai mari, 
să aibă o cultură financiară, să-şi 
eficientizeze resursele financiare 
sau, mai târziu, investiţiile pe 
care le vor face.
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Interviu

post-eveniment, de reconstrucţie, consider că o lege privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor se impune cu necesitate. 
Şi afirm acest lucru cu atât mai mult cu cât calamităţile din 
ultimul timp se produc la intervale de timp tot mai mici, 
creând reale dificultăţii guvernanţilor în a sprijini cetăţenii, 
zonele afectate, în condiţiile în care riscurile producerii unor 
noi evenimente sunt extrem de mari. Evident, nici judeţul 
Buzău nu face excepţie. De altfel, dacă luăm în discuţie 
problema reglementării asigurării obligatorii a locuinţelor 
împotriva dezastrelor naţionale, vom vedea ca ea trebuie 
abordată din două perspective oarecum contradictorii: pe 
de o parte, cetăţenii cu venituri mai mici, care consideră că 
nu au posibilitatea financiară să îşi asigure locuinţa, pe de 
altă parte, operatorii din piaţă care consideră că sumele 
ce urmează a acoperi asigurarea sunt prea mici. Consider 
însă că vom găsi soluţiile optime, că vom reuşi să facem în 
aşa fel încât rezolvarea problemelor post - eveniment să fie 
mult mai eficiente.

PRIMM: Vaţi referit, în repetate rânduri, în cadrul dezbate
rilor din Parlament, la starea sistemului public de sănătate, 
menţionând lipsa lui de eficienţă şi calitatea nesatisfăcă
toare a serviciilor oferite populaţiei. Consideraţi că asigu
rările private de sănătate ar putea constitui o alternativă 
viabilă, pe scară largă? Dacă da, este Parlamentul un for 
care ar putea acorda un sprijin substanţial acestei industrii 
pentru a depăşi dificultăţile de început ale unui astfel de 
demers?
A.G.: Parlamentul poate acorda sprijinul necesar acestei in-
dustrii, numai că Guvernul sau asociaţiile profesionale vor 
trebui să iniţieze un proiect de act normativ privind asigură-
rile private de sănătate. Aici este vorba şi de o opţiune poli-
tică, pentru că, spre deosebire de asigurările pentru pensii 
private, unde banii pot fi folosiţi de către asiguraţi peste 25-
30 de ani de la data primei cotizări, asiguraţii din domeniul 
sănătăţii au nevoie de sumele respective în regim de urgen-
ţă şi continuu, atunci când se îmbolnăvesc şi necesită inter-
narea în spital sau când au nevoie de medicamente.

PRIMM: Pe parcursul unui singur an, 2004, asigurările de 
locuinţe au fost deductibile fiscal. Deşi durata de aplicare a 
acestei măsuri de încurajare a asigurărilor a fost prea scurtă 
pentru a putea produce efecte substanţiale în industria de 
profil, semnalele au fost pozitive, demonstrând o creştere a 
interesului public pentru protecţia proprietăţii prin asigura
re şi este de presupus că, pe termen mediu, ea ar fi condus 
la o creştere semnificativă a gradului de acoperire prin asi
gurare. În comparaţie cu condiţiile preconizate pentru im
plementarea asigurării obligatorii, sistemul facultativ este 
mult mai interesant pentru proprietarii din mediul urban 
cărora le poate furniza acoperire pentru mai multe riscuri şi 
la o sumă asigurată mult mai mare, corespunzător valorii 
mai ridicate a locuinţelor din aceste zone. Consideraţi că ar 
fi indicat, şi posibil, în acelaşi timp, să se reintroducă un ast
fel de stimulent fiscal pentru a încuraja asigurările faculta
tive de proprietate?
A.G.: Pornind de la faptul că oamenii cu venituri mai mici 
suportă greu o asigurare a proprietăţii, iată că deductibili-
tatea fiscală a asigurărilor pentru locuinţe, după modelul 
anului 2004, poate fi o soluţie pentru asigurările faculta-
tive. Într-adevăr, locuinţele din mediul urban au o valoare 
mai mare şi, implicit, asigurarea este mai scumpă, dar pot 
fi asigurate împotriva incendiilor, a cutremurelor sau a inun-
daţiilor (mai puţin), ori deductibilitatea fiscală poate rezol-
va această problemă. Consider că în România anului 2008 
ar putea fi reintrodusă deductibilitatea fiscală a asigurărilor 
pentru imobilele aflate în proprietatea persoanelor fizice.

PRIMM: Menţinândune în sfera deductibilităţii, vă propun 
să discutăm şi despre subiectul asigurărilor de viaţă. În 
istoria pieţelor de asigurări dezvoltate, facilităţile fiscale 
oferite la contractarea asigurărilor de viaţă au constituit 
principalul motor de dezvoltare pentru un segment de 
activitate care, astăzi, contribuie, în medie, cu peste 60%, 
la cifra de afaceri a industriei asigurărilor europene. Deşi 
în prezent aceste facilităţi fiscale au fost retrase, în cea 
mai mare parte, cultura asigurărilor de viaţă, privite atât 
ca instrument de protecţie, cât şi de economisire, este deja 
consolidată şi pieţele de asigurări de viaţă continuă să ai
bă un ritm de dezvoltare superior celui din asigurările ge
nerale. Ţinând cont, pe de o parte, de contribuţia masivă 
pe care firmele de asigurări de viaţă o aduc la bugetele 
ţărilor respective şi, pe de altă parte, de beneficiile sociale 
determinate de existenţa protecţiei şi acumulării personale 
prin intermediul asigurării, efortul bugetar iniţial poate fi 
privit ca o investiţie eficientă. Apreciaţi că România ar pu
tea adopta o politică asemănătoare pentru a încuraja atât 
dezvoltarea acestei industrii, cât şi un comportament eco
nomic responsabil în rândul populaţiei?

A.G.: Facilităţile fiscale oferite la contractarea asigurărilor 
de viaţă pot constitui, într-adevăr, un factor determinant în 
dezvoltarea unui sector din zona economicului. Din păcate 
însă, la această dată, nu cred că România este pregătită din 
punct de vedere al resurselor financiare să creeze facilităţi 
fiscale în domeniul asigurărilor de viaţă. Eu văd în asigurările 
de viaţă mai degrabă un instrument de economisire, ori 
posibilitatea ca şi argumentele de subvenţionare a unui 
asemenea produs sunt destul de reduse. Populaţia nu este 
pregătită, nu are încă un comportament economic adecvat 
din punct de vedere al accederii la asigurările de viaţă. 
Poate peste 5-6 ani… sper eu!

PRIMM: Întro intervenţie din luna iunie 2007, vorbind des
pre acţiunile desfăşurate pentru a marca “Ziua Mondială a 
Mediului”, aţi declarat că, “fiind antrenaţi şi elevii în aceste 
acţiuni, avem garanţia că peste câţiva ani cei care se vor 
ocupa de calitatea mediului vor fi mai numeroşi şi mai 
responsabili”. Credeţi că o politică similară, de educare a 
tinerilor în domeniul financiar încă de pe băncile şcolii ar 
fi indicată şi pentru crearea unei culturi economicofinan
ciare a populaţiei, astfel încât instituţiile financiare din 
România să se adreseze unui public informat, mai preten
ţios şi capabil săşi gestioneze resursele financiare proprii 
cu mai mult discernământ? 

A.G.: Din păcate, tinerii noşti nu sunt instruiţi de pe băncile 
şcolii în domeniul economico-financiar, şi mă refer cu pre-
cădere la modalităţile în care ar putea să îşi gestioneze pro-
priile fonduri. Situaţie care, în mare, ar avea două motivaţii:  
cei care asigură sau ar trebui să asigure instruirea sub acest 
aspect nu au fost, la rândul lor, pregătiţi de-a lungul timpu-
lui în această direcţie; şi în al doilea rând, sunt încă foarte 
mulţi copii care beneficiază de sume extrem de mici de 
bani. Noi trebuie să milităm pentru a avea dascăli, dar şi 
discipline (sau, dacă vreţi, discipline şi apoi dascăli) care să 
îi pregătească pe elevi în domeniul gestionării sumelor de 
bani de care dispun, în sensul economisirii, al „chiverniselii” 
bugetului propriu, astfel încât mâine, când vor dispune de 
resurse financiare mai mari, să aibă o cultură financiară, să-şi 
eficientizeze resursele financiare sau, mai târziu, investiţiile 
pe care le vor face.

Daniela GHEţu
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brokeri de Asigurare

Mai e loc pentru noi companii?
În anul precedent pe piaţa de brokeraj din Româ-

nia erau autorizate să funcţioneze 370 companii de broker-
aj, un număr aproape dublu faţă de cei 145 de brokeri de 
asigurare care îşi desfăşurau activitatea în anul 2002 şi cu 
aproape 90 de companii mai multe decât cele autorizate să 
funcţioneze în anul 2005.

Fireşte, se naşte întrebarea: Sunt prea multe sau 
prea puţine companii de brokeraj în asigurări? Comparativ 
cu numărul de locuitori, în anul precedent pe plan local exis-
ta o companie de brokeraj în asigurări la 60.000 de locui-
tori. Dintre ţările prezentate comparativ în tabelul alăturat 
doar în Grecia regăsim un raport mai mic (1/100.000), în 
timp ce la polul opus se situează ţări ca Ungaria sau Cehia, 
pentru care raportul este de circa 1/20.000, în condiţiile în 
care numărul de brokeri de asigurare în aceste ţări este de 
407 în Ungaria, respectiv 481 în Cehia, iar populaţia celor 
două ţări reprezentând mai puţin de jumătate din numărul 
de locuitori din România. Astfel, dacă luăm în considerare 
criteriul precizat mai sus, ajungem la concluzia că, raportat 
la alte pieţe, ar mai fi loc în piaţă şi pentru alte companii.

Comparativ cu alte ţări din jurul nostru nu sunt 
multe companii de brokeraj în asigurări, raportat la proporţia 
dintre numărul de locuitori şi cel al brokerilor de asigurare, afir-
mă Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele Uniunii Naţionale a 
Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din 
România (UNSICAR).

Bogdan ANDRIESCU: Întotdeauna am avut o atitu-
dine deschisă faţă de posibilitatea oricui de a înfiinţa o socie-
tate de brokeraj în asigurări, dar consider că a venit momentul 
în care să se cearnă puţin accesul la înfiinţarea unei companii 
de brokeraj în asigurări în condiţiile în care, până acum, orice 
fost agent al unei societăţi de asigurări putea să îşi înfiinţeze 
propria firmă de brokeraj.

Cu toate acestea, dimensiunea capitalului social nu 
constituie un criteriu bine ales în condiţiile în care principalul 
criteriu de acces în piaţă trebuie să fie calificarea şi experienţa 
profesională şi nu neapărat forţa financiară. Practic, crite-
riul forţei financiare îngrădea accesul unor profesionişti pe 
piaţă în detrimentul persoanelor cu forţă financiară, dar fără 
experienţă relevantă în domeniu.

A fost luată în discuţie implementarea unei metode 
folosite şi în alte profesii, organizarea în asociaţii profesionale 
într-un mod similar celui în care funcţionează experţii conta-
bili sau avocaţii, iar apartenenţa la asociaţia profesională a 
breslei se realizează după criterii destul de exigente. Consider 
că această posibilă abordare trebuie discutată cu autoritatea 
de supraveghere ţinând cont şi de  ritmul în care creşte numă-
rul companiilor de brokeraj dar, mai ales, de capacitatea de 
supraveghere a CSA, în aceste condiţii.

De 10 luni în uE… 
Cu excepţia armonizării legislaţiei naţionale cu 

cea a Uniunii Europene, proces demarat înainte de momen-
tul aderării, ianuarie 2007 nu a determinat o schimbare brus-
că, majoră în piaţa de brokeraj în asigurări din România.

Despre piaţă…

> Evoluţia ascendentă a pieţei de brokeraj în asigurări din România ultimilor ani, creşterile con-
semnate atât la nivelul indicatorilor dar şi al numărului de companii nou înfiinţate în piaţă, alături 
de integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 constituie cadrul evoluţiei şi 
dezvoltării pieţei locale de intermediere în asigurări. Despre toate acestea vă invitam să citiţi în 
rândurile care urmează.

Alex ROŞCA
Redactor Şef

2006

ţARA
MIlIOAnE 
lOCuITORI

nuMăR COMPAnII DE 
bROKERAj În ASIGuRăRI

RAPORT nuMăR COMPAnII 
DE InTERMEDIERE/ 

POPulAţIE
GRECIA 10,7 107 100.000,00
ROMÂNIA 22,20 370 60.000,00
ITAlIA 58,15 1000 58.150,00
POlONIA 38 920 41.304,35
lITUANIA 3,60 100 36.000,00
BUlGARIA 7,30 215 33.953,49
UNGARIA 9,96 407 24.471,74
CEHIA 10,20 481 21.205,82

> Orientarea către retail 
va conduce la o creştere a 
ponderii intermedierilor în 
totalul subscrierilor şi de 
aceea consider că într-un 
interval de circa un an vom 
asista la depăşirea pragului 
actual de 20%.
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Potrivit datelor publicate de Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor, până în prezent, în baza principiului 
liberei circulaţii a serviciilor, 205 companii de brokeraj în asi-
gurări din 18 ţări au notificat autoritatea de reglementare 
în domeniu cu privire la intenţia de a desfăşura activitate 
de asigurare în România, dar nici un broker de asigurare din 
spaţiul economic european nu a anunţat intenţia de a des-
chide o sucursală în România în baza dreptului la stabilire. 
Cele mai multe companii (110), provin din Marea Britanie.

La capitolul companii de asigurare, doar o compa-
nie austriacă şi-a anunţat intenţia de a deschide o sucursală 
în baza dreptului de stabilire, iar 141 de companii din 21 de 
ţări şi-au anunţat intenţia de a activa în România în baza 
dreptului de liberă circulaţie a serviciilor.

De altfel, înainte de momentul aderării, Preşedin-
tele UNSICAR anticipa absenţa unui impact semnificativ 
asupra pieţei: Afirmam, înainte de momentul integrării, că 
nu se vor produce modificări semnificative în activitatea pieţei 
locale a asigurărilor, iar acum, după aproape zece luni, consta-
tăm că acele modificări nu s-au produs. Practic, după zece luni 
de funcţionare în Uniunea Europeană, nu există companii de 
brokeraj care să opereze direct pe teritoriul României, iar ac-
tivitatea brokerilor străini se derulează tot prin intermediul 
unor brokeri locali.

brokerii ţintesc piaţa de retail
Piaţa de intermediere în asigurări din România a 

consemnat o creştere constantă în ultimii ani. Practic, din 
anul 2003, când se consemna un volum al primelor brute 
intermediate de circa 70 milioane euro, s-a ajuns, în anul 
precedent, la un volum al pieţei cuantificat în prime inter-

mediate care au însumat aproape 300 milioane euro. De 
fapt, în trei ani piaţa de brokeraj a crescut de peste 4 ori. 
Un vârf de creştere s-a consemnat în anul 2004, moment 
în care ponderea intermedierilor în totalul primelor brute 
subscrise s-a majorat de la circa 11%, valoare consemnată 
în anul 2003, la aproximativ 20%. Şi în anii care au urmat, 
până la finele lui 2006, proporţia dintre intermedieri şi sub-
scrieri a rămas constantă şi a fost aproape de 20 de pro-
cente. 

Bogdan ANDRIESCU: Ritmul de creştere al pieţei 
de intermediere în asigurări ar trebui să fie superior celui în-
registrat la nivelul primelor brute subscrise şi în acest fel pon-
derea intermedierilor în totalul subscrierilor să se majoreze. 
În ultimul timp, au început să se dezvolte brokerii orientaţi 
pe piaţa de retail cu reţele de distribuţie dezvoltate, cu agenţi 
care vin la uşa clientului pentru a vinde asigurări.

Practic, până acum „tortul” pe corporate s-a cam 
împărţit iar piaţa de brokeraj în asigurări va intra într-o nouă 
etapă, aceea a orientării către piaţa de retail, alături de dez-
voltarea reţelelor de distribuţie orientate în acest sens. Practic, 
această reorientare are loc şi în contextul în care ritmul inves-
tiţiilor străine în zona noastră de interes nu mai e tot atât de 
alert precum deunăzi. Consider că deocamdată se formează 
o structură care va ataca intens zona de retail. De fapt, şi creş-
terile consemnate de asigurători pe segmentul asigurărilor de 
viaţă, cel al asigurărilor de locuinţe sau CASCO îşi au originea 
tot în contractele realizate cu persoane fizice.

Perioada imediat următoare va fi una de stagnare 
şi reorganizare a forţei de vânzare şi această reorganizare va 
conduce la o creştere mai rapidă a ponderii intermedierilor în 
totalul subscrierilor. De aceea, consider că într-un interval de 
circa un an vom asista la depăşirea pragului actual de 20%.

brokeri de Asigurare

Companii din Spaţiul Economic European care au notificat intenţia de a 
desfăşura activitate de asigurare în România în baza principiului liberei 
circulaţii a serviciilor

ţARA InTERMEDIARI
COMPAnII DE 
ASIGuRARE

MAREA bRITAnIE 110 43
fRAnţA 23 11
GERMAnIA 18 11
OlAnDA 10 7
unGARIA 7 6
bElGIA 6 2
ITAlIA 5 5
luXEMbuRG 5 6
SuEDIA 4 4
CEHIA 3 1
GRECIA 3 -
IRlAnDA 3 15
lIECHTEnSTEIn 3 2
bulGARIA 1 1
CIPRu 1 -
DAnEMARCA 1 2
GIbRAlTAR 1 2
POlOnIA 1 2
AuSTRIA - 12
fInlAnDA - 1
MAlTA - 2
SlOvEnIA - 1
SPAnIA - 5
TOTAl 205 141
Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - www.csa-isc.ro

ROMÂnIA: Piaţa de brokeraj în asigurări - 2002 - 2006

Anul
Număr companii de 

intermediere

Ponderea 
intermedierilor în 

subscrieri (%)

Valoarea primelor 
intermediate (mil. EUR)

2002 145 9,37 49,38
2003 204 11,92 76,88
2004 234 18,94 164,23
2005 281 20,13 245,63
2006 370 20,30 300,00
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De curând a fost publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, Ordinul nr. 11/2007 al Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor pentru punerea în aplicare a noilor Norme pri-
vind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pre-
judicii produse prin accidente de vehicule.

Pe lângă unele modificări de natură tehnică asu-
pra cărora nu vom insista în acest material, am constatat 
creşterea limitelor de despăgubire începând cu data de 1 
ianuarie 2008, atât pentru pagube materiale cât şi pentru 
vătămări corporale, decese şi prejudicii fără caracter 
patrimonial, la 150.000 euro şi, respectiv, 750.000 euro pe 
eveniment, urmând ca pentru anul 2009 acestea să se 
dubleze faţă de anul 2008.

Până aici totul este minunat, mai puţin modul în 
care victimele accidentelor de circulaţie intră în posesia 
acestor sume. Sau mai bine spus, cum nu intră.

Am citit Raportul CSA pe anul 2006 şi am constatat 
că despăgubirile acordate persoanelor pentru vătămări cor-
porale, deces şi prejudicii fără caracter patrimonial, în pofida 
faptului că au înregistrat o creştere de 86% faţă de anul 
2005, reprezintă în continuare un procent jalnic de 1,4% din 
total daune plătite pentru asigurarea RCA. Spun jalnic, pen-
tru că în statele în care viaţa omului este cu adevărat impor-
tantă pentru societate şi unde dreptul victimelor de a fi des-
păgubite este de necontestat, aceste despăgubiri depăşesc 
50% din total daune plătite.

În ciuda faptului că asigurarea RCA este una din-
tre cele mai răspândite şi cunoscute forme de asigurare, se 
pare că nici deţinătorii acestei forme de asigurare şi nici cei 
care ar trebui să beneficieze de pe urma ei, pe de o parte nu 
ştiu cum să facă acest lucru, pe de altă parte nu li se dă aceas-
tă ocazie.

Fenomenul începe de la momentul accidentului, 
când Poliţia nu înmânează victimelor accidentelor de circu-
laţie sau familiei acestora o copie a asigurării RCA a autove-
hiculului vinovat de producerea accidentului, explicându-le 
că au dreptul la despăgubiri în baza acestei asigurări. Aproa-
pe invariabil după fiecare accident de circulaţie, indiferent 
dacă acesta s-a soldat cu deces sau cu vătămare corporală, 
începe şantajul victimelor şi al familiei acestora împotriva 
conducătorului auto vinovat, solicitându-i acestuia despă-
gubiri financiare, iar în cazul în care acesta nu acceptă, îl 
ameninţă cu agravarea dosarului penal prin obţinerea de 
documente medicale care să ateste un număr suficient de 
zile de îngrijiri medicale, astfel încât făptuitorul să răspundă 
penal. În cazul în care victimele deţin o astfel de informaţie 
şi se adresează asigurătorului, acestea constată că despăgu-
birile acordate pe cale amiabilă între părţi se limitează la 
contravaloarea cheltuielilor directe efectuate de către victi-
mă sau familia acesteia şi nimic mai mult. Dacă se doreşte o 

despăgubire mai mare, atunci partea vătămată trebuie să 
se adreseze instanţei de judecată. Există destule cazuri care 
ajung în instanţă şi unde victimele sau familiile acestora se 
constituie parte civilă în procesul penal. În multe dintre aces-
te procese s-a dat câştig de cauză victimelor accidentelor 
de circulaţie, dar în momentul când instanţa a decis valoarea 
despăgubirilor financiare acordate victimei sau familiei 
acesteia, stupefacţie totală.

În continuare, în România o persoană decedată 
“valorează” în jur de 10.000 lei. Este surprinzător, dar adevă-
rat. Şi astfel, degeaba avem sume asigurate de sute de mii 
de euro, dacă nimeni nu le acordă. Poate ar trebui demarată 
o campanie de educare a populaţiei în privinţa drepturilor 
asiguraţilor şi victimelor accidentelor de circulaţie pe linia 
despăgubirilor acordate persoanelor accidentate, dar şi pe 
lângă instanţele de judecată, pentru a aduce la cunoştinţa 
judecătorilor limitele de despăgubire de care pot beneficia 
victimele, precum şi practicile din statele membre ale Uniu-
nii Europene, din care, de altfel, facem parte.

Aş spune că dacă tot avem aceleaşi limite de 
despăgubire, atunci să facem cumva încât îndreptăţiţii să şi 
beneficieze de acestea. Altfel, degeaba le mai avem.

PunCT DE vEDERE 77777

Gheorghe GRAD
Director General SRBA

brokeri de Asigurare

ASIGuRAREA RCA

DAunElE PlăTITE vICTIMElOR
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Risk Management

Cel de-al şaselea simţ
 Pe 18 octombrie 2007, a avut loc festivitatea de 
premiere a celor care au terminat prima serie a progra-
mului de master în tehnici actuariale. A apărut deja prima 
generaţie de actuari autorizaţi de CSA şi, odată cu ea, noi 
dimensiuni de abordare pe baze ştiinţifice a managemen-
tului de risc. Sperăm ca şi reacţia societăţilor să fie pozitivă, 
să-şi respecte propriile standarde de excelenţă, astfel încât 
soluţiile de control a riscurilor financiare aduse de aceşti 
profesionişti să conducă la dinamizarea şi creşterea calităţii 
investiţiilor, la neutralizarea impactului fluctuaţiilor cursu-
lui de schimb valutar (prin metode moderne de hedging), 
la documentaţii mult mai fundamentate privind calculul 
valorii rezervelor sau primelor de asigurare.
 Cum poate fi crescută valoarea unei companii de 
asigurare dintr-o perspectivă neexperimentată suficient, 
deci diferită, o perspectivă clară şi lipsită de „poluare”, cu 
noi abordări ale interacţiunilor interdepartamentale, în 
mod special în această perioadă de integrare a României în 
structurile „de gândire” competiţionale europene?
 Căutăm în fiecare zi soluţii ale problemelor care 
ne solicită şi care ne testează, astfel încât, fiind expuşi la 
prea desele ”valuri” informaţionale, devenim uneori „imuni” 
în faţa unor idei contagioase bune, care ne pot ajuta să 
depăşim obstacolele implicite ale meseriei.
 Şi pentru că vedem zilnic efectele financiare ale 
fiecărei decizii pe care o luăm, de ce să nu folosim această 
oportunitate de a ne compara competenţele cu cei care 
şi-au depăşit condiţia şi care au satisfacţia de a participa la 
conducerea unei companii ce s-a impus pe piaţa de asigu-
rare românească, in diverse etape ale existenţei sale.
 Această înţelegere profundă a mecanismelor care 
dirijează intercorelat procesele din interiorul unei societăţi 
de asigurare, acest echilibru va aduce rezultatele financiare 
dorite. Şi acesta este punctul de plecare.
 Şi de ce să nu fie construită de la început o struc-
tură solidă a sistemului de management de risc, cu o fun-
daţie bine ancorată în cultura companiei de asigurare, cu 
dedicaţie şi investind în mod regulat timp şi resurse.
 De ce să nu existe o viziune clară asupra modului 
în care se poate dezvolta acest mod de gândire în interiorul 
companiei şi beneficiile pe care le aduce? Şi de ce să exis-
te performanţă susţinută numai de un anumit grup sau o 
anumită zonă geografică (mai puţin expusă la riscuri sau cu 
populaţie mai bine educată) sau într-o anumită perioadă 
de timp (cu un curs de schimb valutar favorabil) şi să nu 
existe o strategie unitară de abordare a pericolelor, pornind 
de la nivelul strategic?
 Şi ce poate fi mai elocvent decât primii paşi, 
primele evaluări, primele rezultate şi satisfacţia că se 
poate descrie situaţia exactă în care se află o companie. 
Necunoaşterea creează confuzie şi nesiguranţă, distruge 

comunicarea şi relaţiile interumane. Este nevoie de o vizi-
une  de ansamblu, de date, de cunoştinţe şi experienţă, de 
multe sinapse, iar rezultatul este absolut fantastic: „deco-
darea” realităţii din perspectiva unică în care se află fiecare 
companie. Şi cum să nu faci acest lucru când astfel pro-
movezi imaginea companiei pe piaţă împreună cu încre-
derea asociată numelui ei şi produselor sale, când moralul 
propriilor angajaţi creşte, motivând canalele de distribuţie 
şi inspirând legiuitorii. O firmă de marcă nu este doar un 
logo, ci se poate defini prin ceva măsurabil precum preţul 
sau nivelul de protecţie, şi acest lucru trebuie să reflecte 
un adevăr solid şi de încredere despre companie şi despre 
modul în care aceasta face afaceri.
 Nu există „cea mai bună metodă” de funcţionare 
a unei structuri de management de risc. Se poate pleca de 
la un număr de evaluări de risc făcute de sus în jos sau in-
vers, alterând abordările succesive pe baza experienţelor 
anterioare.
 În cele mai multe cazuri, controlul problemelor 
legate de risc este în mod clar distribuit între compania 
locală şi grupul din care ea face parte şi constituie o provo-
care reală pentru auditul intern. Dezavantajul este că în une-
le cazuri atenţia este concentrată în mod disproporţionat 
pe anumite tipuri de risc, şi anume, riscul operaţional sau 
riscul de subscriere. Efortul trebuie direcţionat dinspre 
simpla clasare a informaţiei către un rol strategic prin pro-
ducerea informaţiilor valide despre un risc sau altul, care să 
susţină deciziile luate de conducerea companiei.
 Astfel, pe www.1asig.ro/rm sunt atinse, pe rând, 
tipurile de risc la care poate fi expusă o societate de asigu-
rare (lista nefiind exhaustivă), precum şi câteva elemente 
de administrare şi exemplificări, astăzi urmând să ne oprim 
asupra riscului de subscriere.
 La momentul efectuării unei subscrieri, ratele de 
asigurare sunt deja „calculate” pe baza frecvenţei şi costu-
rilor financiare asociate fiecărui eveniment asigurat. Aici 
se include şi valoarea daunelor plătite în timp. Fluctuaţia 
frecvenţei daunelor sau variaţia valorii daunelor în timp 
constituie baza de apariţie a riscului de subscriere. Prac-
tic, acest risc se manifestă ori de câte ori există pericolul 
unei cheltuieli cu o pondere mai mare decât a fost ea iniţial 
previzionată, în prima de asigurare.
 Gestionarea acestui risc poate porni de la defini-
rea clară a toleranţei (apetitului) şi a metodei de identificare, 
monitorizare şi control a riscului de subscriere. Definirea şi 
aplicarea apetitului trebuie realizate în termeni monetari 
şi promovate în cadrul companiei pentru o înţelegere 
comună în crearea unui cadru de referinţă intern.
 În mod clar, acest lucru reprezintă o provocare, 
iar pasul care trebuie făcut între definirea şi aplicarea 
unei toleranţe la risc funcţionale nu este greu de realizat.  

Diana GănESCu

> la momentul efectuării unei subscrieri, ratele de asigurare sunt deja „calculate” pe baza frecvenţei şi costurilor financiare 
asociate fiecărui eveniment asigurat. Aici se include şi valoarea daunelor plătite în timp. Fluctuaţia frecvenţei daunelor sau 
variaţia valorii daunelor în timp constituie baza de apariţie a riscului de subscriere. Practic, acest risc se manifestă ori de câte 
ori există pericolul unei cheltuieli cu o pondere mai mare decât a fost ea iniţial previzionată, în prima de asigurare.
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Tranziţia poate fi făcută prin reexaminări şi tunning-uri 
frecvente, astfel încât să fie bine înţelese beneficiile co-
merciale ale acestei etape. Strategia privind administrarea 
riscului de subscriere ar trebui să acopere toate activităţile 
care sunt asociate cu apariţia acestui risc, precum şi în ra-
port cu politica societăţii de asigurare în ceea ce priveste:
• nominalizarea claselor de asigurare, precum şi a caracteris-
ticilor specifice unei clase pe care asigurătorul este pregătit 
să le accepte;
• politica de subscriere adoptată de companie;
• metodele de limitare a acumularilor acestui tip de risc, de 
exemplu prin stabilirea de limite maxime a sumelor de asi-
gurare acceptate, într-o anumită regiune geografică sau pe 
un anumit client;
• stabilirea unor metode de identificare, gestionare şi moni-
torizare a acestui risc în situaţia când subscrierea este dele-
gată unui grup de intermediari de asigurare; 
• managementul cheltuielilor, luând în calcul marja disponi-
bilă a ponderii cheltuielilor în prima de asigurare şi în rezer-
vele tehnice din bilanţ; 
• schimbările în nivelul taxelor;
• metoda de transfer al riscului: reasigurare sau alte mijloace;
• evaluarea eficienţei mecanismelor de transfer al riscului, 
precum şi de administrare a eventualelor dispute asupra 
wordingului unei poliţe de reasigurare, potenţialelor întârzi-
eri a despăgubirilor din reasigurare sau lipsei de operativita-
te şi performanţă;
• descrierea datelor şi informaţiilor necesare a fi colectate şi 
raportate în vederea efectuării evaluării riscului şi subscrie-
rii, nivelul daunelor, măsurile de control al riscului, cerinţele 
exprese de raportare etc.;
• măsurarea riscului şi tehnicile de analiză folosite pentru sta-
bilirea primelor de asigurare, rezervelor tehnice şi evaluarea 
cerinţelor de capital.
 Identificarea riscului de subscrire începe prin 
identificarea cauzele variaţiilor în timp a apariţiei eveni-
mentelor şi sumelor de despăgubit (şi în formă cumulată) 
şi poate să includă următoarele operaţiuni de identificare a 
riscului asociate cu: 
a)un nou produs de asigurare, prin compararea tipului de 
risc prezent în diferite clase de asigurare; 
b)schimbările din mediul de afaceri (explozia pieţei imobi-
liare, a pieţei de credite etc.), şi schimbarea corespunzătoare 
a planului de afaceri;
c) un anumit asigurat (hazardul moral manifestat prin de-
clararea incompletă a istoricului daunelor sau întârzieri ne-
justificate în implementarea măsurilor de îmbunătăţire a 
riscului post-eveniment sau sub-asigurare);
d) daunele potenţiale în scopul de a consolida managemen-
tul daunei şi stabilirea rezervelor;
e) stabilirea incorectă a primelor de asigurare, atunci când 
cheltuielile asociate vânzării asigurării se dezvoltă într-o 
direcţie neaşteptată. 
 Evaluarea riscului de subscriere înseamnă, în pri-
mul rând, colectare de date necesare acestui proces, astfel 
încât calitatea acestora să permită evaluarea tipurilor de 
daune produse, frecvenţa şi valoarea acestora, nivelul de 
cheltuieli asociat cu rezolvarea daunei. Aceste date, împre-
ună cu metodologiile de măsurare, trebuie să fie suficiente 
pentru a realiza evaluarea dorită pe contract de asigurare, 
pe asigurat, pe o linie de produse de asigurare, pe clase de 
asigurare, pe diferite zone geografice şi intervale de timp, 
pe total companie. Modul în care este formulat conţinutul 
contractului de asigurare (termene şi condiţii) prezintă tot 
atâta vulnerabilitate în faţa acestui risc ca şi modificarea 
volumului de afaceri în sensul schimbărilor nivelului primei 
de asigurare sau numărului de contracte noi.

 Cea mai flexibilă cale de a concentra aceste date 
într-un mod funcţional se bazează pe sistemului IT, astfel 
încât detaliile contractuale să poată fi cumulate în diferite 
combinaţii pentru evaluarea unor riscuri diferite. 
 În virtutea anticipării schimbărilor viitoare, pro-
cesul de subscriere trebuie permanent actualizat, în mod 
special în ceea ce priveşte calculul primei de asigurare, 
termenii contractuali ai poliţei de asigurare, precum şi eva-
luarea rezervelor tehnice din bilanţ. De exemplu, în legătură 
cu portofoliul de clienţi existent, trebuie creată posibilita-
tea de a măsura măcar lunar vulnerabilitatea acestui porto-
foliu la riscurile catastrofale de sursă meteorologică. De 
exemplu, avertizările hidrologice cod galben împreună cu 
studiul zonelor susceptibile a fi expuse la viituri sau creşteri 
rapide ale nivelului apei pot constitui elemente importante 
ale unui astfel de sistem.
 Raportările făcute asupra riscului de subscriere 
pot include, printre altele: 
• actualizarea rezultatului tehnic pe clase de asigurare pe 
care se efectuează subscrieri, prin calculul ratei profita-
bilităţii pentru fiecare clasă de asigurare, incluzând şi o 
analiză a deviaţiilor de la buget sau orice modificare a prin-
cipalilor indicatori de performanţă ai companiei;
• estimarea expunerii pentru toate nivelurile relevante;
• o analiză asupra oricărei tendinţe generale, interne sau 
externe, care ar putea influenţa expunerea la riscul de sub-
scriere pe viitor (de exemplu, exacerbarea cheltuielilor, 
schimbări demografice, schimbări legislative, competiţia, 
alte pericole climatice etc.);
• orice progres înregistrat în activitatea de rezolvare a da-
unelor (de exemplu, tipuri diferite de daune, dauna medie 
sau un număr mare de daune similare etc.);
• detalii şi valori despre poliţe noi intrate pe asiguraţi noi, 
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poliţe vechi anulate sau expirate;
• identificarea daunelor frauduloase;
• întocmirea unei liste de observaţie privind evenimentele ca-
tastrofale care pot genera noi daune cu valori substanţiale de 
despăgubire, disputabile şi reclamabile de către client;
• performanţa contractelor de reasigurare sau oricăror altor 
modalităţi de transfer al riscului; 
• deviaţii neautorizate de la strategia de subscriere (prin de-
păşirea limitelor monetare sau a tipurilor de risc ce pot fi 
subscrise, impuse propriilor angajaţi şi agenţilor). 
 Analiza tehnicilor utilizate pentru stabilirea rezer-
velor de daună constituie un element tot atât de impor-
tant ca şi monitorizarea programului de reasigurare asupra 
modului în care se efectuează rezerva de daune şi rezerva 
de daune neavizate.
 Ideea centrală este aceea de a apela la măsurile 
necesare în vederea evitării situaţiei ca societatea de asi-
gurare să nu fie expusă la riscul de subscriere mai mult 
decât a fost stabilită toleranţa la acest risc. Măsurile sunt 
de prevenire (prin împletirea eficientă a măsurilor de 
identificare, evaluare şi control) şi de protecţie, în sensul 
efectuării corecţiilor „din mers”, în situaţia în care acest risc 
se manifestă.
 De asemenea, trebuie acordată atenţia necesară 
formulării coerente a condiţiilor din poliţa de asigurare în 
vederea evitării expunerii la daune mai mari decât cele 
previzionate (prin consultarea cu o firmă de avocatură, fo-
losirea documentaţiei standard, studiul documentaţiilor 
folosite de alte societăţi de asigurare).
 O altă metodă de control a acestui risc constă în ve-
rificarea validităţii daunelor, în special a celor de valori foarte 
mari, prin implicarea conducerii în procesarea daunei.
 Beneficiile reasigurării sau a altor forme de tran-

sfer al riscului pot fi analizate pornind de la felul în care 
aceste modalităţi de transfer afectează strategia de subscri-
ere; permit efectuarea unui due diligence asupra stabilităţii 
financiare a reasigurătorului; nivelul de protecţie este po-
trivit iar termenii şi condiţiile sunt clare şi înţelese.
 Gestionarea contractelor de reasigurare sau a ori-
căror forme de transfer a riscului presupune existenţa unor 
sisteme care să:
> monitorizeze riscurile care sunt acoperite de aceste con-
tracte, precum şi nivelul de protecţie; 
> menţinerea informată a tuturor subscriitorilor asupra ori-
căror modificări în datele de mai sus; 
> coordonarea corespunzătoare a tuturor reasigurătorilor, 
astfel încât pe total să fie menţinut nivelul de protecţie şi 
riscurile solicitate; 
> evitarea dependenţei excesive faţă de un reasigurător 
sau altul;
> efectuarea testelor de senzitivitate şi a scenariilor limită 
în vederea stabilirii eficienţei programelor de reasigurare 
de a răspunde la evenimente catastrofale, care pot genera 
daune numeroase şi de valoare mare.
 Revenind în plan comercial, orice societate de 
asigurare doreşte să atragă asiguraţi care conduc afaceri 
sănătoase şi profitabile. Însă istoria este plină de exem-
ple în care se face exact opusul, iar cei care nu învaţă din 
greşelile trecutului sunt condamnaţi să le repete. Într-o 
piaţă în care societăţile de asigurare reduc primele de asi-
gurare, se relaxează şi procedurile de subscriere. Presiu-
nile competiţionale îi constrâng pe cei care acordă poliţe 
la un preţ scăzut (sau în condiţii generoase de protecţie) 
să îşi reducă veniturile, iar cei care nu reacţionează la ele, 
să piardă din cota de piaţă. Dacă apar semne de creştere a 
capacităţii, din nou piaţa relaxează preţurile. Într-un astfel 
de exemplu, o societate se află în pericol real dacă această 
relaxare este combinată şi cu existenţa unui sistem defec-
tuos de calcul al rezervelor, lipsa veniturilor substanţiale 
din investiţii financiare care să compenseze pentru pierder-
ile tehnice, o acoperire anemică prin reasigurare, o pierde-
re de recuperat din anul anterior. Unii asigurători reuşesc să 
menţină criteriile tehnice de subscriere într-o astfel de fază 
a pieţei, evitând reducerea comercială a primelor, acordând 
însă o atenţie deosebită termenilor şi condiţiilor. Alţii au o 
forţă de vânzare care se comportă ca şi cum nu ar înţelege 
implicaţiile financiare ale ratei de asigurare asupra profitu-
lui. Asumarea unei discipline financiare împreună cu un 
sistem adecvat de stimulare constituie un posibil răspuns.
 Monitorizarea implicaţiilor financiare a unor ast-
fel de situaţii devine esenţială şi pentru că teoria este întot-
deauna mai simplă decât practica, aşadar nu rămâne decât 
să reacţionăm adecvat la aceste provocări.
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> Suprafaţa: 78.866 km²
> lungimea graniţelor: 2.290,2 km 
> ţări vecine şi lungimea graniţelor: Germania (810,3 km),
Polonia (761,8 km), Austria (466,3 km) şi Slovacia (251,8 km)
> Capitala: Praga
> Structura administrativă: 13 regiuni
> Tip guvernamental: Democraţie parlamentară
> Populaţia: 10.228.744 locuitori (estimare iulie 2007)
> naţionalităţi: cehi - 90,4%; minorităţi: slovaci, polonezi,
nemţi, rromi, maghiari
> Moneda: Coroana Cehă (CZK)
> Rata de schimb: 1CZK = 0,0364 euro
> Produsul Intern brut (PIb): 83,88 miliarde euro (estimare 2006)
> PIb/locuitor: 15,38 euro (estimare 2006)
> numărul companiilor de asigurare: 49 (2006)
> Prime brute subscrise: 4,44 miliarde euro (2006)

Sursa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/ez.html

Dezvoltarea economiei naţionale
În 2006, economia naţională a Cehiei a înregis-

trat o tendinţă de dezvoltare mai mult decât favorabilă, 
Produsul Intern Brut (PIB) crescând cu 6,4% faţă de anul 
precedent.

În contrast cu anul 2005, s-au înregistrat în 
principal cheltuieli de consum final şi generări de capital 
brut (investiţii), care au contribuit la creşterea PIB-ului. 
Rata inflaţiei reflectată în monitorizarea preţurilor medii a 
crescut uşor cu 0,6% timp de 12 luni, în timp ce salariul 
mediu a crescut şi el cu 3,9% comparativ cu 3,2%, creşte-
re înregistrată în anul 2005. Totodată, rata şomajului a scă-
zut de la 9,0% la 8,1%. Moneda naţională a continuat să 
se aprecieze în raport cu euro şi moneda americană. Creş-
terea de 13,6% a importurilor în preţuri curente a depăşit 
uşor sporirea exporturilor (13,3%); în acelaşi timp, a fost 
înregistrat un surplus atât în balanţa de comerţ (160 milioa-
ne euro), cât şi în balanţa de venituri şi cheltuieli în servicii 
(450 milioane euro).

Cu toate acestea, deficitul din balanţa contului 
curent de plăţi s-a dublat: de la 1,77 miliarde euro la 3,65 
miliarde euro.

După declinul din 2005, deficitul bugetului de 
stat a crescut la nivelul iniţial, totalizând 3,55 miliarde eu-
ro. Per total, mediul economic din Cehia a fost relativ favo-
rabil pentru dezvoltarea industriei asigurărilor.

Piaţa asigurărilor 
În 2006, piaţa asigurărilor din Cehia s-a dezvoltat 

favorabil atât din punct de vedere al rezultatelor financiare, 
cât şi din punct de vedere al mediului concurenţial. Cu toa-
te acestea, ritmul de creştere a primelor subscrise încă 
stagnează, rata de creştere nefiind suficient de mare încât 
să atingă nivelul mediu standard al Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte cadrul legislativ, a fost adop-
tat actul normativ nr. 57/2006 care modifică legislaţia 
specifică în scopul reglementării şi supravegherii unitare 
a pieţei financiare din Cehia. Acest normativ a fost promo-
vat de Banca Naţională a Cehiei în calitate de organism de 
supraveghere a entităţilor care activează pe piaţa finan-
ciară locală, inclusiv piaţa asigurărilor, şi a instituit, printre 
altele, Comitetul Pieţelor Financiare ca organism de con-
sultanţă al Consiliului Bancar pentru supravegherea pieţei 
financiare. Noul normativ a modificat, totodată, 33 de 
alte reglementări, inclusiv Legea Asigurărilor, Legea Con-
tractelor de Asigurare, Legea Intermediarilor în Asigurări 
şi a Regulizatorilor de Daune şi Legea cu privire la RCA 
- prin care se stabilesc limite minime de despăgubire şi 
îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor. Per ansamblu, 
anul 2006 poate fi descris şi ca o perioadă de îmbunătăţire 
a cadrului legislativ existent, de punere în concordanţă a 
acestuia cu reglementările europene în materie, proces la 
care a participat activ şi Asociaţia Asigurătorilor din Cehia 
(Česká Asociace Pojišťoven).

2006 2005 2004 2003 2002 2001
PENETRAREA 
ASIGURăRIlOR (%)

3,8 3,9 4,0 4,1 3,7 3,4

Asigurări de viaţă 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,2
Asigurări non-viaţă 2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2

Sursa: Oficiul de Statistică din Cehia, Banca Naţională a Cehiei

POnDEREA PRIMElOR bRuTE SubRSCRISE În PIb

Profil de ţară

CEHIA

Irina GălăŞAnu
Editor
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În 2006, totalul primelor subscrise a crescut cu 
4,2%. Penetrarea asigurărilor, calculată ca pondere a pri-
melor brute subscrise în PIB, a reprezentat, în 2006, 3,8%, 
comparativ cu 3,9% în 2005. O scădere uşoară a acestui indi-
cator a continuat doi ani la rând. În Cehia, declinul a fost 
cauzat, în principal, de creşterea mai rapidă a PIB-ului decât 
a primelor brute subscrise.

Totodată, o caracteristică a pieţei locale de profil 
în anul 2006 a fost creşterea concurenţei, odată cu aderarea 
Republicii Cehe la Uniunea Europeană. La 31 decembrie 
2005, în industria asigurărilor din Cehia activau 45 de compa-
nii de asigurare, în 2006, numărul acestora crescând la 49.

Mai mult, la sfârşitul anului 2006, în baza principiu-
lui liberei circulaţii a serviciilor, 401 companii de asigurare 
şi filiale ale acestora din ţările UE şi-au manifestat interesul 
pentru desfăşurarea activităţii de asigurare în Cehia, faţă de 
328 de companii de asigurare care şi-au exprimat interesul, 
în anul 2005, de a activa pe piaţa cehă de profil.

Din numărul total de companii de asigurare, doar 
6 au oferit unul sau mai multe tipuri de asigurări de viaţă; 
27 de companii au operat în una sau mai multe branşe de 
asigurări non-viaţă, iar 16 companii de asigurare au oferit 
simultan unul sau mai multe tipuri de asigurări de viaţă şi 
unul sau mai multe tipuri de asigurări non-viaţă.

La sfârşitul anului 2006, 33 de companii locale de 
asigurare şi 15 filiale ale companiilor de asigurare din UE 
operau pe piaţa din Cehia (4 din Germania, 4 din Austria, 
3 din Slovacia, 2 din Olanda, una din Franţa, una din Marea 
Britanie şi una din Elveţia). 32 dintre cele 33 companii de asi-
gurări sunt societăţi pe acţiuni, iar una este cooperativă. În 
2006, existau 20 de companii de asigurare cu capital străin. 
Până în prezent, numărul acestora nu s-a schimbat.

Rezultate favorabile
Rezultatele totale ale companiilor de asigurări 

au fost favorabile. Profitul cumulat după impozitare a 
atins 520 milioane euro. Chiar dacă nu se referă numai la 
aspectul tehnic al activităţilor de asigurare, profitul a atins 
un nivel record încă de la începutul dezvoltării mediului 
concurenţial în acest sens, în 1991. Aspectele pozitive ale 
acestor rezultate au inclus mediul macroeconomic şi, în 
special, creşterea economică a Cehiei şi creşterea economi-
ilor populaţiei.

În 2006, totalul primelor subscrise în Cehia a cres-
cut cu 4,2% faţă de 2005, totalizând 4,44 miliarde euro. Prime-
le subscrise pentru asigurările de viaţă au crescut cu 5,1%, 
însumând 1,72 miliarde euro, iar pentru cele non-viaţă creşte-
rea a fost de 3,7%, atingând valoarea de 2,73 miliarde euro.

O creştere mai dinamică s-a înregistrat în cazul 
asigurărilor de viaţă în totalul primelor subscrise, compa-
rativ cu asigurările non-viaţă, ponderea acestora majo-

vEnITuRI – CHElTuIElI - REZulTAT (mil. euro)

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Total venituri 10.119,21 9.415,84 13.346,53 13.812,46 17.940,22 22.811,71
Total cheltuieli 9.602,08 9.124,63 19.950,35 13.605,62 17.841,94 22.648,28
REZUlTAT(după impozitare) 517,13 291,21 396,18 206,84 98,28 163,43

Sursa: Banca Naţională a Cehiei

SubSCRIERI PE ClASE DE ASIGuRăRI (mil. euro)

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Asigurări de viaţă 1.716,13 1.633,32 1.605,95 1.494,33 1.236,64 1.027,57
Asigurări non-viaţă 2.720,91 2.623,97 2.484,25 2.354,99 2.057,32 1.906,11
TOTAl 4.437,04 4.257,29 4.090,20 3.849,32 3.293,96 2.933,68

SubSCRIERI PE CAlSE DE ASIGuRăRI - ČAP (mil. euro)
2006 2005 2004 2003 2002 2001

Asigurări de viaţă 2.652,89 2.572,18 2.447,00 2.307,60 1.973,32 1.849,91
Asigurări non-viaţă 1.712,48 1.631,98 1.605,95 1.494,14 1.241,14 1.027,57
TOTAl 4.365,37 4.204,16 4.052,95 3.801,74 3.214,46 2.877,48

nuMăRul COMPAnIIlOR DE ASIGuRARE În funCţIE DE SPECIAlIZARE

2006 2005 2004 2003 2002 2001
COMPANII DE ASIGURARE, TOTAl* 49 45 40 42 42 43

dintre care:  asigurări de viaţă 6 5 3 3 3 3
asigurări non-viaţă 27 23 21 23 22 23
asigurări compozite 16 17 16 16 17 17

Companii naţionale de asigurări 33 33 33 34 35 35
dintre care:  cu capital străin 20 20 19 19 18 19

cu capital naţional 13 13 14 15 17 16
Filiale ale companiilor de asigurări din 
ţările UE şi ţările din lumea a III-a**

16 12 7 8 7 8

*excluzând companiile de asigurare din ţările membre  UE care operează în Cehia pe baza libertăţii de a 
furniza servicii temporar şi excluzând Biroul Asigurătorilor din Cehia
** până în 2003, unităţi organizaţionale
Sursa: Ministerul de Finanţe, Banca Naţională a Cehiei

POnDEREA PRIMElOR SubSCRISE În PIb (%)

2006 2005 2004 1992
Uniunea Europeană 8,8 8,7 8,3 6,2
Malta 5,9 5,5 5,4 3,2
Slovenia 5,8 5,6 5,6 3,2
Cipru 4,3 4,3 4,3 3,2
Cehia 3,8 3,9 4,0 2,6
Ungaria 3,5 3,1 2,9 2,0
Slovacia 3,3 3,4 3,5 1,9
Polonia 3,6 3,2 3,0 1,8
lituania 1,8 1,5 1,5 NA
letonia 1,8 1,7 1,8 NA
Estonia 1,8 2,3 2,2 NA

Sursa: CEA

Profil de ţară
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rându-se de la 38,4%, în 2005, la 38,7%, în 2006. În 2006, 
creşterea asigurărilor de viaţă a fost de 5,1% comparativ 
cu o creştere de numai 1,7% în 2005. Primele subscrise 
pe segmentul asigurărilor non-viaţă au crescut cu 3,7%. 
Pentru anumite tipuri de asigurări, de exemplu în cazul 
asigurărilor de viaţă cu componentă investiţională, an du-
pă an creşterea a depăşit 50%. Pentru alte tipuri, cum ar fi 
asigurările de răspundere civilă auto (RCA), în 2006 tendin-
ţa a fost negativă.

Concurenţă? lider!
În ceea ce priveşte gradul de concentrare pe 

piaţa de profil din Cehia, acesta este unul foarte ridicat. 
În 2006, pe total asigurări, cota de piaţă a primelor cinci 
companii (ČP - Česka pojišťovna, KOOP - Kooperativa 
pojišťovna, ALLIANZ, ČSOBP, şi GP - Generali pojišťovna) 
a fost de 74,13%, iar a primelor zece, de 90,93%. În ceea 
ce priveşte asigurările de viaţă, gradul de concentrare este 
de asemenea ridicat, primii cinci asigurători (ČP - Česka 
pojišťovna, KOOP -Kooperativa pojišťovna, ING, ČSOBP şi 
PČS - Pojišťovna České spořitelny) cumulând 72,51% din 
piaţă, iar primii zece, 93%.

Lider incontestabil al pieţei, atât pe segmentul 
asigurărilor generale, cât şi pe cel al asigurărilor de viaţă 
este compania ČP - Česka pojišťovna. În 2006, ČP a subscris 
prime brute în valoare de 1.411,23 milioane euro, având o 
cotă de piaţă de aproape 32,5%. 

Fondată în 1827, istoria ČP - Česká pojišťovna por-
neşte de la compania First Czech Mutual Insurance Com-
pany (První česká vzájemná pojišťovna), specializată doar 
pe asigurările de incendii. După 80 de ani, asigurătorul şi-a 
diversificat portofoliul, introducând asigurările de viaţă 
şi de accidente, dezvoltându-şi totodată afacerile pe seg-
mentul reasigurărilor. În ultimii zece ani, de când ČP a fost 
preluată de către grupul PPF, compania a devenit un furni-
zor universal de servicii financiare.

În 2006, al treilea an consecutiv, Česká pojišťovna 
a fost numită Asigurătorul Anului în cadrul competiţiei 
MasterCard Bank of the year 2006. În acelaşi an, asigură-
torul a atins un nivel record în ceea ce priveşte veniturile, 
aproximativ 300 milioane euro.

Rezultatele membrilor Asociaţiei Asigurătorilor 
din Cehia - ČAP (Česká Asociace Pojišťoven)

La 31 decembrie 2006, ČAP avea 25 de compa-
nii de asigurări membre şi doi membri asociaţi. Ponderea 
membrilor ČAP în totalul primelor subscrise a fost de 98,4% 
(la data de 30 iunie 2007, ponderea curentă a membrilor 
reprezenta 98,8%).

În perioada de referinţă, capitalul companiilor 
de asigurări a reprezentat 600 mii euro, cu 7,4% mai mult 
decât în 2005. Totodată, fondurile companiilor de asigurări 
au scăzut cu 2,3%, ajungând la 1,43 miliarde euro.

În 2006, veniturile membrilor ČAP au reprezentat 
10,05 miliarde euro, iar cheltuielile acestora s-au ridicat la 
9,52 miliarde euro. Drept urmare, profitul după impozitare 
obţinut de asigurătorii cehi a fost de 520 milioane euro.

În perioada analizată, rezervele tehnice pentru 
asigurările de viaţă au crescut cu 12,2% faţă de 2005.

Totodată, la sfârşitul lui 2006, rezervele tehnice 
pentru asigurările non-viaţă au crescut cu 6,3% compara-
tiv cu 2005. Cumulate, aceste rezerve au totalizat 8,91 mi-
liarde euro. Pentru prima dată, valoarea de peste 3,5 mili-
arde euro a rezervelor a fost înregistrată în 1999. În 2005, 
aceasta a depăşit valoarea de 7 miliarde euro.

ASIGuRăRI nOn-vIAţă (mil. euro, %)

2006 % 2005 % 2004 % 2003 %
ČP (Ceska pojišťovna) 961,36 35,33 963,96 36,74 911,15 36,68 856,78 36,38
KOOP (Kooperativa 
pojišťovna) 768,62 28,25 744,49 28,37 679,64 27,36 563,82 23,64

AllIANZ 262,72 9,66 266,04 10,14 263,12 10,59 266,84 11,33
GP (Generali pojišťovna) 160,71 5,91 145,25 5,54 137,98 5,55 130,48 5,54
ČPP (Česká podnikatelská 
pojišťovna) 118,53 4,36 113,42 4,32 105,48 4,25 81,74 3,47

ČSOBP 117,78 4,33 105,98 4,04 96,94 3,90 102,10 4,34
UNIQA 83,67 3,08 80,69 3,08 82,84 3,33 71,94 3,05
AIG 35,65 1,31 39,92 1,52 38,67 1,56 30,59 1,30
EGAP 33,09 1,21 16,50 0,63 20,04 0,81 14,74 0,63
CARDIF 30,92 1,14 24,92 0,95 19,36 0,78 10,78 0,46
HVP (Hasičská vzájemná 
pojišťovna) 11,73 0,43 11,59 0,44 12,24 0,49 10,18 0,43

KP (Komerční pojišťovna) 10,29 0,38 7,37 0,28 6,27 0,25 7,91 0,34
GERlING 9,78 0,35 8,61 0,33 6,51 0,26 7,67 0,33
AMCICO 9,34 0,34 8,94 0,34 8,02 0,32 6,80 0,29
D.A.S. 7,94 0,29 7,09 0,27 6,62 0,27 5,84 0,25
Total ČAP 2.652,89 97,50 2.572,18 98,04 2.447,01 98,51 2.306,12 97,93
TOTAl CZ 2.720,91 100 2.623,97 100 2.484,25 100 2.354,99 100

Profil de ţară
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Totalul primelor subscrise de membrii ČAP în 2006 
a crescut cu 3,8%, atingând valoarea de 4,37 miliarde euro. 
Primele subscrise în cazul asigurărilor de viaţă şi non-viaţă au 
crescut cu 4,9% şi, respectiv, 3,1%.

Industria asigurărilor din Cehia în context 
european

La nivelul ponderii primelor subscrise în PIB, Ce-
hia se situează pe locul patru în clasamentul noilor zece ţări 
membre ale Uniunii Europene. Dintre acestea, doar Slove-
nia, Malta şi Cipru au înregistrat rezultate mai bune cu privi-
re la acest indicator. Din 1992 până în 2006, gradul de aco-
perire a asigurărilor în Cehia a crescut de la 2,6% la 3,8%.

În prezent, acoperirea totală a asigurărilor în 
Cehia este cu mult sub nivelul mediu din Uniunea Euro-
peană. Conform informaţiilor CEA - Comité Européen des 
Assurances, în 2006, rata primelor subscrise în PIB în cele 
25 de ţări membre UE a atins valoarea medie de 8,8%.

La nivelul asigurărilor de viaţă, există o diferenţă 
mare între Cehia şi Uniunea Europeană. În 2006, în ţările 
membre UE, densitatea asigurărilor de viaţă reprezenta 
1.354 euro/locuitor, în Cehia acest indicator fiind de 162 
euro/locuitor. Pentru asigurările non-viaţă, valorile au fost 
mult mai favorabile: 820 euro/locuitor în ţările UE şi 251 
euro/locuitor în Cehia.

În general, există diferenţe semnificative între 
pieţele de asigurări individuale la nivelul ţărilor Uniunii 
Europene. O creştere de 105% a asigurărilor non-viaţă a 
fost înregistrată în Olanda în 2006, dar a fost determinată 
de o reformă radicală în domeniul finanţării serviciilor 
de îngrijire medicală (media UE: 7,7%). În Franţa, primele 
subscrise au crescut cu 17% în 2006 (media UE: 6,8%). Di-
ferenţa în totalul acoperirii între Cehia şi nivelul mediu 
al Uniunii Europene nu poate fi remediată în timp scurt, 
această deficienţă putând fi atenuată în condiţiile unei 
dezvoltări economice active, a creşterii venitului real, a 
implicării industriei asigurărilor în reforma pensiilor sau a 
finanţării serviciilor de îngrijire medicală.  

Paşi spre alinierea la standardele uniunii Europene
Companiile de asigurări din Cehia au de înfrun-

tat o concurenţă acerbă care provine, în principal, din 
statele membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
anumite companii de asigurare sunt în mare măsură res-
ponsabile de stagnarea pieţei, având în vedere că şi-au în-
ceput politica de preţ practicând dumping-ul.

Astfel, în 2006, Cehia nu s-a apropiat de nivelul 
standard din Uniunea Europeană din cauza faptului că 
anumiţi indicatori esenţiali, cum ar fi ponderea primelor 
de asigurare în PIB sau ponderea asigurărilor de viaţă în 
total subscrieri, nu au suferit nici o schimbare comparativ 
cu anul precedent.

Una din cauzele principale ale acestei situaţii în 
ceea ce priveşte evoluţia pieţei este şi absenţa pe termen 
lung a deciziei politice cu privire la reforma sistemului de 
pensii şi a sănătăţii. În acest sens, noul program al Guver-
nului de la Praga a subliniat direcţiile de dezvoltare care ar 
putea include folosirea potenţialului şi a abilităţilor com-
paniilor private de asigurări. Sectorul public şi cel privat 
al industriei asigurărilor din Cehia sunt gata să înceapă 
cooperarea atât în domeniul sistemului de pensii, cât şi în 
finanţarea sistemului sanitar prin intermediul mai multor 
surse, aşa cum se obişnuieşte şi chiar funcţionează la nive-
lul ţărilor dezvoltate din Europa.

Într-o anumită măsură, 2006 a fost un an cheie 
în managementul ČAP. Au fost realizate schimbări la nivel 
organizaţional şi de personal, a fost definită noua strategie, 
s-au aprobat direcţiile prioritare, iar dotarea tehnică a fost 
îmbunătăţită. Principalul obiectiv al acestor schimbări a fost 
obţinerea unui mediu de lucru mai flexibil şi mai eficient pe 
fundalul efortului comun al companiilor, în scopul de a asig-
ura dezvoltarea pieţei asigurărilor din Cehia.

Am convingerea că această piaţă va depăşi cu suc-
ces perioada de stagnare şi va începe din nou să progreseze, 
atingând nivelul ţărilor din Uniunea Europeană. Sunt sigur 
că Asociaţia noastră va contribui la îmbunătăţirea cadrului 
legislativ, respectând Codul etic şi comunicând deschis cu 
statul, cu organismele de reglementare, precum şi cu pub-
licul profesionist. Ladislav BARTONIČEK Preşedinte ČAP

ASIGuRăRI DE vIAţă (mil. euro, %)

2006 % 2005 % 2004 % 2003 %
ČP (Ceska pojišťovna) 479,87 27,96 545,52 33,40 577,41 35,95 519,64 34,75
KOOP (Kooperativa 
pojišťovna) 227,89 13,28 219,33 13,43 198,42 12,36 163,71 10,96

ING 215,77 12,57 203,42 12,45 193,48 12,05 182,76 12,23
ČSOBP 161,04 9,38 143,83 8,81 123,12 7,67 116,89 7,82
PČS (Pojišťovna České 
spořitelny) 160,00 9,32 88,66 5,43 118,65 7,39 138,68 9,28

KP (Komerční 
pojišťovna) 86,19 5,02 88,33 5,41 101,90 6,35 109,54 7,33

AllIANZ 77,84 4,54 69,53 4,26 62,10 3,87 50,97 3,41
GP (Generali 
pojišťovna) 71,38 4,17 56,54 3,46 44,45 2,77 37,57 2,51

AMCICO 62,34 3,63 62,19 3,80 60,18 3,74 55,79 3,74
AXA 53,42 3,12 54,09 3,30 41,02 2,54 42,34 2,84
Total ČAP 1.712,48 99,79 1.631,98 99,91 1.605,89 99,99 1.494,25 99,99
TOTAl CZ 1.716,13 100 1.633,32 100 1.605,96 100 1.494,33 100

Profil de ţară

ladislav bARTOnIČEK 
Preşedinte ČAP
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Eveniment Internaţional

Reasigurătorii au negociat la

baden-baden

Întâlnirea Anuală a Asigurătorilor şi Reasigurătorilor 
de la Baden-Baden a debutat sâmbătă, 20 octombrie, 
cu Seara Românească organizată de compania de bro-
keraj în reasigurări STELLAR Re, o reuniune tradiţională 
cu participare exclusiv românească. Au urmat, în zilele de 
duminică, luni şi marţi, conferinţe, cocktailuri şi momente 
dedicate socializării - oferite de catre companii cu activitate 
paneuropeană precum XL Re, AON, BENFIELD, POLISH Re, 
SCOR, ODySSEy Re ş.a.m.d.

În paralel, au avut loc câteva mii de întâlniri între 
asigurători, reasigurători şi brokeri, al căror subiect prin-
cipal l-a constituit reînnoirea programelor de reasigurare 

pentru anul 2008. Totodată, întâlnirile au reprezentat un 
excelent prilej de cunoaştere reciprocă, mai ales în contex-
tul creşterii numărului de “participanţi noi” din ţările Est-
Europene şi din fostele state socialiste. 

Pentru acest an, conform declaraţiilor specialiştilor 
români şi străini prezenţi la eveniment, se anunţă un se-
zon de reînnoiri “soft” pentru majoritatea tipurilor de pla-
samente, cu precizarea că industria de reasigurări este 
îngrijorată de creşterea frecvenţei şi intensităţii catastro-
felor naturale generate de modificările climatice produse 
în Europa pe parcursul anului precedent.

Reprezentanţi de top ai companiilor de asigurări, reasigurări, brokeraj şi consultanţă s-au reunit între 20 şi 25 octom-
brie la baden-baden (Germania), la cea de a 29-a Ediţie a celei mai importante reuniuni profesionale din domeniu.

5 Boris SCHNEIDER, liderul ASIROM şi Alexandru CIUNCAN, Media XPRIMM

5 Recepţia STEllAR Re a reprezentat un bun prilej de consolidare a relaţiilor 
la nivelul pieţei româneşti de asigurări

5 Celia BUCŞA si livia POP, BT Asigurări alături de Dragoş CIOCAN, ASITRANS 
şi Vlad PANCIU, Media XPRIMM

5 Dr. Joachim WENNING, CEO al NEW Re şi excelenta noastră gazdă la recepţia 
organizată de companie
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Recepţia SCOR în 
Baden-Baden, un 
eveniment tradiţional 
care se bucură de 
participarea a numeroşi 
brokeri de reasigurare

5 Vlad PANCIU, Media XPRIMM alături de Alexandru CHIRIACESCU, BCR Asigurări

3
livia POP, BT Asigurări 
în dialog cu Denisa 
DUMITRU, STEllAR Re, 
gazda noastră pentru 
prima seară a Întâlnirii 
de la Baden-Baden

3
Cocktail-ul organizat de 
reasigurătorul elveţian 
NEW Re a atras un 
număr impresionant
de participanţi

În cadrul întâlnirilor de la Baden-Baden specialiştii 
au insistat asupra faptului că 99% din pagubele asigurate 
produse în perioada 1980 - 2006 au drept principală cauză 
modificarea condiţiilor climatice în urma încălzirii globale. 
În acest context, reprezentanţii reasigurătorilor au respins 
informaţiile conform cărora cotaţiile oferite asigurătorilor 
primari pentru preluarea riscurilor catastrofale ar fi în 
scădere. 

O altă problemă căreia reasigurătorii trebuie să îi 
facă faţă este globalizarea pieţelor din Europa Centrală şi 
de Est, unde companiile de asigurări cu capital autohton în-
cep să devină o raritate. Astfel, multe dintre fostele societăţi 
locale - acum devenite membre ale unor grupuri europene 
- îşi negociază contractele de reasigurare prin intermediul 
companiilor-mamă. În acest context, departamentele de 
reasigurare îşi modifică treptat activitatea, negocierea tra-
tatelor lăsând loc raportărilor interne în cadrul grupului din 
care fac parte.

La cea de-a 29-a Ediţie a Întâlnirii Anuale a 
Asigurătorilor şi Reasigurătorilor de la Baden-Baden, Media 
XPRIMM a fost reprezentată de catre Alexandru D. CIUNCAN, 
Head of International Relations Department, Georgiana 
OPREA, Accounts Manager şi Vlad PANCIU, International 
Markets Responsible.
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CEIOPS is composed of the insurance and occupational pensions 
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Charles McCreevy
Commissioner, Internal Market
Services, European Commission,
Brussels, Belgium

Jaap Maassen
Director of Pensions and Member of
the Board, Stichting Pensioenfonds
ABP, Heerlen, The Netherlands;
Chairman Board of Directors, EFRP,
Brussels, Belgium

Anette Oleson
Director, Pricewaterhouse Coopers
LLP, London, UK; Chair, Solvency
II Pillar I Non-Life Working Group,
GCAE – Groupe Consultatif
Acturiel Européen, Oxford, UK

Patrick Peugeot
President and Director General, 
La Mondiale Partenaire, Paris,
France; President of the Board,
AISAM – International Association
of Mutual Insurance Companies

Johnny Akerholm
Chairman, IIMG – Inter-Institutional
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În ritmul acesta, până în ianuarie 2008 s-ar putea 
să înregistrăm pe listele administratorilor cinci-şase milio-
ane de contribuabili, pentru vreo patru milioane de locuri 
eligibile. Sigur, mulţi dintre ei se vor regăsi în evidenţa mai 
multor fonduri, dar asta face parte, nu-i aşa, din micile 
plăceri ale vieţii. Sau, după caz, din marile neplăceri ale 
aderării pe bază de loterie. Cum s-a ajuns la o asemenea 
performanţă? Prin educaţie susţinută şi numeroase campa-
nii de informare publică, veţi fi tentaţi să răspundeţi. Adică 
contribuabilul român, doctor în pensii după atâţia bani 
cheltuiţi de Guvern cu instruirea lui, s-a gândit că n-are rost 
să aştepte până în ianuarie, când se termină înscrierile, şi s-
a bulucit să prindă un loc pe listele unui administrator, încă 
din prima săptămână de campanie. Ei, vedeţi că n-aţi ghicit 
nici de data aceasta? Păi cine-a mai văzut în România coadă 
la îndeplinirea unei obligaţii legale? Aţi întâlnit vreodată 
aglomeraţie la plata impozitelor încă din prima zi de înca-
sare a acestora? Bineînţeles că nu. Toată lumea se înghe-
suie în ultima zi, când are şi şansa suplimentară să înjure 
lejer Guvernul pentru că nu există suficienţi funcţionari la 
ghişee. Aţi văzut vreodată tineri până în 35 de ani înghesu-
indu-se în alt loc decât în autobuz, la discotecă sau la cine-
matograf? Întrebarea e evident retorică, nu vă mai bateţi 
capul să găsiţi răspuns!

Şi atunci vine concluzia: viaţa bate încă o dată 
filmul şi ne obligă să repetăm: La capitolul rezultate stăm 
bine. În prima lună de subscrieri la pensiile obligatorii, mai 

mult de un milion de tineri au aderat la unul dintre fondu-
rile de pe piaţă! Sunteţi mulţumiţi? Nu. Nici noi, aşa că încer-
căm o altă explicaţie. 

La pensia obligatorie nu trebuie să scoţi bani în 
plus din buzunar, scrie negru pe alb în pliantul informativ 
- educativ al Comisiei de Supraveghere (CSSPP). Nu fi nefe-
ricit! Îţi mai dăm noi, să ai mai mulţi, spun agenţii de marke-
ting din piaţă. Nu trebuie decât să semnezi aici!

Prin acest gest de un altruism nedisimulat, busi-
ness-ul cu pensii private transcende zona rece a concretu-
lui şi atinge, delicat, sfera spiritualului. Momentul este unic. 
Numele fondului devine un element cu totul neesenţial 
atâta timp cât banii primiţi induc semnatarului sentimen-
tul valorii personale. Eşti unic în felul tău, nu-i aşa? Emoţiile 
se amplifică, iar spiritul adulmecă provocarea.

Şi dacă semnez pentru două fonduri ce-aş putea 
să-mi cumpăr? Măcinată, imaginaţia păşeşte delicat cu 
mult înaintea realului. Aderarea devine astfel un act de 
cultură mai presus decât unul de responsabilitate civică. 
Un milion de clienţi într-o lună capătă sens. Şase milioane 
în patru luni - sună logic. Dacă vrem, am putea fi chiar pri-
ma ţară în care patru milioane de contribuabili au aderat la 
18 fonduri în doar două luni. Să curgă şampania, reforma a 
demarat corespunzător!

Depăşirea planului
… la înscrieri

> la capitolul rezultate, stăm bine. Cel puţin deocamdată. După o lună de la startul perioadei de aderare pentru 
Pilonul II, la fondurile de pensii s-au înscris peste un milion de participanţi. Reforma a demarat corespunzător, 
să curgă şampania!

Constantin năSTASE

Pensii
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În raport cu estimările iniţiale ale unor adminis-
tratori, un procent de 2% “duble semnături” n-ar trebui să 
îngrijoreze atât de mult piaţa şi cu atât mai puţin Comisia 
de Supraveghere a Sistemului de Pensiilor Private. La 
sfârşitul lunii septembrie, de exemplu, reprezentantul unei 
multinaţionale (mai mult nu spunem, doar suntem în cam-
panie) avertiza în presa centrală că, în opinia sa, între 30 
- 50% dintre participanţii la sistemul de pensii private ob-
ligatorii vor fi victimele fraudelor cu duble semnături. Cum 
de la exagerare până la demagogie nu e decât un pas, era 
greu ca vreo persoană să ia în serios un astfel de calcul. 
Dincolo de procente însă, problema a devenit importantă 
cu mult înainte de 17 septembrie şi asta în principal din 
cauza legislaţiei, una din păcate prea permisivă pentru a 
putea stopa acest gen de acţiuni. La sfârşitul lunii iunie, 
de pildă, într-o scrisoare trimisă CSSPP de către membrii 
asociaţiei administratorilor de fonduri (APAPR), aceştia soli-
citau modificarea proiectului a ceea ce ulterior a devenit 
Norma nr.18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa parti-
cipanţilor la fondurile de pensii administrate privat. În esen-
ţă, membrii APAPR au propus Comisiei o soluţie simplă şi 
anume validarea după principiul “primul venit, primul ser-
vit”, criteriul utilizat fiind în acest caz ordinea cronologică 
a semnăturii pe actul de aderare. Cum simplitatea nu este 
însă întotdeauna un semn al lucrului bine făcut, şi această 
soluţie avea hibele ei. În primul rând, pentru că nu lua în 
calcul cererile de aderare semnate de participanţi, care însă 
nu aveau înscrise data încheierii actului. În al doilea rând, 
pentru că practica buletinelor adunate “de nu ştiu unde” de 
către agenţii de marketing implică riscul ca deţinătorul ac-
tului de identitate să fie înscris fără permisiunea lui la mai 
multe fonduri. Ce mai conta, în aceste condiţii, la care fond 
a fost înscris prima dată?

Nu în ultimul rând, din raţiuni pragmatice, un 
contribuabil eligibil putea semna în mod voluntar acte de 
aderare multiple, situaţie în care data aderării la un fond 
sau la altul nu mai avea nici o relevanţă.

Obiecţiile de mai sus, aduse în principal de fos-
tul preşedinte al APAPR, Tudor MOLDOVAN, n-au fost 
apreciate de ceilalţi reprezentanţi ai asociaţiei, după cum 

nici propunerea APAPR n-a fost luată în calcul de CSSPP. 
Rezultatul se vede astăzi. În forma în care a fost aprobată, 
Norma nr. 18/2007 a reuşit să menţină procentajul duble-
lor semnături într-o limită relativ rezonabilă (2%). Aceasta 
este vestea bună. În acelaşi timp însă, Norma n-a reuşit un 
lucru important, să înlăture cauzele care au condus la acest 
fenomen, motiv pentru care industria pensiilor a suferit o 
pierdere importantă de credibilitate. La ce ne referim con-
cret, nu e greu de ghicit.

Apariţia practicilor de tipul “semnături multiple” 
se datorează mai puţin slabei informări a participanţilor, 
aşa cum le place să declare administratorilor de fonduri, ea 
fiind mai mult o consecinţă a marketingului foarte agresiv 
promovat de aceştia, prin intermediul agenţilor. Cum sun-
tem abia la mijlocul campaniei, încă mai există soluţii. Una 
dintre ele o sugerăm mai jos.

Între etapa clarificării modului în care un con-
tribuabil a ajuns să semneze pentru mai multe fonduri şi 
repartiţia sa aleatorie mai poate exista un pas intermediar. 
O scrisoare, să zicem, trimisă de CSSPP fiecărui participant 
înregistrat cu semnătură multiplă, de tipul: Vă informăm 
că aţi completat formulare de adeziune atât pentru fondul x, 
cât şi pentru fondul y deşi, conform legii, puteţi fi membru la 
un singur fond de pensii. Vă rugăm ca în termen de... zile să 
ne comunicaţi care este opţiunea dumneavoastră definitivă 
în ceea ce priveşte aderarea la un singur fond de pensii. În 
caz contrar, veţi fi distribuit aleatoriu de către Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, începând cu 
data de…

Să mai adăugăm că procentajul de doar 2% du-
ble semnături înregistrat în prezent permite din punct de 
vedere logistic şi financiar o acţiune de acest tip, iar bene-
ficiile sunt importante pentru toate părţile. Administratorii 
n-ar mai avea motive să-şi revendice semnătura contribua-
bilului, în timp ce acesta ar putea alege în cunoştinţă de 
cauză fondul dorit. Nu în ultimul rând, CSSPP ar profita de 
pe urma creşterii credibilităţii pieţei pensiilor private.

g

20.000 de raportări… duble
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PRIMM: Aţi avut, pe parcursul ultimelor patru luni, nume
roase întâlniri cu angajatorii din teritoriu. Cum comentaţi 
interesul acestora faţă de subiectul pensiilor private? Cre
deţi că se va confirma supoziţia conform căreia aceştia pot 
juca un rol activ în informarea populaţiei cu privire la noul 
sistem de pensii?

Ştefan PRIGOReANU: Subiectul pensiilor private este unul 
fierbinte pentru marii angajatori. Unii întrevăd oportunită-
ţile de fidelizare a angajaţilor prin accesarea pensiilor facul-
tative, şi îndrăznesc să sper că mulţi dintre cei care au în-
ţeles avantajele şi siguranţa sistemului îşi bugetează deja, 
pentru 2008, cheltuielile necesare cu pensiile facultative.
În ceea ce priveşte pensiile obligatorii, angajatorii au un 
singur rol şi acesta este deosebit de important: acela de a 
explica viitorilor participanţi că sistemul de pensii private 
este extrem de sigur şi de a transmite, astfel, un mesaj de 
încredere.

PRIMM: Reforma pensiilor şi, în principal, implementarea 
sistemului de pensii private sunt unele dintre subiectele 
cel mai intens dezbătute în acest an. Consideraţi că nivelul 
general de cunoaştere în acest domeniu a crescut faţă de 
începutul anului? Cât de mult şi cât de corect informaţi 
sunt oamenii obişnuiţi în legătură cu  pensiile private? Care 
sunt confuziile/greşelile cel mai des întâlnite în percepţia 
publică?
Ş.P.: Într-adevăr, subiectul anului 2007 îl constituie imple-
mentarea sistemului de pensii private. Cred însă că intere-
sul deosebit se va menţine şi în 2008, când vor fi colectate 
primele contribuţii, când administratorii vor începe să pu-
blice primele rezultate, iar pensiile facultative vor avea un 
boom mult aşteptat.
Nivelul general de cunoaştere începe a fi satisfăcător atât 
datorită campaniei de informare lansată de CSSPP, cât şi 
datorită multiplelor conferinţe şi emisiuni TV organizate 
pe această temă. Lipsa de informare este un fenomen care 

se înscrie în normalitate: nimeni nu ştia nimic despre uti-
lizarea telefoniei mobile înainte de a fi implementată. Tot 
aşa există mulţi oameni care nu cunosc mare lucru despre 
cardurile bancare pe care le folosesc sau despre asigurările 
facultative şi/sau obligatorii pe care le achită...
Cred însă că transparenţa şi siguranţa sistemului vor con-
duce, în viitorul apropiat, atât la o creştere a gradului de 
cunoaştere, cât şi a nivelului de încredere în pensiile priva-
te.

PRIMM: Statisticile comunicate recent de CSSPP arată că 
rata de aderare a persoanelor cu vârste cuprinse între 35 
şi 45 de ani este, în prezent, de circa 23%, faţă de aproxima
tiv 43% pentru cei de sub 35 de ani, pentru care pensia ad
ministrată privat are caracter obligatoriu. În acest context, 
care credeţi că va fi, în final, rata de aderare a persoanelor 
de peste 35 de ani?
Ş.P.: Experienţa celorlalte ţări din Europa Centrală şi de Est 
arată că procentul celor care au optat pentru sistem a fost 
de cca. 90% în rândul persoanelor pentru care aderarea 
era facultativă. Se presupune că persoanele peste 35 de 
ani au o mai mare experienţă financiară şi, în plus, încep să 
conştientizeze perspectiva perioadei de retragere din ac-
tivitate. Mai mult decât atât, persoanele peste 35 de ani au 
venituri medii mai mari decât cei sub 35, şi este frustrant că 
29% din salariu cu care contribuie acum la pensiile de stat 
se redistribuie automat în sistem. Aceste aspecte, corelate 
cu numărul foarte mare de agenţi de marketing din sistem 
ne fac să apreciem că persoanele cu vârsta între 35 şi 45 
ani vor opta pentru o pensie privată într-un procent foarte 
mare.

PRIMM: Cum comentaţi modificările aduse Normei nr. 18 
privind aderarea? Care au fost principalele motive care au 
condus la decizia de a modifica normele şi ce efecte estimaţi 
urmare noilor reglementări?
Ş.P.: CSSPP este un arbitru activ pe piaţa pensiilor private. 
În acest context, noi vom avea întotdeauna nu doar un 
comportament reactiv, ci şi unul proactiv, prudenţial. În 
acest sens, vom interveni ori de câte ori vom considera că 
este necesar pentru a proteja interesele participanţilor, şi 
nu vom ezita să schimbăm regulile în timpul jocului.

> Se poate spune, în sfârşit, că avem o piaţă a pensiilor private cu toate componentele ei tradiţionale: operatori, 
depozitari, auditori, intermediari, supraveghere… concurenţă, performanţă… un public în formare. O piaţă 
foarte tânără, efervescentă, în plină creştere. Faţă de ritmul alert în care evoluează, evaluările, oricât de dese, 
aduc permanent elemente noi. Despre “imaginea” pieţei pensiilor private din noiembrie 2007.

Intrăm într-o nouă etapă

Pensii

Interviu cu Ştefan PRIGOREAnu
Membru în Consiliul CSSPP

> În contextul noii norme, persoanele care şi-au exprimat opţiunea 
şi au semnat la un administrator sunt validate la acel administrator şi 

devin imune la insistenţele sau frauda altor agenţi de marketing.
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Referitor la recenta modificare a normei de aderare, vă pot 
spune că înainte de a adopta această hotărâre comisia a 
avut mai multe întâlniri cu operatorii privaţi, întâlniri la care 
majoritatea administratorilor s-au pronunţat în favoarea 
unei modificări a procedurii de aderare, respectiv în a înlo-
cui validarea finală după cele patru luni de aderare cu trei 
validări finale, prima după două luni de la demararea proce-
sului, a doua după trei luni, şi după cele patru luni de ade-
rare.
Aceste modificări nu afectează participanţii. Cum spuneam, 
CSSPP acţionează doar în sensul protejării interesului 
participanţilor, iar noi am constat că, pe fondul unui grad 
mediu de cunoaştere, unii agenţi de marketing îi conving 
pe unii participanţi să semneze două sau mai multe acte de 
aderare, aceşti oameni ajungând în final la realocarea alea-
torie. În contextul noii norme, persoanele care şi-au expri-
mat opţiunea şi au semnat la un administrator sunt validate 
la acel administrator şi devin imune la insistenţele sau frau-
da altor agenţi de marketing. Mai mult decât atât, existând 
validări definitive mai dese, administratorii şi Comisia pot 
identifica acei agenţi de marketing care utilizează practici 
incorecte.

PRIMM: Situaţia consemnată până în prezent în ceea ce 
priveşte aderările la Pilonul II indică formarea unei pieţe 
extrem de concentrate, cu patru jucători care concentrează 
peste 80% din adeziuni. „Îngheţarea” portofoliilor prin vali
dările intermediare va menţine, probabil, decalajul şi nu va 
lăsa celorlalţi operatori prea mari şanse de a beneficia de 
rezultatele loteriei finale. Oare asta înseamnă că vom avea 
un număr de operatori care vor porni la drum cu un porto
foliu de clienţi aproape nul, în încercarea de a aduna mini
mum de participanţi cerut de lege după terminarea perioa
dei de aderare? Dacă da, ne putem aştepta la o restrângere 
relativ rapidă a numărului de operatori?
Ş.P.: Este foarte probabil ca acei operatori care au anunţat 
un număr foarte mare de aderări să-şi fi epuizat deja „piaţa 
caldă”, dar este posibil ca până la finele perioadei de ade-
rare să asistăm totuşi la o concentrare a pieţei în jurul a 4-
5 administratori. Îngheţarea validărilor nu are legătură cu 
concentrarea pieţei, ci este un act de legiferare a opţiunilor 
deja exprimate de participanţi. Există şi posibilitatea ca unii 
administratori să-şi fi conceput greşit strategiile de mar-
keting sau să-şi fi propus targheturi nerealiste... În acest 
context ne putem aştepta la fuziuni şi achiziţii într-un timp 
foarte scurt. Comisia va emite norme privind procedurile 
de fuziuni şi achiziţii pe piaţa pensiilor private, având ca 
obiectiv asigurarea unui climat concurenţial şi evitarea 
unor situaţii de monopol.

PRIMM: Sa anunţat, de asemenea, intenţia Comisiei de a 
reglementa suplimentar transferurile din Pilonul II astfel 
încât să fie descurajate transferurile masive bazate pe 
criterii subiective. Vă rugăm să detaliaţi.
Ş.P.: Deşi există pe site un proiect de normă în acest sens, 
nu a fost luată încă o hotărâre finală la nivelul Consiliului 
Comisiei. Există opinii potrivit cărora transferul ar trebui 
limitat la un număr de maxim patru ori pe an, în anumite 
perioade determinate, dar există şi opinii potrivit cărora 
transferul să poată fi efectuat oricând... Foarte curând se 
va lua o decizie finală în acest sens, iar Comisia va avea un 
punct de vedere oficial. 

PRIMM: În Pilonul III există deja un fond de pensii „milionar” 
şi, probabil, nu peste multă vreme vor mai urma şi altele, 
ceea ce înseamnă că intrăm întro altă etapă de dezvoltare, 
în care se va putea vorbi despre structura portofoliilor, 

> Vom avea cu toţii mult de muncit pentru a adapta 
mentalitatea oamenilor, în sensul responsabilizării 

faţă de propriul viitor.

Pensii
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eficienţa financiară a plasamentelor etc. Care apreciaţi 
că vor fi principalele dificultăţi pe care le vor întâmpina 
operatorii în această nouă etapă?
Ş.P.: Odată cu atingerea pragului de 1.000.000 lei active, 
un fond de pensii trebuie să treacă la implementarea po-
liticii investiţionale din prospect. Administratorul începe 
practic derularea unor operaţiuni de asset-management, 
activitate cu care nu toţi sunt familiarizaţi. Există chiar ad-
ministratori care şi-au anunţat intenţia de a externaliza acti-
vitatea de asset-managament către instituţii specializate, 
unele chiar de renume mondial. Există şi cazul unui mare 
administrator care a preferat să achiziţioneze o companie 
privată specializată în investiţii financiare.
Pentru marii operatori, principala dificultate va fi generată 
de conflictul dintre necesitatea de a obţine randamente 
bune, peste media pieţei, pe de o parte, şi cerinţa de a 
securiza activele prin plasamente sigure, in titluri de stat, 
pe de altă parte. Pentru micii operatori, principala dificul-
tate ar putea consta în a-şi atinge numărul critic de parti-
cipanţi.

PRIMM: În toate intervenţiile publice se afirmă că mai de
vreme de doi ani nu are rost să vorbim de randamentul fon
dului de pensii. Vă rugăm să detaliaţi argumentele care 
stau la baza acestei afirmaţii şi, în acelaşi timp, să explicaţi 
publicului cum poate fi apreciată performanţa unui fond 
de pensii pe parcursul acestor doi ani?
Ş.P.: Într-adevăr, cu toate că putem calcula zilnic evoluţia 
unităţii de fond pentru fiecare fond în parte, nu foarte cu-
rând vom putea vorbi despre o comparaţie obiectivă în-

tre diferitele randamente ale fondurilor de pensii private. 
Sunt mai multe cauze care concură la această situaţie: co-
lectarea va începe cel mai probabil în luna martie 2008, 
activele acumulate în primele luni de funcţionare vor fi 
relativ reduse, unele fonduri nu vor atinge un volum al acti-
vului net care să permită diversificarea pe mai multe instru-
mente financiare etc.
Vor exista cu siguranţă instituţii independente, pornind de 
la brokeri de pensii private şi terminând cu companiile de 
rating, care vor realiza comparaţii obiective între diferitele 
randamente anunţate de către administratori sau calcu-
late pe baza informaţiilor publice existente în mod firesc 
pe o piaţă transparentă.
Pe de altă parte, ca măsură de supraveghere prudenţială, 
CSSPP va trebui să elaboreze în cel mai scurt timp o normă 
prin care să reglementăm ce se întâmplă cu acei admi-
nistratori care înregistrează în mod continuu, pentru o 
anumită perioadă de timp, randamente mult sub media 
pieţei.

PRIMM: O mare parte din proiecţiile privind dezvoltarea 
Pilonului III pornesc de la premisa că angajatorii vor dori să 
utilizeze acest instrument de economisire ca un factor de 
fidelizare a angajaţilor. Deşi este prea devreme să tragem 
concluzii, atitudinea manifestată până în prezent, în spe
cial de angajatorii cu acţionariat domestic, nu pare să con
firme această ipoteză. Mai mult, aceştia par a fi destul de 
refractari chiar şi la ideea de aşi îndeplini obligaţiile stipu
late de lege privind viramentul contribuţiilor către fonduri
le de pensii facultative. Cum comentaţi?

Ş.P.: Cred că angajatorii se vor lovi în curând de următoarea 
problemă: vor avea de făcut lună de lună 18 - 20 de OP-uri 
diferite către 18-20 fonduri de pensii facultative diferite, 
situaţie care generează un volum de muncă suplimentar 
şi costuri directe şi indirecte suplimentare. Cred că vor 
conştientiza problema şi vor alege să-şi reducă costurile şi 
în acelaşi timp să motiveze angajaţii, contribuind alături de 
aceştia la unul sau maximum două fonduri alese împreună, 
de comun acord, respectând deci dreptul de a alege al an-
gajatului. Pe de altă parte, dezvoltarea fondurilor de pen-
sii facultative ţine, în primul rând, de percepţia, gradul de 
cunoaştere şi de încrederea persoanei fizice din spatele 
calităţii de angajat, precum şi de disponibilitatea de a eco-
nomisi acum anumite sume de bani. Cred că vom avea cu 
toţii mult de muncit pentru a adapta mentalitatea oameni-
lor, în sensul responsabilizării faţă de propriul viitor.

PRIMM: Care sunt priorităţile CSSPP în perioada următoare?

Ş.P.: În cel mai scurt timp vom elabora norma care regle-
mentează înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garan-
tare, unul dintre cele mai importante elemente de sigu-
ranţă ale sistemului. Norma care reglementează transferul 
participanţilor de la un fond la altul este deja în dezbatere 
publică pe site-ul Comisiei. De altfel, activitatea de regle-
mentare este un proces continuu de armonizare şi îmbu-
nătăţire a legislaţiei.
Perioada următoare va fi marcată de procesul de su-
praveghere a pieţei pensiilor private, de evoluţia fondurilor 
şi a entităţilor, atât pe Pilonul III, cât şi pe Pilonul II. În acest 
sens, o prioritate pentru Comisie este implementarea 
softului necesar unei supravegheri continue a societăţilor 
de administrare. În câteva cuvinte, au fost făcute multe în 
scurta perioadă de activitate a Comisiei, dar foarte multe 
au rămas de făcut.

Daniela GHEţu

> Pentru marii operatori, principala dificultate va fi generată de 
conflictul dintre necesitatea de a obţine randamente bune, peste 

media pieţei, pe de o parte, şi cerinţa de a securiza activele prin 
plasamente sigure, în titluri de stat, pe de altă parte. Pentru micii 

operatori, principala dificultate ar putea consta în a-şi atinge 
numărul critic de participanţi.

Pensii

> Este posibil ca până la finele perioadei de aderare să asistăm totuşi 
la o concentrare a pieţei în jurul a 4-5 administratori.
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forumul Regional de Pensii Private

Pensiile în Timişoara,
primele reacţii

Eveniment

 La Timişoara, în data de 11 octombrie a.c., 
a avut loc cea de a patra ediţie a Forumului Regio-
nal de Pensii Private organizat sub egida Revistei 
PRIMM Asigurări & Pensii, cu sprijinul Comisiei de Su-
praveghere a Sistemului de Pensii Private. Ediţia de 
la Timişoara a fost un prilej propice pentru a observa 
primele reacţii ale operatorilor, autorităţilor implicate 
şi, nu în ultimul rând, ale angajatorilor, cu privire la 
reformarea sistemul de pensii.  
 Societatea românească a ajuns la acel nivel 
de maturitate adecvat introducerii sistemului de pensii 
administrate privat. Legislaţia a fost îmbunătăţită în 
acest sens, iar sistemul bancar a fost “curăţat” şi este 
pregătit pentru a depozita activele fondurilor de pensii, 
a declarat, în deschiderea lucrărilor Forumului, Dan 
PESCARU, Director General Adjunct, Comisia de Su-
praveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). 
 Instituţiile statului care au legătură directă 
cu piaţa pensiilor private - CSSPP, Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală (ANAF), Casa Naţională de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) -, 
au avut de înfruntat cel dintâi test important odată 
cu primele raportări venite din partea operatorilor 
din piaţă: Mă bucur să declar că până în acest moment 
nu au fost înregistrate probleme majore în procesul de 
raportare pentru Pilonul II, a declarat, în acest context, 
Mariana CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS.
 Marii angajatori s-au aflat faţă în faţă cu 
autorităţile administrative competente, acestea din 
urmă ţinând să deschidă un dialog constructiv cu 
reprezentanţii celor mai importante companii ac-
tive din judeţul Timiş. Vreau să atrag atenţia asupra a 
două aspecte esenţiale: respectarea de către angajatori 
a termenelor de depunere pentru declaraţiile nomi-
nale, a căror încălcare va atrage după sine nedepune-
rea contribuţiilor în contul angajatului, şi un al doilea 
aspect, care vizează corectitudinea completării acestor 
declaraţii. De asemenea, împreună cu ANAF am pus ba-
zele unui sistem mai bun de control asupra modalităţii 
de virare a banilor, a declarat Mariana CÂMPEANU.
 Liderii operatorilor prezenţi la eveniment 
au ţinut să accentueze importanţa reformei siste-
mului de pensii: Este un moment istoric şi abia acum 

5 Crinu ANDăNUŢ
CEO AllIANZ-ŢIRIAC PENSII

5 Mihai ŞEITAN, Director General
FINCOP & Partners Broker de Pensii

5 Mihnea DIACONU, Director Vanzari, 
BCR Administrare Fond de Pensii

5 Sorin CORNEA, GENERAlI Asigurari 
Relationship Manager Broker MlM
Directia Comerciala

5 Cerasela NERGHEŞ, Director General 
ASTOP Broker

5Forumul a reprezentat un moment bun de întâlnire între 
angajatori şi administratori

Un eveniment
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Eveniment

putem declara că a fost depăşită perioada de tranziţie 
prin transferul responsabilităţii de la stat către individ, 
care poate să-şi gestioneze singur viitorul, a precizat 
Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Pri-
vate.
 Oficialii au prezentat angajatorilor din re-
giunea de Vest o imagine cât mai completă a ceea 
ce reprezintă noul sistem de pensii, punând accent 
pe siguranţa şi viitorul pensiilor private. Astfel, Mihai 
ŞEITAN, Director General al FINCOP & Partners Bro-
ker de Pensii, a ilustrat şi câteva din perspectivele 
pieţei: Calculele arată că, în 2020, un fond conservator 
va obţine un profit mediu de circa 20 milioane euro, iar 
activele fondurilor de pensii se vor situa în jurul valorii 
de 8% din PIB.
 În urma discuţiilor purtate, a reieşit că, deşi 
a trecut aproape o lună de la lansarea Pilonului II, se 
observă o insuficientă informare sau, în unele cazuri, 
o dezinformare a clienţilor chiar de către agenţii de 
marketing.
 Concluzionând, putem afirma că, în acest 
moment, compe tiţia este, cu siguranţă, la cote foarte 
înalte, iar populaţia trebuie să asimileze, într-un timp 
relativ scurt, o cantitate mare de informaţie cu privire 
la noul sistem de pensii. 
 Important este însă că sistemul a fost cre-
at şi funcţionează. Beneficiile se vor vedea în timp, 
în mai multe ramuri ale economiei, dar şi la nivelul 
fiecărui cetăţean.

liviu Huluţă 5Reprezentanţi ai autorităţilor, administratorilor şi brokerilor în prezidiul Forumului

5 Mariana CÂMPEANU,
Preşedinte CNPAS

5 Dan PESCARU
Director General Adjunct, CSSPP
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forumul Regional de Pensii Private Constanţa

Sistemul pensiilor private 
funcţionează bine

 Miercuri, 24 octombrie a.c., a avut loc la 
Constanţa cea de a cincea ediţie a Forumului Regio-
nal de Pensii Private, eveniment care a reprezentat 
un bun prilej de întâlnire între autorităţile implicate 
în piaţa pensiilor private, Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private (CSSPP) şi Casa Naţională 
de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), 
operatori şi reprezentanţii marilor angajatori.
 Suntem în plin proces de aderare la Pilonul II. 
Referitor la garanţiile sistemului, pot să vă spun că sunt 
peste 20 de filtre de siguranţă pentru acesta, a precizat 
Ştefan PRIGOREANU, Membru în Consiliul Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în 
deschiderea lucrărilor Forumului Regional de Pensii 
Private Constanţa. Există nenumărate pârghii prin care 
acest sistem este garantat: auditori, bănci depozitare, 
supravegherea CSSPP sau viitorul fond de garantare. 
De aceea, avem încredere că nu vor exista probleme 
majore pe piaţa pensiilor private, a subliniat Simona 
DIŢESCU, CEO, BCR Administrare Fond de Pensii.
 Discuţiile au fost deschise de către Ion 
Dănuţ JUGĂNARU, Vicepreşedinte - Director Gene-
ral Executiv, CCINA - Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa, care şi-a exprimat 
sprijinul faţă de sistemul de pensii private, subliniind 
în alocuţiunea sa importanţa angajatorului ca factor 
de informare pentru viitorii contribuabili din piaţă. 
Autorităţile locale sprijină iniţiativa Media XPRIMM de 
a organiza un Forum regional în domeniul pensiilor ad-
ministrate privat. Este un eveniment binevenit, mai ales 
că se adresează într-o mare măsură angajatorilor, care 
au un rol important în informarea corectă a angajaţilor, 
a declarat reprezentantul CCINA. 
 Autorităţile implicate direct în buna func-
ţionare a sistemului, CSSPP şi CNPAS, au furnizat de-
talii cu privire la stadiul de implementare al sistemu-
lui de pensii private şi au răspuns întrebărilor din 
public.
 Există o colaborare bună între CNPAS, CSSPP 
şi fonduri; sistemul funcţionează bine. Aproximativ 
40% din cei care au aderat până în acest moment sunt 
persoane de peste 35 de ani. Pentru reuşita sistemu-

5 Dr. Crinu ANDăNUŢ,
CEO AllIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

5 Simona DIŢESCU, CEO,
BCR Administrare Fond de Pensii

5 Iancu ŞAPERA, GENERAlI Fond de 
Pensii

Un eveniment

5Ion Dănuţ JUGăNARU, Vicepreşedinte 
- Director General Executiv, CCINA

Eveniment
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lui, angajatorii joacă un rol important, atât în ceea ce 
priveşte informarea obiectivă a angajaţilor, cât şi în ceea 
ce priveşte procedurile de calculare a contribuţiei, com-
pletarea formularelor, virarea şi depunerea acestora în 
termen la CNPAS, a declarat, cu aceasta ocazie, Mariana 
CÂMPEANU, Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 
Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS). 
 Suntem în plin proces ireversibil în ceea ce pri-
veşte sistemul de pensii administrate privat. Societăţile 
care vor administra fonduri de pensii, depozitarii şi audi-
torii sunt companii de renume, sigure şi de succes, a su-
bliniat Ştefan PRIGOREANU.
 În acelaşi timp, operatorii au reliefat bene-
ficiile aduse de acest sistem. Angajaţii vor realiza im-
portanţa unei contribuţii semnificative la un fond de 
pensii privat şi vor pune presiune asupra angajatorilor. 

Astfel, forţa de muncă la negru se va diminua, a declarat 
Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Pri-
vate.  
 Viitorii clienţi ai fondurilor de pensii, cu toate 
că sunt mult mai informaţi decât în urmă cu câteva luni, 
au în continuare nevoie de mesaje pozitive din partea 
autorităţilor şi operatorilor implicaţi. În spiritul aces-
tui demers, ediţia constănţeană a Forumului Regional 
de Pensii Private a reunit, alături de reprezentanţii 
au torităţilor implicate în piaţa pensiilor private, de 
lideri şi specialişti ai principalelor companii care ad-
ministrează fonduri de pensii private, reprezentanţi ai 
unor companii importante din Constanţa şi regiunea 
de dezvoltare Sud-Est, societăţi care totalizează peste 
17.000 de angajaţi. 

5 Ca la fiecare ediţie, Forumul Regional de Pensii Private a reprezentat un excelent prilej pentru ca operatorii locali să se familiarizeze cu marii angajatori locali
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Ghid de pensii private
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Pensiile private la prima 
raportare oficială

 La circa o lună de la debutul perioadei de aderare 
la fondurile de pensii administrate privat, autoritatea de su-
praveghere şi reglementare a sistemului de pensii private 
a organizat conferinţa cu tema “Pensiile private la prima ra-
portare oficială”.
 Cu această ocazie, în faţa unei asistenţe formate 
din specialişti ai pieţei pensiilor private, reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ai presei, 
precum şi ai unora dintre marile companii angajatoare din 
Bucureşti, Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP, a prezentat 
un portret exhaustiv al pieţei pensiilor private, cu realizările, 
dar şi cu problemele pe care le mai are încă de rezolvat. 
Intervenţia domnului Ion GIURESCU, Vicepreşedinte CSSPP, 
a detaliat conceptul pe care se bazează garanţiile oferite de 
sistem, în timp ce Graţiela IORDACHE, membră a Comisiei 
pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor, 
Ion DRĂGULIN, Director, Direcţia de Stabilitate Financiară, 
BNR, şi Marian STOICA, Director, BVB, au comentat diferite 
aspecte ale modului în care dezvoltarea pieţei fondurilor 
de pensii private va influenţa celelalte pieţe financiare ro-
mâneşti şi, în special, piaţa de capital.
 Dincolo de rezultatele financiare şi situaţia “la zi” 
a aderării la fondurile de pensii administrate privat, una 
dintre cele mai comentate noutăţi a fost cea anunţată de 
Mircea OANCEA, cu privire la modificarea condiţiilor de va-
lidare a adeziunilor.
 Prevederile Normei nr. 18/2007 privind aderarea 
iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ad-
ministrate privat vor fi modificate în ceea ce priveşte proce-
durile de validare a actelor de aderare la fondurile de pensii 
administrate privat, a anunţat Preşedintele CSSPP. Noul text 
normativ a fost aprobat în şedinţa Consiliului CSSPP de luni, 
22 octombrie a.c., fiind deja trimis spre publicare în Moni-
torul Oficial. În esenţă, este vorba de introducerea unei pro-
ceduri de validare în trei etape, cu scopul de a preîntâmpina o 
posibilă „volatilizare” a portofoliului de participanţi acumulat 
de operatori, mai ales în perioada de final a celor patru luni 
de aderare, când concurenţa pe piaţă se va acutiza şi ar putea 
genera o politică de vânzări mult mai agresivă, cu creşterea 
procentului de aderări multiple, a detaliat Mircea OANCEA. 
Prima sesiune de validare intermediară va avea loc în jurul 
datei de 17 noiembrie, la două luni după debutul perioadei 
de aderare şi va fi urmată de încă două validări, la interval 
de o lună, până la expirarea perioadei de aderare de patru 
luni. Pentru aderările multiple identificate la prima sesiune 
de validare se va lua în considerare, în ordine cronologică, 
prima opţiune exprimată de participant, următoarele fiind 
anulate. Pentru sesiunile de validare următoare, opţiunile 
multiple vor face obiectul unei analize comune, a opera-
torilor implicaţi şi a autorităţii de supraveghere, urmând 
să se ia o decizie pentru fiecare caz în parte. Totodată, în 
anumite situaţii, este posibilă şi aplicarea de sancţiuni 
contravenienţilor.

Eveniment

Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP 4

5Reprezentanţii CSSPP au realizat bilanţul pieţei pensiilor private la o lună de la debutul perioadei 
de aderare
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPRIMM, este cel mai important program de anvergură 
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.
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Piaţa asigurărilor în 2005

> Număr de unităţi locale: 39 (2005) 

> Prime brute subscrise (2006): 150,09 milioane lei (est. PRIMM)

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 332 (2005
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Piaţa asigurărilor în 2005

>Număr de unităţi locale: 41 (2005) 

>Prime brute subscrise (2006): 169,34 milioane lei (est. PRIMM)

>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 365 (2005)
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Economia judeţului Constanţa are un profil industrial, agrar 
şi turistic, cu o agricultură şi un transport maritim bine reprezentate 
în ansamblul economiei naţionale. În condiţiile în care Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii (IMM) au o pondere în PIB de 40% la nivel naţional, la 
nivel judeţean această pondere este de 57,31%, reprezentând prin-
cipalul sector generator de noi locuri de muncă.

Industria judeţului Constanţa se bazează pe activităţi care 
utilizează tehnologii moderne de prelucrare în industria lemnului, 
textile şi confecţii, în industria alimentară, a materialelor de construc-
ţii, acestea reprezentând ramuri de vârf ale economiei naţionale.

Cel de-al doilea domeniu major al economiei judeţului es-
te agricultura, care ocupă locul trei la nivelul întregii ţări după crite-
riul suprafeţei agricole. Aceasta acoperă 80% (568.358 ha) din totalul 
judeţului.

Calea spre performanţă...
Cel mai mare oraş-port al României, Constanţa, reprezintă 

un adevărat impuls pentru asigurările maritime din România, şi nu 
numai, profitând din plin de avantajele oferite de poziţia sa geografi-
că. Constanţa este cotată drept zonă cu foarte mare potenţial, cu obiec-
tive asigurabile semnificative, existând în acest sens aşteptări foarte 

COnSTAnţA
CONSTANŢA

> Cel mai important oraş al Dobrogei şi principala poartă maritimă a României, Constanţa, a avut o evoluţie 
asemănătoare întregii regiuni, singura particularitate care a impus o oarecare delimitare fiind vecinătatea mării şi 
construirea podului feroviar de peste Dunăre, fapt care a accelerat integrarea economică şi creşterea populaţiei.

Sucursala Constanţa
Str. Călăraşi nr. 63 
Constanţa
Tel.: 0241 – 51.80.01
Fax: 0241 – 51.80.04
Director Sucursală: Dumitru vOlOSCIuC

> Reşedinţa de judeţ: Constanţa 

> Suprafaţa: 7.071,29 km²

> Populaţia: 756.053 locuitori (2005)

> Număr salariaţi: 173.800 persoane (2005) 

> Rata şomajului: 3% (septembrie 2006) 

> Câştig salarial mediu net: 780 lei/persoană (2005)

Piaţa locală a asigurărilor

> Număr de unităţi locale: 39 (2005) 

> Prime brute subscrise (2006): 150,09 milioane lei (estimare 

PRIMM)

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 332 (2005) 

> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,56 milioane lei

> Densitatea asigurărilor: 140,82 lei/locuitor 

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.149

COnSTAnţA
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mari în ceea ce priveşte performanţa şi rezultatele, a declarat Giambazi 
TĂNASE, Director Sucursala ASIROM, în cadrul vizitelor efectuate de 
către echipele Programului “Unde Mă Asigur?” în judeţul Constanţa.

Posibilităţile excepţionale neexploatate încă ale portului 
Constanţa, principala poartă maritimă a României, alături de inves-
tiţiile considerabile în sectorul industrial, agrar şi turistic din judeţ re-
prezintă şi oportunităţi importante de dezvoltare pentru domeniul 
asigurărilor. Mediul constănţean de afaceri este propice pentru dezvol-
tarea asigurărilor, necesităţile de asigurare şi protecţie ale întreprinză-
torilor locali ajutându-ne în încheierea de asigurări de tip property, a 
precizat Urfet CHEMAL, Director Sucursala UNITA.

La rândul său, segmentul de retail acaparează tot mai mult 
teren, ca urmare a creşterii gradului de pregătire şi informare în do-
meniul asigurărilor, precum şi a nivelului de trai al constănţenilor. Po-
tenţialul persoanelor fizice este foarte mare. Aproximativ 10-11% dintre 
acestea deja şi-au asigurat proprietăţile, ceea ce ne face să fim cât se 
poate de încrezători în legătură cu dezvoltarea afacerilor pe acest seg-
ment, a declarat Iancu ŞAPERA, Director Agenţia GENERALI.

Clienţii persoane fizice deţin, în acest moment, ponderea cea 
mai mare în portofoliul nostru. Considerăm că acest segment prezintă 
un potenţial enorm, fapt care ne-a determinat, de altfel, să dezvoltăm 
o serie de produse personalizate pentru clienţii noştri, a adăugat Ioana 
ALBERT, Director Centrul Regional Sud-Est OMNIASIG.

Oamenii încă nu au ajuns la o maturitate corespunzătoare 
pentru a-şi proteja bunurile, dar cred că în scurt timp această stare de 
fapt se va schimba, consideră Manuel MANECA, Director Agenţia BT 
Asigurări. Se remarcă o tendinţă de îmbunătăţire a percepţiei vizavi de 
necesitatea de asigurare. În prezent totuşi, preţul este factorul decisiv în 
analiza comparativă a ofertelor de pe piaţă. Avem încredere că printr-o 
educare corectă a populaţiei, criteriul de bază în adoptarea unei decizii 
să fie susţinut de riscurile incluse şi acoperite de acest preţ, a declarat 
Camelia PANAIT, Director Sucursala ASTRA-UNIqA.

Astfel, puterea întreprinzătorilor locali, afacerile semnifica-
tive aduse de Portul Constanţa, dar şi deschiderea limitată a localnici-
lor faţă de asigurări sunt câteva dintre caracteristicile pieţei constăn-
ţene de profil.

Sucursala Zonală Constanţa
Bd. Mamaia nr. 13-15 
Constanţa
Tel.: 0241 - 67.16.66
Fax: 0241 - 61.96.60
Director Sucursala Zonală: Adrian CuRTA
Director Sucursală: Iulia niculina IOnESCu

Agenţia Constanţa
Str. Sarmiszgetusa nr. 34 
Constanţa
Tel.: 0241 - 65.76.04
Fax: 0241 - 60.66.54
Director Agenţie: Manuel MAnECA

PRInCIPAlII InDICATORI AI COMPAnIIlOR DE ASIGuRăRI DIn juDEţul COnSTAnţA

Compania Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă 

pentru 3T 
2007

Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2006

3T 2007 3T 2006 2006 2005

mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIROM 22.125,50 6.705,71 21.668,55 6.120,02 -3,70 9,57 21,12 27.988,66 7.941,17 - - - - 31,92
2 OMNIASIG 16.630,00 5.040,16 10.480,00 2.959,95 49,66 70,28 15,87 14.070,00 3.992,06 12.190,00 3.364,24 10,06 18,66 16,05
3 BCR ASIGURăRI* 16.000,00 4.849,22 NA NA - - 15,27 - - - - - - -
4 ASIBAN 11.911,00 3.609,94 8.092,00 2.285,49 38,82 57,95 11,37 11.659,00 3.307,99 10.591,00 2.922,95 4,97 13,17 13,30
5 AllIANZ-ŢIRIAC 11.507,15 3.487,54 11.716,28 3.309,12 -7,37 5,39 10,98 15.666,65 4.445,07 10.116,66 2.792,04 47,67 59,21 17,87
6 BT ASIGURăRI 5.733,49 1.737,68 3.593,68 1.014,99 50,47 71,20 5,47 6.068,04 1.721,67 2.081,53 574,47 177,98 199,70 6,92
7 UNITA 5.563,12 1.686,05 1.583,80 447,33 231,28 276,92 5,31 NA NA NA NA - - -
8 GENERAlI 4.312,00 1.306,86 2.287,00 645,94 77,82 102,32 4,12 3.429,00 972,90 1.999,00 551,69 63,57 76,35 3,91
9 ASTRA-UNIQA 4.111,00 1.245,95 3.537,00 998,98 9,62 24,72 3,92 4.524,00 1.283,59 4.305,00 1.188,11 0,21 8,04 5,16
10 OMNIASIG lIFE 3.303,00 1.001,06 455,00 128,51 584,65 678,98 3,15 874,00 247,98 1.521,00 419,77 -45,21 -40,93 1,00
11 ARDAF 2.204,44 668,11 2.698,32 762,11 -22,95 -12,33 2,10 3.394,69 963,17 5.077,61 1.401,34 -36,25 -31,27 3,87
12 BCR ASIGURăRI DE VIAŢă 1.380,24 418,32 NA NA - - 1,32 - - - - - - -
TOTAl COMPANII VIZITATE 104.780,94 31.756,61 66.111,63 18.672,44 49,48 24,68 41,86 87.674,04 24.875,60 47.881,80 13.214,61 74,60 88,24 100,00
*Estimare PRIMM
Notă: Evoluţia pieţei locale de asigurări s-a realizat prin comparaţia volumului total al primelor brute subscrise pentru companiile care au furnizat rezultate atât pentru perioada ian. - sept. 
2007 cât şi pentru perioada corespondentă a anului precedent.
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Realităţi şi perspective de dezvoltare
La sfârşitul anului precedent, industria asigurărilor din ju-

deţul Constanţa ocupa o poziţie excelentă într-un top al subscrieri-
lor la nivel naţional. Mai exact, cu subscrieri de 150 mil. lei şi o cotă 
de piaţă de 2,61% (inclusiv Bucureşti şi judeţul Ilfov), Constanţa se 
plasează pe locul patru, aceasta fiind devansată doar de Cluj, Timiş 
şi Prahova. 

Faţă de volumul de subscrieri realizat în primele nouă luni 
ale anului 2006, în anul curent primele zece companii la nivelul jude-
ţului Constanţa au înregistrat un total de 74,6 mil. lei în prime brute 
subscrise, ceea ce reflectă o creştere cu 25 de procente. Evidenţiem, 
în acest context, rezultatele notabile înregistrate de companii pre-
cum UNITA, GENERALI, OMNIASIG, ASIBAN, precum şi debutul în for-
ţă al OMNIASIG Life. 

Este semnificativ de precizat diferenţa constatată în ma-
joritatea judeţelor între volumul primelor brute subscrise la nive-
lul municipiului Constanţa şi restul judeţului. Municipiul Constanţa 
însumează aproximativ 70% din volumul subscrierilor, fapt datorat 

obiectivelor asigurabile semnificative prezente aici, precum şi venitu-
rilor populaţiei şi culturii în domeniul asigurărilor. Zonele cu potenţial 
sunt Mangalia, Cernavodă şi  Medgidia, a subliniat Giambazi TĂNASE.

Cifra de afaceri este de 90% în Constanţa, majoritatea asigu-
rătorilor dorind însă să crească subscrierile la nivelul judeţului prin dez-
voltarea reţelei proprii de agenţi şi puncte de lucru, ne-a relatat Urfet 
CHEMAL. În cazul unor asigurători, această discrepanţă vine ca ur-
mare a profilului de activitate şi a obiectivelor urmărite, aşa cum 
este şi cazul ASIBAN Constanţa: Există o discrepanţă mare între oraş şi 
judeţ, în principal datorită colaborării cu băncile, precizează Dumitru 
VOLOSCIUC, Director Sucursala ASIBAN.

Asemeni situaţiei întâlnite la nivel naţional, asigurările 
auto sunt dominante şi în portofoliul asigurătorilor din Constanţa, 
ponderea acestora fiind de aproximativ 63% din total prime brute 
subscrise în primele nouă luni ale anului 2007. Astfel, creşterea par-
cului auto la nivelul judeţului precum şi noile posibilităţi de creditare 
oferite de bănci şi companiile de leasing au impulsionat dezvoltarea 
acestui segment de asigurare. Ponderea cea mai mare în portofo-
liu o au asigurările RCA, pentru că sunt obligatorii, şi CASCO, cultura 

Sucursala Constanţa
Str. Sabinelor nr. 36A
Constanţa
Tel.: 0241 – 61.49.87
Fax: 0241 – 61.94.50
Director Sucursală: Iulian GHEORGHIu

Sucursala Constanţa
Str. Constantin Brătescu nr.1 
Constanţa
Tel.: 0241 – 61.64.66
Fax: 0241 – 66 .59.77
Director Sucursală: nicoleta TODEA

Sucursala Constanţa
Bd. Tomis nr. 142 
Constanţa
Tel.: 0241 – 61.10.98
Fax: 0241 – 69.88.27
Director Sucursală: Giambazi TănASE

Compania Daune plătite în perioada (mii. RON):

3T 2007 3T 2006 2006 2005

ASIROM 13,865.97 13,573.38 - -
OMNIASIG 7,130.00 6,150.00 8,540.00 5,490.00
BCR ASIGURăRI NA NA NA NA
ASIBAN 7,408.00 4,236.00 6,383.00 3,820.00
AllIANZ-ŢIRIAC 10,113.69 8,718.62 12,371.24 9,436.35
BT ASIGURăRI - - - -
UNITA 1,791.53 2,450.36 - -
GENERAlI 1,719.00 1,042.00 1,488.00 521.00
ASTRA-UNIQA 1,498.00 1,948.00 2,838.00 1,442.00
OMNIASIG lIFE 77.00 35.00 53.00 44.00
ARDAF 2,588.94 1,436.21 2,211.52 1,892.60
BCR ASIGURăRI DE VIAŢă - - - -
TOTAl COMPANII VIZITATE 46,192.13 39,589.57 33,884.76 22,645.95
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41,64%
CASCO

8,59%
Asigurări de viaţă

25,63%
RCA

1,73%
Alte asigurări de daune

5,87%
Asigurări de credite şi garanţii

7,76%
Alte clase de asigurări

8,78%
Incendiu

şi calamităţi naturale

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI juDEţEAn DE ASIGuRăRI - estimare PRIMM

asigurărilor în acest moment determinând populaţia să se gândească 
mai întâi la protecţia autovehiculelor şi apoi la cea a locuinţei sau a 
vieţii, a declarat Iulian GHEORGHIU, Director Sucursala ARDAF.

În acelaşi timp, remarcăm o colaborare foarte bună între 
companiile locale de profil şi service-urile auto, relaţie destul de difi-
cilă în majoritatea judeţelor vizitate anterior în cadrul Programului 
“Unde Mă Asigur?”. Suntem în relaţii foarte bune cu service-urile din 
Constanţa, convenţiile încheiate cu acestea şi respectarea termenelor 
de plată fiind cheia succesului, declară Manuel MANECA.

Tarifele auto sunt stabilite pe baza contractelor de convenţie 
încheiate anual, renegociate în fiecare an, care garantează menţinerea 
preţurilor pe această perioadă, a adăugat Urfet CHEMAL. Pe lângă 
aspectul pozitiv pe cale îl prezintă asigurările auto, acela de mo-
tor al pieţei, care determină tendinţa acesteia, evidenţiem şi partea 
negativă a acesteia, şi anume o rată a daunei foarte mare pe acest 

segment de asigurare, care apasă greu pe umerii companiilor locale 
de profil. Pornind de la acest aspect, o permanentă preocupare a 
asigurătorilor constănţeni este aceea de diversificare a portofoliului 
şi de orientare spre alte clase de asigurări.

După asigurările auto, cele mai promiţătoare şi cu potenţial 
sunt bunurile şi asigurările de răspundere civilă, segment care are toate 
premisele pentru o dezvoltare puternică, a declarat Nicoleta TODEA, 
Director Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.

Asigurările auto se cumpără, iar celelalte clase se vând, cel 
mai mare potenţial în acest sens revenind asigurărilor de bunuri, răspun-
dere şi accidente, completează Camelia PANAIT. Astfel, răspunderile 
civile au căpătat un impuls prin impunerea obligativităţii asigurării 
managerilor şi prin consolidarea conştiinţei consumatorilor cu pri-
vire la drepturile lor, aspecte de pe urma cărora asigurătorii locali 
urmează să beneficieze din plin.

Sucursala Constanţa
Str. Dianei nr. 2 
Constanţa
Tel.: 0241 – 55.02.11
Fax: 0241 – 55.02.13
Director Sucursală: Camelia PAnAIT

PRInCIPAlII InDICATORI În ASIGuRăRI PEnTRu juDEţul COnSTAnţA
Clasa de asigurări Asigurări de 

viaţă:
Asigurări 

generale, din 
care:

CASCO RCA Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAunE lA 
PROPRIETăţI 

(Asigurări 
AGRICOlE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

TOTAl

Prime brute Subscrise
3T 2007

mii RON 9.000,32 95.780,62 43.634,11 26.860,24 9.196,00 1.816,05 6.148,54 8.125,67 104.780,94
mii EUR 2.727,78 29.028,83 13.224,46 8.140,70 2.787,09 550,40 1.863,48 2.462,70 31.756,61

3T 2006
mii RON 3.169,97 62.941,66 25.375,62 18.163,66 5.984,59 1.911,28 3.424,08 8.082,42 66.111,63
mii EUR 895,32 17.777,12 7.167,04 5.130,11 1.690,28 539,82 967,09 2.282,78 18.672,44

Evoluţie reală în ROn 167,78 43,52 62,17 39,47 44,92 -10,39 69,36 -5,18 49,48
Evoluţie nominală în EuR 204,67 63,29 84,52 58,68 64,89 1,96 92,69 7,88 70,07
Pondere în total PbS pentru 3T 2007 8,59 91,41 41,64 25,63 8,78 1,73 5,87 7,76 100,00

Prime brute Subscrise
2006

mii RON 3.895,70 55.789,68 23.609,18 13.771,33 5.770,32 2.907,95 4.429,39 5.301,52 87.674,04
mii EUR 1.105,32 15.829,10 6.698,59 3.907,31 1.637,20 825,07 1.256,74 1.504,19 24.875,60

2005
mii RON 5.709,81 42.171,99 14.400,64 11.297,87 4.129,39 1.343,00 5.567,48 5.433,61 47.881,80
mii EUR 1.575,82 11.638,79 3.974,34 3.118,03 1.139,65 370,65 1.536,53 1.499,59 13.214,61

Evoluţie reală în ROn -34,94 26,15 56,33 16,23 33,25 106,47 -24,14 -6,96 74,60
Evoluţie nominală în EuR -29,86 36,00 68,55 25,31 43,66 122,60 -18,21 0,31 88,24
Pondere în total PbS pentru 2006 4,44 63,63 26,93 15,71 6,58 3,32 5,05 6,05 100,00

Daune plătite în 
perioada:

3T 2007 1.094,00 45.098,13 24.011,83 11.814,05 315,94 1.746,43 5.980,47 1.229,41 46.192,13
3T 2006 633,52 38.956,05 21.966,37 10.914,25 714,26 333,54 3.568,38 1.459,25 39.589,57

2006 240,20 33.644,56 19.041,47 6.902,54 676,50 735,44 5.176,61 1.112,00 33.884,76
2005 294,05 22.351,90 12.171,58 5.478,25 824,96 263,49 2.676,51 937,11 22.645,95
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În acelaşi timp, investiţiile mari în infrastructură, alături de 
dezvoltarea galopantă a industriei de construcţii vor favoriza creşte-
rile pe aceste clase de asigurări (răspundere civilă, asigurare de echi-
pamente, riscuri financiare, employee benefits etc.).

Intermedierile, într-o etapă superioară
În pofida unor relaţii încordate la nivel naţional în ceea ce 

priveşte relaţia asigurător-broker, judeţul Constanţa se poate lăuda 
cu o bună cultură a intermedierilor şi a consultanţei în asigurări. Com-
paniile de brokeraj sunt bine reprezentate în judeţ, funcţionând nu 
mai puţin de 15 brokeri locali, care şi-au exprimat intenţia de a educa 
populaţia şi de a forma o adevărată cultură a asigurărilor.

Preţul face încă diferenţa în Constanţa. Consider că suntem 
în continuare într-o fază de pionierat în brokeraj şi în asigurări, a decla-
rat Andra TILĂ, Director General, ASIMAR Broker. În relaţia noastră 
cu clienţii este important să identificăm riscurile la care sunt expuşi în 
activitatea lor cotidiană şi să le explicăm faptul că aceste riscuri sunt 
asigurabile, a menţionat Gabriel-Octavian NICOLAE, Director General 
CB&Co Broker.

În acelaşi sens, Mihai VRIŞCU, Director, LION Broker, ne-a 
declarat: În activitatea noastră ne bazăm în primul rând pe interesul 
clientului şi pe identificarea celei mai bune soluţii posibile pentru acesta. 
Satisfacţia acestuia este cea mai bună recomandare pentru companie.

Odată cu creşterea economică a judeţului şi dezvoltarea 
întreprinzătorilor locali, asigurătorii şi, implicit, brokerii de profil 
au beneficiat de pe urma unui potenţial asigurabil mult mai mare. 
Astfel, majoritatea brokerilor vizitaţi au acordat o atenţie deosebită 
segmentului corporate: Mediul constănţean de afaceri este propice 
pentru piaţa asigurărilor, iar simţul de proprietate al întreprinzătorilor 
locali ne-a ajutat în încheierea de asigurări de tip property, care domină 
portofoliul nostru, a precizat Şerban Radu MIHAI, General Manager al 
BIREX Broker.

Încă din antichitate, Portul Constanţa a fost una dintre sur-
sele principale de venit ale localnicilor, iar piaţa actuală de asigurări 
reprezintă unul dintre beneficiarii acestui factor de dezvoltare eco-
nomică. Asigurările maritime au înregistrat o creştere constantă şi sigu-
ră, mai ales în ceea ce priveşte navele mici şi mijlocii, a adăugat Silviu-
Dieter COŞERIU, Director, UNIBROKER Dobrogea. De aceeaşi părere 

Agenţia Constanţa
Str. Jupiter nr. 2C 
Constanţa
Tel.: 0241 – 55.54.45
Fax: 0241 – 55.54.44
Director Agenţie: Marcela Izabela ŞTIuCă

Agenţia Constanţa
Str. Traian nr. 68 
Constanţa
Tel./Fax: 0241 – 55.80.83
Director Agenţie: Elvira IAnA

Agenţia Constanţa
Bd. Mamaia nr. 83, bl. lS5, ap. 2
Constanţa
Tel.: 0241 – 60.61.38
Fax: 0241 – 61.96.36
Director Agenţie: Iancu ŞAPERA

Agenţia Constanţa 2
Str. Jupiter nr. 9 
Constanţa
Tel.: 0241 – 55.41.67
Fax: 0241 – 66.08.78
Director Agenţie: Gabriela CARAMITEA
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este şi Bogdan FILIP, Director General, INSUROM Broker: Deşi asigură-
rile maritime sunt destul de dificile, din cauza numărului mic al navelor 
româneşti, asigurările de yahturi au potenţial.

Asigurările maritime reprezintă o clasă extrem de redusă ca 
pondere la nivel naţional, mai ales, datorită numărului mic de specialişti 
necesari pentru acest segment. Totuşi, se simte o creştere a interesului la 
nivelul pieţei faţă de acest tip de asigurări, a declarat Viorica MITREA, 
General Manager, FAIRwAy Broker. 

Concluzionând, constatăm că puterea întreprinzătorilor 
locali şi afacerile semnificative aduse de Portul Constanţa şi-au pus 
o amprentă semnificativă asupra brokerajului în asigurări. Totuşi, 
semnalăm şi tendinţa de a se lucra cu companii din alte judeţe, dato-
rată reticenţei unora dintre sucursalele de asigurare locale din Con-
stanţa, care nu reuşeşte să ţină pasul cu dezvoltarea intermedierii în 
asigurări. Trebuie îmbunătăţită operativitatea de transmitere a ofertei 
solicitate de broker, dar şi a modificărilor apărute în condiţiile de asigu-
rare, pe care le primim cu întârziere, declară Daniela ŞTEFAN, Director 
Executiv, DASIG Broker. Astfel, brokerii locali sunt într-o expansiune 
continuă, trei dintre societăţile de intermediere vizitate având punc-
te de lucru în Bucureşti şi alte oraşe mari din ţară.

Avem două birouri deschise în Constanţa şi alte trei în ţară. 
Vom folosi sistemul de franciză pentru extinderea teritorială, iar pe 
termen lung intenţionăm să ne extindem la nivel naţional, a declarat 
Andrei RĂDULESCU, Director General, POwER Holding.

În altă ordine de idei, liderii companiilor locale de asigurări 
şi-au exprimat sprijinul pentru demersul companiilor de brokeraj, 
intenţionând să-şi mărească volumul subscrierilor prin intermediul 
acestora. Peste 50% din subscrierile noastre sunt realizate prin interme-
diul brokerilor, şi intenţionăm să mărim volumul de afaceri prin inter-
mediul acestora, precizează Iancu ŞAPERA.

Brokerii au fost supuşi unui proces de selecţie şi acum sunt res-
ponsabili pentru 67% din subscrierile noastre, a declarat Urfet CHEMAL. 
De aceeaşi părere este şi Directorul ASTRA-UNIqA: Brokerii sunt ca-
nale importante de vânzare, care nu trebuie neglijate, vom încerca să 
dezvoltăm această relaţie pe viitor. Pe termen mediu şi scurt, orientarea 
către brokeri este cheia succesului, avantajele acestei colaborări fiind 
reciproce, a punctat Nicoleta TODEA. 

viaţa şi pensiile în Constanţa
Lansarea pensiilor private şi dinamica tot mai accentuată 

pe segmentul asigurărilor de viaţă au constituit premise importante 
pentru impulsionarea activităţii companiilor de profil din Constanţa. 
Judeţul a înregistrat o dezvoltare foarte bună în ceea ce priveşte asigură-
rile de viaţă, ocupând poziţia a cincea pe ţară, în acest sens. Orientarea 
către segmentul corporate, parteneriatele cu băncile şi o bună identifi-
care a necesităţilor clienţilor vor asigura creşterea în acest domeniu, a 
declarat Mirela DECA, Director Zona Sud-Est, OMNIASIG Life.

Constanţa este un oraş cu un număr mare de locuitori, ceea 
ce reprezintă un mediu prielnic pentru vânzările de asigurări de viaţă, 
care cer multă pregătire şi talent pentru a obţine performanţă. Consider 
asigurările de viaţă o afacere de viitor, a adăugat Marcela Izabela 
ŞTIUCĂ, Director Agenţia AVIVA.

Centrul Regional Sud-Est
Str. Tudor Vladimirescu nr. 21 
Constanţa
Tel.: 0241 - 66.58.10
Fax: 0841 - 69.30.46
Director Centrul Regional Sud-Est: Ioana AlbERT

Zona Sud-Est
Str. General Manu nr. 1 
Constanţa
Tel.: 0241 – 66.44.94
Fax: 0241 – 66.44.84
Director Agenţie: Mariana ROŞCA

Agenţia Constanţa
Str. Ştefan Mihăileanu nr. 45, et. 3
Constanţa 
Tel.: 0241 – 55.80.71
Fax: 0241 – 55.80.70
Regional Manager: Rodica PlOPEAnu

Agenţia Constanţa
Bd. Mamaia nr. 175, et. 2
Constanţa 
Tel.: 0241 - 51.15.70
Fax: 0241 - 51.15.76
Director Agenţie: Enrise nuRlA
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Fiind un oraş cu activitate portuară, în Constanţa există, din 
partea personalului navigant, o deschidere mai mare pentru asigurări şi 
pensii private. De asemenea, factori precum turismul şi volumul în creş-
tere al construcţiilor civile şi industriale vor contribui esenţial la dezvol-
tarea afacerilor pe acest segment, a precizat Elvira IANA, Director 
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. Evident, performanţele companiilor 
de profil din Constanţa nu ar putea fi atinse fără profesionalismul 
şi implicarea liderilor acestora, care depun eforturi susţinute pentru 
educarea populaţiei vizavi de necesitatea asigurărilor de viaţă.

În activitatea noastră întâlnim lacune mari datorită lipsei 
educaţiei financiare, o moştenire rămasă din perioada comunistă fi-
ind ignoranţa privind securitatea financiară a familiei. De asemenea, 
acestea se tem să-şi asume responsabilităţi financiare pe termen lung, 
ţinând cont că asigurările de viaţă implică o frecvenţă a plăţilor şi pe-
nalităţi în situaţia întreruperii contractelor, adaugă Marcela Izabela 
ŞTIUCĂ.

Avem pretenţii mari de la consultanţii noştri, care trec prin 
mai multe etape de selecţie, acestea jucând un rol important în ceea ce 
priveşte educarea şi cultura oamenilor, a precizat Mirela DECA.

Nu în ultimul rând, remarcăm interesul companiilor specia-
lizate pe asigurări de viaţă şi pensii din Constanţa pentru asigurările 
facultative de locuinţe, în condiţiile în care proiectul legii asigurării 
obligatorii a locuinţelor este în curs de adoptare. Agenţii de vânzări 
din asigurări de viaţă s-ar putea implica, relativ uşor, şi în acest dome-
niu. Aceasta, mai ales în contextul în care, după 17 ianuarie, societăţile 
de pe segmentul life vor dispune de un număr mare de agenţi disponibi-
li pentru o astfel de activitate, odată cu încheierea perioadei de aderare 
la Pilonul II, a declarat Marcela Izabela ŞTIUCĂ.

Deşi asigurările de viaţă au încă o pondere redusă în 
portofoliul companiilor de asigurări din Constanţa, potenţialul de 
dezvoltare este enorm şi există toate premisele pentru o creştere 
sănătoasă pe acest segment.

Care sunt aşteptările?
Principalele obiective vizate sunt creşterea subscrierilor prin 

aport propriu şi colaboratori, alături de pregătirea personalului pen-
tru schimbările legislative care se vor produce în perioada următoare 
(constatul amiabil şi asigurarea obligatorie a locuinţelor). Nu în ultimul 
rând, vizăm şi dezvoltarea asigurărilor de tip incendiu şi răspundere 
civilă, a declarat Dumitru VOLOSCIUC.

Sucursala Constanţa
Bd. Ferdinand nr. 47
Constanţa 
Tel.: 0241 – 55.14.91
Fax: 0241 – 58.38.87
Director Sucursală: urfet CHEMAl

Sucursala Constanţa
Bd. Tomis nr. 149, bl. A2, sc. C, ap. 42, parter
Constanţa 
Tel./Fax: 0241 – 55.24.68
Director Sucursală: Elisaveta CROITORu

Zona Sud-Est
Director Zona Sud-Est: Mirela DECA

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI PE COMPAnII - 3T 2007
Compania Asigurări de viaţă: Asigurări generale, 

din care:
CASCO RCA+CARTE 

VERDE
Asigurări de incen-

diu şi calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE lA 
PROPRIETăŢI 

(Asigurări AGRI-
COlE incluse)

Asigurări de 
credite şi garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 AllIANZ-ŢIRIAC - 100,00 58,86 14,73 16,83 2,93 0,03 6.61
2 ARDAF 2,44 97,56 28,13 48,26 6,86 4,42 1,02 8.87
3 ASIBAN 28,43 71,57 29,45 8,06 5,76 0,10 24,83 3.37
4 ASIROM 3,85 96,15 44,11 28,91 9,08 0,47 1,00 12.58
5 ASTRA-UNIQA - 100,00 32,89 32,67 3,53 4,45 0,22 26.25
6 BCR ASIGURăRI - 100,00 50,03 29,22 13,36 - - 7.39
7 BCR ASIGURăRI DE VIAŢă 100,00 - - - - - - -
8 BT ASIGURăRI 0,18 99,82 47,72 38,17 6,75 - - 7.18
9 GENERAlI 0,37 99,63 72,77 6,98 8,53 6,54 1,95 2.85
10 OMNIASIG - 100,00 35,42 30,67 5,65 4,81 17,14 6.31
11 OMNIASIG lIFE 100,00 - - - - - - -
12 UNITA - 100,00 33,29 56,37 7,81 - - 2.52

COnSTAnţA
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Str. Constantin Brătescu nr. 2bis, ap. 1, parter
Constanţa 
Tel.: 0241 - 69.85.14
Fax: 0241 – 69.85.12
Director General: Andra TIlă

ASIMAR
bROKER

bIREX
bROKER

Str. Miron Costin nr. 68 
Constanţa
Tel./Fax: 0241 – 51.55.38
General Manager: Şerban Radu MIHAI

Str. Decebal nr. 6
Constanţa 
Tel.: 0241 – 69.90.99
Fax: 0241 – 69.90.98
Director General: Gabriel-Octavian nICOlAE

Cb & CO
bROKER

Bd. Tomis nr. 93, et. 1, cam. 6 
Constanţa
Tel.: 0241 – 67.06.00
Fax: 0241 – 67.06.22
Director Executiv: Daniela ŞTEfAn

DASIG
bROKER

Str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, 
bl. l9, sc. A, et. 1, ap. 3
Constanţa 
Tel.: 0241 – 61.65.33
Fax: 0241 – 61.95.66
General Manager: viorica MITREA
Partner: Aurel IOnESCu

fAIRWAY
bROKER

Bd. Ferdinand nr. 46, parter 
Constanţa
Tel./Fax: 0241 – 61.99.28
Director General: bogdan fIlIP

InSuROM
bROKER

Bd. Tomis nr. 143A, parter
Constanţa 
Tel./Fax: 0241 – 54.24.24
Directori: Carmen PITu, Mihai vRIŞCu

lIOn 
bROKER

COnSTAnţA
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Pentru următoarea perioadă ne propunem dezvoltarea lini-
ilor de business altele decât cele auto şi promovarea unor produse des-
tinate I.M.M.-urilor, ne-a declarat Urfet CHEMAL.

Ca obiective primordiale pe termen mediu ne propunem 
un accent mai mare pe pregătirea profesională a personalului şi o 
echilibrare a structurii portofoliului, cu preponderenţă pe alte tipuri de 
asigurări decât cel auto, îndeosebi cele de răspundere civilă, a subliniat 
Adrian CURTA, Director Sucursala Zonală BCR Asigurări.

Ne propunem să dezvoltăm parteneriatele cu băncile, atât 
la nivel central, cât şi la nivel local şi să ne orientăm mai mult spre 
segmentul corporate, precizează Mariana ROŞCA, Director Agenţia 
OMNIASIG Life. Astfel, deşi fiecare companie îşi are stabilită propria 
strategie de dezvoltare, observăm o serie de obiective comune ale 
acestora, printre care menţionăm: echilibrarea şi diversificarea por-
tofoliului pe alte clase de asigurări decât cele auto, creşterea volu-
mului subscrierilor, profitabilitatea şi extinderea reţelei teritoriale.

la final... 
Piaţa asigurărilor din judeţul Constanţa prezintă o serie 

de particularităţi care au contribuit în mod pozitiv la rezultatele 
obţinute de către companiile locale de profil. Astfel, Portul Constanţa 
şi investiţiile considerabile realizate în infrastructură, precum şi cele 
legate de specificul turistic al zonei au un cuvânt greu de spus în 
dezvoltarea viitoare a industriei asigurărilor, şi aceasta în condiţiile 
în care liderii companiilor locale de asigurări depun toate efortu-
rile pentru o mai bună satisfacere a nevoilor clienţilor, în contextul 
aplicării unui management al daunelor mult mai eficient şi mizând 
în mod cert pe calitatea serviciilor oferite. 

Oleg DOROnCEAnu

Bd. Mamaia nr. 85, bl. lS6, sc. D, ap. 31
Constanţa 
Tel.: 0241 – 60.66.10
Fax: 0241 – 60.66.12
Director General: Andrei RăDulESCu

POWER 
InSuRAnCE 

bROKER

Str. Antim Ivireanu, nr. 14
Constanţa
Tel./ Fax: 0241 – 58.75.71
Director: Silviu-Dieter COŞERIu

unIbROKER
Dobrogea

TOP InSuRAnCE
bROKER

Str. George Enescu nr. 44A
Constanţa
Tel.: 0241 - 55.94.44
Fax: 0241 - 55.92.22
General Manager: Simona TOPORău

COnSTAnţA

luna viitoare
Programul 

“unde Mă Asigur?”

braşov

Argeş
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TIMIŞ

Din punct de vedere al organizării administrative, judeţul 
Timiş are 2 municipii: Timişoara (308.885 locuitori la 1 ianuarie 2003) 
şi Lugoj (46.789 locuitori), 5 oraşe: Sânnicolau-Mare, Jimbolia, Buziaş, 
Făget şi Deta, respectiv 75 comune.

Timişoara, al treilea pol cultural din ţară din punct de 
vedere al mărimii şi diversităţii ofertei şi, în acelaşi timp, al treilea 
centru universitar după Bucureşti şi Iaşi, poate fi considerat unoraş 
al inovaţiilor tehnologice . Aici, în 1855, a apărut primul serviciu te-
legrafic din România, s-a pus în funcţiune, în premieră în Europa, 
tramvaiul tras de cai, în 1869. În 1881 a fost creată prima reţea de 
telefonie de pe teritoriul ţării, iar în 1899 aici a circulat primul tramvai 
electric din România.

Tot în Timişoara, supranumit Oraşul Parcurilor şi al Florilor, 
au fost vizionate primele proiecţii cinematografice de pe teritoriul 
actual al ţării noastre.

Începând cu 1884, Timişoara devine primul oraş european 
iluminat public electric, iar în decembrie 1989 este declarat primul 
oraş liber de comunism al României.

Într-un articol din 2005, revista franceză L’Expansion a nu-
mit capitala Banatului  vitrina economică a României, referindu-se la 
numărul mare de investiţii străine, considerate ca fiind o a doua revo-
luţie  prin care trece oraşul.

...tot banatu-i fruncea!
 Capitala de Vest a României, Timişoara a beneficiat din plin 

de avantajele poziţiei sale geografice, fiind unul dintre oraşele cele 
mai atractive din punct de vedere al potenţialului de afaceri, vizat cu 
precădere de către investitorii străini.

 În ultimii ani, mediul de afaceri timişorean a crescut vizibil 
datorită investiţiilor masive în toate mediile de activitate, fapt care 
se reflectă şi asupra industriei asigurărilor. Companiile străine au o 
bună cultură a acestui domeniu şi înţeleg foarte bine conceptul de 
‘employee benefits’, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care 

TIMIŞ

> Reşedinţa de judeţ: Timişoara

> Suprafaţa: 8.697 km²

> Populaţia: 661.171 locuitori (2006)

> Număr salariaţi: 210.391 persoane (2006) 

> Rata şomajului: 1,8 % (martie 2007) 

> Câştig salarial mediu brut: 1.136 lei/persoană 

Piaţa locală a asigurărilor

>Număr de unităţi locale: 41 (2005) 

>Prime brute subscrise (2006): 169,34 milioane lei (estim. PRIMM)

>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 365 (2005) 

>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,58 milioane lei

>Densitatea asigurărilor: 256,12 lei/locuitor 

>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.811TIMIŞ

> Situat în Vestul ţării, în regiunea istorică Banat, Timişul este cel mai mare judeţ, deţinând, cu cei 8.697 km², 
3,6% din teritoriul României.

Sucursala Timişoara
Str. Arieş nr. 2
Timişoara
Tel.: 0256 – 43.13.55
Fax: 0256 – 22.02.67
Director Sucursală: Aniea POP
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produsele noastre au din ce în ce mai mare succes, a declarat Anca 
PARNICA-MORARIU, Director Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă, 
cu ocazia vizitelor efectuate de către echipele Programului “Unde 
Mă Asigur?“ în judeţul Timiş.

Cu un nivel al investiţiilor străine şi al salarizării cu mult pes-
te media naţională, oraşul de pe Bega reprezintă o zonă de interes 
major pentru mediul de afaceri, oferind numeroase oportunităţi de 
dezvoltare în domeniul asigurărilor. Astfel, se remarcă un număr 
mare de agenţi economici importanţi precum şi existenţa unor obi-
ective asigurabile semnificative, aspecte care au condus la o bună 
dezvoltare a sectorului corporate. La rândul său, segmentul de retail 
este şi el în plină dezvoltare, timişorenii acumulând, de la an la an, 
tot mai multă informaţie în ceea ce priveşte produsele de asigurări 
şi devenind conştienţi de necesitatea de a avea acoperire pentru 
mai multe riscuri. Există o cultură dezvoltată a asigurărilor, oamenii 
sunt bine informaţi, au tendinţa să analizeze şi să compare oferte, 
astfel încât produsul de asigurare ales să corespundă cât mai exact 
necesităţilor lor, a menţionat Alexandru TIVADAR, Director Sucursala 
ARDAF Timiş.

În acelaşi timp, se poate aprecia că asigurătorii locali benefi-
ciază de o forţă de muncă superior calificată, municipiul fiind recunos-
cut ca un centru universitar de renume la nivel naţional. Cu toate aces-
tea, având în vedere că rata şomajului este sub 2%, problema recrutării 
şi fidelizării angajaţilor rămâne una de permanentă actualitate.

Status quo în Timişoara
Industria asigurărilor din judeţul Timiş este, în acest mo-

ment, sensibil mai dezvoltată decât media la nivel naţional, subscrie-
rile la sfârşitul anului 2006 reprezentând 2,95% din totalul de 5,747 
mld. lei (1,631 mld. euro). Pentru a fi mai exacţi, în 2006, volumul 
subscrierilor s-a ridicat la 169,34 mil. lei, fapt care plasează judeţul pe 
locul al treilea, la nivel naţional, după Bucureşti şi Cluj.

 Totuşi, trebuie să fim conştienţi că există o discrepanţă 
foarte mare între subscrierile realizate în municipiul Timişoara şi în 
restul judeţului, proporţia fiind de 75 la 25, în favoarea reşedinţei 
de judeţ. Motivele principale sunt diferenţele destul de mari între 
venituri, precum şi plusul de educaţie financiară a timişorenilor, a 
apreciat Directorul OMNIASIG Timiş, Adrian LEUCIAN. 

Sucursala Timişoara
Bd. Mihai Viteazu nr. 30B
Timişoara
Tel.: 0256 – 22.67.40
Fax: 0256 – 24.20.00
Director Sucursală: Iustinian SAbIn

Agenţia Timişoara
Bd. Take Ionescu nr. 73
Timişoara
Tel.: 0256 – 43.14.75
Fax: 0256 – 43.14.76
Director Agenţie: Dan băDulESCu

Compania Prime brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 
S1 2007

Prime brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2006

S1 2007 S1 2006 2006 2005

mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR

1 AllIANZ-TIRIAC 13.168,00 3.952,10 11.640,00 3.289,16 8,15 20,16 16,82 22.209,00 6.301,32 20.625,00 5.692,17 2,68 10,70 20,85

2 ARDAF 3.058,43 917,92 5.175,18 1.462,37 -43,50 -37,23 3,91 8.702,92 2.469,26 9.023,59 2.490,37 -8,03 -0,85 8,17

3 ASIBAN 8.625,10 2.588,64 5.674,51 1.603,47 45,31 61,44 11,02 11.876,41 3.369,67 10.744,06 2.965,19 5,41 13,64 11,15

4 ASIROM 14.016,00 4.206,61 11.724,00 3.312,89 14,29 26,98 17,90 21.730,00 6.165,41 NA NA NA NA 20,40

5 ASTRA-UNIQA 8.302,06 2.491,69 5.687,85 1.607,24 39,54 55,03 10,60 10.964,32 3.110,89 5.712,79 1.576,64 83,01 97,31 10,29

6 BT ASIGURARI 3.833,82 1.150,64 2.341,17 661,55 56,56 73,93 4,90 6.277,41 1.781,08 1.873,97 517,19 219,42 244,38 5,89

7 GENERAlI 3.653,82 1.096,62 2.174,00 614,32 60,68 78,51 4,67 4.990,00 1.415,80 2.490,00 687,20 91,10 106,03 4,68

8 INTERAMERICAN 680,24 204,16 628,19 177,51 3,52 15,01 0,87 1.195,27 339,13 878,29 242,39 29,77 39,91 1,12

9 OMNIASIG 11.577,00 3.474,59 6.951,00 1.964,17 59,23 76,90 14,79 14.953,00 4.242,59 9.714,00 2.680,91 46,78 58,25 14,04

10 OMNIASIG lIFE 2.205,00 661,78 1.253,00 354,06 68,24 86,91 2,82 3.634,00 1.031,07 2.363,00 652,15 46,65 58,10 3,41

11 UNITA 9.179,63 2.755,07 7.478,29 2.113,17 17,35 30,38 11,72 NA NA NA NA NA NA NA

TOTAl COMPANII 
VIZITATE

78.299,10 23.499,83 60.727,18 17.159,90 23,27 36,95 100,00 106.532,33 30.226,22 63.424,71 17.504,20 60,17 72,68 100,00

PRInCIPAlII InDICATORI AI COMPAnIIlOR DE ASIGuRăRI DIn juDEţul TIMIŞ

TIMIŞ
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Urmând binecunoscutul trend existent la nivel naţional, 
piaţa locală a asigurărilor din Timiş este dominată de segmentul au-
to, care deţine o pondere de nu mai puţin de 65% în totalul primelor 
brute subscrise în primul semestru al anului 2007.

La fel ca şi în celelalte judeţe de frontieră, specificul lo-
cal în domeniul asigurărilor, până la sfârşitul anului precedent, 
putea fi considerat segmentul Carte Verde, aşa cum a rezultat din 
discuţiile purtate de echipele Programului “Unde Mă Asigur?” cu 
reprezentanţii companiilor de asigurări. Totuşi, este evident faptul că 
unificarea, la începutul anului 2007, a poliţei de tip Carte Verde cu cea 
de răspundere civilă auto, RCA, a condus la o scădere semnificativă 
a ponderii pe care aceste poliţe o deţineau în totalul subscrierilor, 
clienţii nemaifiind nevoiţi să încheie asigurarea pe teritoriul Timişului. 
Prin urmare, asigurătorii s-au reorientat către alte clase de asigurare, 
mai puţin exploatate până în acel moment...

Aflat la graniţa României cu Ungaria şi Serbia, judeţul înre-
gistra până la începutul anului curent subscrieri importante şi din 
asigurările medicale de călătorie. Din momentul aderării României la 
Uniunea Europeană, introducerea Cardului European de Sănătate a 

condus la o încetinire a dinamicii ascendente pe această clasă, multe 
dintre subscrieri regăsindu-se în portofoliul companiilor care operau 
pe teritoriul altor judeţe.

Către ce alte clase s-au orientat, în acest context, asigurătorii? 
 După asigurările auto, miza principală o constituie asigurările de 
bunuri şi cele de răspundere civilă, care au un potenţial mare de dez-
voltare, consideră Alexandru HAVRICS, Director Sucursala ASTRA-
UNIqA. De aceeaşi părere este şi Aniea POP, Director Sucursală 
ASIBAN: Se resimte nevoia unor eforturi susţinute pe clasa asigurărilor 
de răspundere civilă care, în acest moment, nu deţin o pondere reprezen-
tativă în portofoliul companiilor de asigurare. Sunt convinsă de potenţi-
alul de creştere semnificativă a acestora în viitor.

O altă linie de business cu perspective este considerată şi 
asigurarea facultativă a locuinţelor, care poate fi influenţată, în sens 
pozitiv, de aplicarea legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, 
din 2008. Apreciem că proiectul de asigurare obligatorie a locuinţelor 
este foarte util în contextul fenomenelor climatice care afectează Ro-
mânia, a arătat Adrian LEUCIAN.

Sucursala Timişoara
Str. Iosif Nemoianu nr. 17
Timişoara
Tel.: 0256 – 49.28.08
Fax: 0256 – 49.28.07
Director Sucursală: Alexandru TIvADAR

Sucursala Timişoara
Str. Aurel Popovici nr. 3
Timişoara
Tel.: 0256 – 40.86.08
Fax: 0256 – 40.86.24
Director Sucursală: felicia bORObAR

Compania

Daune plătite în perioada (mii. RON):

S1 2007 S1 2006 2006 2005

1 AllIANZ-ŢIRIAC 6,063.00 5,322.00 12,090.00 7,576.00

2 ARDAF 2,694.44 2,506.13 5,221.98 4,164.23

3 ASIBAN 4,909.21 2,883.68 6,828.67 2,848.58

4 ASIROM 7,697.00 5,805.00 13,231.00 NA

5 ASTRA-UNIQA 2,705.01 1,772.67 3,609.78 2,882.99

6 BT ASIGURARI NA NA NA NA

7 GENERAlI 1,286.00 498.00 908.00 281.00

8 INTERAMERICAN NA NA NA NA

9 OMNIASIG 4,071.00 3,627.00 7,801.00 4,631.00

10 OMNIASIG lIFE 509.00 452.00 533.00 2,186.00

11 UNITA 3,757.52 3,689.50 NA NA

TOTAl COMPANII 
VIZITATE

33,692.18 26,555.98 50,223.43 24,569.80

Sucursala Timişoara
Piata Consiliul Europei nr. 1
Timişoara
Tel.: 0256 – 49.83.72
Fax: 0256 – 49.46.45
Director Sucursală: Radu TInu

TIMIŞ
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 Consider că riscurile catastrofale nu reprezintă o 
ameninţare destul de puternică pentru a motiva achiziţia de asigurări 
de tip property. Totuşi, de la an la an, locuitorii percep tot mai mult 
importanţa unei asigurări de locuinţe şi se asigură, în primul rând, 
de teama unor posibile produceri de incendii sau explozii, a declarat 
Virgil PESCARU, Reprezentant Zonal, ASIGEST Broker.

Problemele din Timiş şi rezolvarea lor
Cu ocazia vizitelor echipelor Programului “Unde Mă Asi

gur?”, s-a putut constata că industria de profil din Timiş are rezultate 
din ce în ce mai bune şi un potenţial considerabil pentru viitor.

Care sunt însă dificultăţile cu care se confruntă companiile 
de asigurări? Problema principală, în acest moment, este insuficienţa 
unei forţe de muncă calificate şi stabile, a reieşit în urma discuţiilor pur-
tate cu reprezentanţii asigurătorilor din Timiş.

Iustinian SABIN, Director BCR Asigurări Timiş, explică: În 
primul rând, este foarte dificil de format o echipă, iar ulterior este cel 
puţin la fel de greu să găseşti mijloacele motivaţionale şi să menţii un 
mediu intern adecvat pentru a păstra oamenii.

 Există o reală problemă referitoare la recrutare, în general, 
iar cei care se ocupă de vânzări, sunt şi mai greu de găsit, a completat 
Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC, Felicia BOROBAR.

Alexandru HAVRICS, consideră şi el că: Forţa de muncă de 
calitate este una dintre principalele probleme cu care se confruntă 
întreaga economie a judeţului Timiş şi nu doar piaţa locală de asigurări. 
Acest fapt este în strânsă legătură cu rata foarte mică a şomajului, sub 
2%.

 În Timişoara, putem spune, cu un grad mare de certitudine, 
că forţa de muncă este cât se poate de limitată, iar aceasta migrează 
între companiile de asigurări. În această vânătoare, dacă putem să o 
numim aşa, personalul de vânzări este cel mai vizat, a declarat Dan 
BĂDULESCU, Director BT Asigurări Timiş.

Clasa de asigurări Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAunE lA 
PROPRIETăţI 

(Asigurări 
AGRICOlE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

TOTAl

Prime Brute Subscrise
S1 2007

mii RON 5.624,60 51.358,98 20.366,16 16.873,85 5.504,73 2.197,25 3.256,07 3.160,93 56.983,59
mii EUR 1.688,11 15.414,32 6.112,48 5.064,33 1.652,13 659,46 977,24 948,69 17.102,43

S1 2006
mii RON 3.831,87 41.388,01 15.007,66 15.733,35 4.204,64 1.903,69 1.747,91 2.790,77 45.219,88
mii EUR 1.082,79 11.695,16 4.240,77 4.445,83 1.188,12 537,93 493,91 788,60 12.777,95

Evoluţie reală în RON 40,33 18,63 29,74 2,53 25,16 10,34 78,09 8,28 20,47
Evoluţie nominală în EUR 46,78 -24,13 -30,62 -12,21 -28,09 -18,43 -49,46 -16,87 -25,29
Pondere în total PBS pentru S1 2007 9,87 90,13 35,74 29,61 9,66 3,86 5,71 5,55 100,00

Prime Brute Subscrise
2006

mii RON 8.940,26 80.350,33 32.732,45 26.152,98 8.871,24 4.002,71 4.074,44 4.516,51 89.290,59
mii EUR 2.536,60 22.797,65 9.287,12 7.420,34 2.517,02 1.135,68 1.156,03 1.281,46 25.334,26

2005
mii RON 6.580,73 49.257,21 17.829,04 13.897,99 6.838,68 2.293,90 5.082,33 3.315,28 55.837,94
mii EUR 1.816,18 13.594,20 4.920,53 3.835,62 1.887,36 633,08 1.402,64 914,96 15.410,37

Evoluţie reală în RON 29,55 55,55 75,07 79,44 23,70 66,39 -23,55 29,91 52,48
Evoluţie nominală în EUR -28,40 -40,37 -47,02 -48,31 -25,02 -44,26 21,33 -28,60 -39,17
Pondere în total PBS pentru 2006 10,01 89,99 36,66 29,29 9,94 4,48 4,56 5,06 100,00

Daune plătite în perioada:

S1 2007 1.199,52 26.030,13 14.766,43 8.186,58 402,74 20,27 2.380,84 273,26 27.229,65
S1 2006 1.277,07 19.816,75 11.674,75 5.786,42 274,80 49,30 1.813,96 217,51 21.093,81

2006 1.770,51 44.843,14 26.440,85 13.066,93 526,87 292,59 3.894,90 621,01 46.613,65
2005 2.344,44 19.342,37 11.421,59 5.296,34 741,91 49,82 1.589,39 243,32 21.686,81

PRInCIPAlII InDICATORI În ASIGuRăRI PEnTRu juDEţul TIMIŞ

35,74%
CASCO

9,87%
Asigurări de viaţă

29,61%
RCA

3,86
Alte asigurări de daune

5,71%
Asigurări de credite şi garanţii

5,55%
Alte clase de asigurări

9,66%
Incendiu

şi calamităţi naturale

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI juDEţEAn DE ASIGuRăRI - estimare PRIMM
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Astfel, conform declaraţiilor asigurătorilor, se pare că aceas-
tă problemă este strâns legată de rata foarte redusă a şomajului.

 Una dintre soluţiile posibile pentru rezolvarea problemei 
referitoare la insuficienţa unei forţe de muncă specializate, mai ales pe 
domeniul vânzărilor, este chiar externalizarea unei părţi a serviciului 
de vânzare prin utilizarea brokerilor, a precizat Directorul OMNIASIG 
Timiş.

Dauna plătită, cea mai bună reclamă pentru asigurător
O altă problemă importantă pentru asigurătorii din judeţul 

Timiş, întâlnită de altfel şi la nivel naţional, este şi o rată a daunei foa-
rte mare, mai ales pe segmentul auto.

 Rata daunei pe clasa auto este foarte mare, în ceea ce pri-
veşte compania noastră. De la începutul acestui an însă încercăm să 
realizăm o mai bună selecţie a riscurilor pentru fiecare dintre clienţii 
noştri actuali, precum şi pentru potenţialii clienţi, pentru a desfăşura 
o activitate cât mai profitabilă, a declarat Cornelia TECĂU, Director 
UNITA Timiş.

 De la începutul acestui an am înregistrat o rată a daunei 
pe segmentul auto de aproximativ 70%. Acest fapt ne-a determi-
nat să ne concentrăm şi pe celelalte clase de asigurări, precum cele 

de bunuri sau răspunderile civile, a explicat Directorul BT Asigurări 
Timiş.

Însă, în pofida unei rate foarte mari a daunei, asigurătorii 
nu se pot mândri cu pagube majore în anul 2006, cea mai mare des-
păgubire achitată fiind de 230.000 lei (ALLIANZ-ŢIRIAC), ea constând 
în plata reparaţiilor unui automobil de tip sport.

viaţa şi pensiile în Timişoara...
Două segmente care până în acest moment nu s-au aflat 

printre priorităţile timişorenilor sunt asigurările de viaţă şi pensi-
ile private. Totuşi, putem remarca o creştere sensibilă a interesu-
lui populaţiei pentru aceste domenii, interes care se va reflecta cu 
siguranţă şi prin majorarea subscrierilor companiilor de profil.

Astfel, lansarea pensiilor private şi targeturile tot mai ridicate 
în vânzarea de asigurări de viaţă au făcut ca 2007 să fie un an extrem 
de activ şi pentru companiile timişorene care operează în domeniu.

 Cu toate că ştacheta a fost ridicată destul de sus, putem 
afirma că deja am depăşit obiectivele propuse pentru asigurările de 
viaţă, iar în ceea ce priveşte pensiile private, lucrurile sunt pe drumul 
cel bun, a declarat Liviu SĂRACU, Director Agenţia ING Asigurări de 
Viaţă.

Sucursala Timişoara
Calea Aradului nr. 11A
Timişoara
Tel./Fax: 0256 – 22.66.44
Supervizor Zonă: Radu MODOl

Agenţia Timişoara
Str. louis Pasteur nr. 7
Timişoara
Tel.: 0256 – 21.23.19
Fax: 0256 – 49.91.35
Director Agenţie: Adriana IuORAŞ

Agenţia Timişoara
Bd. Take Ionescu nr. 29A
Timişoara
Tel.: 0256 – 49.33.04
Fax: 0256 – 49.33.05
Director Agenţie: liviu SăRACu

Agenţia Timişoara
Bd. Eroilor de la Tisa nr. 20A, et. 2
Timişoara
Tel.: 0256 – 29.52.80
Fax: 0256 – 40.60.28
Director Agenţie: Constantin TănăSIE

TIMIŞ
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 Consider că este foarte important ca vânzarea de pensii 
private să nu interfereze cu munca noastră legată de asigurările de 
viaţă şi cele medicale, a subliniat Anca PARNICA-MORARIU.

 Cele două tipuri de produse se pot completa foarte bine 
şi, împreună, pot satisface nevoia de protecţie a clienţilor noştri, a 
declarat Radu MODOL, Supervizor Zonă în cadrul BCR Asigurări de 
Viaţă.

Mai mult, evoluţiile celor două pieţe (n.red.: asigurările de 
viaţă şi pensiile private) par să se influenţeze reciproc. Recrutările fă-
cute în această perioadă pot aduce un personal dinamic şi dedicat 
pentru activităţile ulterioare acestei perioade, a declarat Constantin 
TĂNĂSIE, Director Agenţia INTERAMERICAN.

 Surprinzător sau nu, subscrierile pe segmentul de asigurări 
de viaţă nu au scăzut odată cu apariţia pensiilor private, aşa cum ne 
aşteptam; din contră, acestea au crescut, a precizat Liviu SĂRACU.

Deşi ponderea asigurărilor de viaţă în portofoliul compa-
niilor de profil din judeţul Timiş este relativ scăzută, putem aprecia 
că această clasă are un potenţial semnificativ de dezvoltare, urmând 
trendul ţărilor occidentale. De asemenea, pensiile şi asigurările de 
viaţă par a nu fi în competiţie, ci a se completa reciproc, acoperind 
nevoia de protecţie a localnicilor. 

Maturitate timişeană
Intermedierea în asigurări şi, mai ales, relaţia asigurători-

brokeri a fost întotdeauna unul dintre subiectele fierbinţi, în princi-
pal, datorită numeroaselor neînţelegeri între cele două părţi referi-
tor la mărimea comisioanelor, la deschiderea asigurătorilor faţă de 
brokeri etc. Care este însă situaţia în judeţul Timiş?

 Companiile de asigurări s-au maturizat şi, ca rezultat, avem 
semnate parteneriate cu mai mulţi jucători importanţi de pe piaţa 
locală de profil, a declarat Virgil PESCARU.

 Relaţia asigurător-broker este reciproc avantajoasă şi am 
reuşit în acest sens să stabilim un parteneriat viabil şi de durată cu 
toate societăţile de profil din judeţ. Respectarea angajamentelor 
asumate, seriozitatea şi profesionalismul sunt atributele de bază care 
vor face din această relaţie una de succes, a precizat Adrian TOMA, 
Director  General TOMASIG Broker de Asigurare.

Aurelia ZANFIR, Director General Z&A Broker de Asigurare, 
a declarat: Colaborarea noastră cu asigurătorii a devenit, de-a lun-
gul timpului, din ce în ce mai bună, întrucât ambele părţi au înţeles 
importanţa unei armonii în relaţia asigurător-broker.

Dacă ne referim la cealaltă parte a baricadei, se poate ob-

Sucursala Timişoara
Bd. Take Ionescu nr. 53
Timişoara
Tel.: 0256 – 49.97.25
Fax: 0256 – 49.86.75
Director Sucursală: Adrian lEuCIAn

Agenţia Timişoara
Str. Ofcea nr. 9
Timişoara
Tel.: 0256 – 47.55.74
Fax: 0256 – 30.82.27
Director Agenţie: Anca PARnICA-MORARIu
Director Zona vest: nicolae flORE

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA+CARTE 
vERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAunE lA 
PROPRIETăţI 

(Asigurări
AGRICOlE
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 AllIANZ-ŢIRIAC NA 100,00 43,99 23,12 19,59 3,05 0,81 9,45

2 ARDAF 1,73 98,27 31,34 43,41 9,07 4,58 3,16 6,72

3 ASIBAN 22,58 77,42 38,09 10,05 8,32 0,20 17,78 2,99

4 ASIROM 4,06 95,94 38,64 45,05 6,34 3,48 0,06 2,36

5 ASTRA-UNIQA NA 100,00 33,23 52,35 5,36 0,05 0,12 8,90

6 BCR ASIGURARI NA 100,00 43,09 37,06 17,20 NA NA 2,65

7 BT ASIGURăRI 0,58 99,42 44,52 36,15 11,93 NA NA 6,81

8 GENERAlI 12,34 87,66 34,21 12,61 18,35 6,30 0,25 15,95

9 INTERAMERICAN 58,74 41,26 9,05 19,92 6,40 NA NA 5,89

10 OMNIASIG NA 100,00 31,12 40,81 2,82 7,96 12,97 4,32

11 OMNIASIG lIFE 100,00 NA NA NA NA NA NA NA

12 UNITA NA 100,00 48,77 36,76 9,09 NA NA 5,38

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI PE COMPAnII - S1 2007
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serva că, în judeţul Timiş, există câteva companii care se pot lăuda 
că au subscris prin intermediul brokerilor un volum de prime mult 
peste media naţională.

 Creşterea ponderii primelor subscrise cu ajutorul 
societăţilor de intermediere a fost un obiectiv constant pentru noi. 
Astfel, în acest an, 65% din volumul total de prime este subscris 
de către brokeri, iar pe viitor acest procentaj va creşte, a precizat 
Adriana IUORAŞ, Director Agenţia GENERALI.  Contribuţia societăţilor 
de intermediere în asigurări se ridică la circa 30% din portofoliul nostru, 
dar ne dorim să ajungem la 40% în viitorul apropiat , a adăugat Felicia 
BOROBAR.

 Chiar dacă, în anul 2006, activitatea de subscriere prin inter-
mediul brokerilor poate fi considerată redusă (aproximativ 3% din 
totalul subscrierilor), în continuare suntem preocupaţi să dezvoltăm 
această modalitate de promovare a produselor noastre. În acest mo-
ment, procentul a crescut până la 4%, a declarat Radu TINU, Director 
ASIRON Timiş

Ce presupune însă să fii broker, în adevăratul sens al cu-
vântului?

 În opinia mea, nu este suficient să intermediezi vânzarea 
unei asigurări; pentru a fi broker în adevăratul sens al cuvântului tre-
buie să faci şi consultanţă, a precizat reprezentantul ASIGEST.

Astfel, din acest punct de vedere, piaţa de intermediere 
tinde spre maturitate, întrucât din ce în ce mai mulţi brokeri oferă 
o paletă largă de servicii care include şi consultanţa în problematica 
daunelor.

 În ceea ce priveşte clienţii, de la an la an lumea percepe tot 
mai bine necesitatea de a fi asigurat. Probabil că principala tendinţă 
este încheierea în număr cât mai mare a asigurărilor de locuinţe, în 
primul rând pentru a fi acoperiţi faţă de riscul de explozie şi incendiu, 
pentru că inundaţiile, alunecările de teren şi cutremurele nu au afec-
tat până acum în proporţie semnificativă judeţul Timiş, a adăugat 
Virgil PESCARU.

Obiective pentru 2007 - 2008
 Obiectivul nostru fundamental pentru anul 2007 este profi-

tabilitatea maximă. Nu vom neglija totuşi subscrierile, în agenda stra-
tegică având prevăzută majorarea vânzărilor pe clasa asigurărilor de 
incendiu şi calamităţi naturale, precum şi cuprinderea în asigurare 
a unui număr sporit de suprafeţe cultivate, a declarat Radu TINU 
Director ASIROM Timiş.

 Principalele noastre ţinte pe termen scurt - mediu sunt 
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câştigarea unei cote de piaţă de minimum 10% pe Pilonul II de pen-
sii private la nivelul judeţului Timiş, precum şi dezvoltarea agenţiei 
prin atragerea unui număr mare de colaboratori, care să permită 
obţinerea de performanţe conform standardului companiei noastre, 
a subliniat liderul INTERAMERICAN Timiş.

 Pentru următoarea perioadă ne propunem să aducem în 
portofoliu o serie nouă de clienţi de tip corporate, având în vedere 
numărul în creştere de investitori în judeţul Timiş, a declarat Carmen 
ANDREI, Area Manager, AON România.

Al fine...
Dacă privim în ansamblu, piaţa timişeană a asigurărilor 

este fără îndoială într-o evoluţie continuă, creşterea medie la nivelul 
pieţei în anul 2006, faţă de anul 2005, situându-se la 35-40 de pro-
cente.

În spatele acestei dinamici ascendente se află atât efortul 
asigurătorilor timişeni, cât şi investiţiile considerabile ale compani-
ilor din Vest. Apropierea de ţările mai dezvoltate a avut o influenţă 
benefică asupra mentalităţii locuitorilor, aceştia fiind sensibil mai 
deschişi către asigurări şi beneficiind de o educaţie financiară mult 
peste media ţării.

Prin urmare, situaţia favorabilă existentă la nivelul Timişului, 
alături de entuziasmul asigurătorilor locali ar trebui să conducă la o 
dezvoltare susţinută a pieţei de profil, posibilele dificultăţi întâlnite 
fiind prea mici pentru a stăvili creşterea.

Vlad PANCIU

Str. Drubeta nr. 29B,
Timişoara
Tel.: 0256 – 43.05.82
Fax: 0256 – 43.70.31
Director General: Aurelia ZAnfIR

Bd. Take Ionescu nr. 47, parter,
Timişoara
Tel.: 0256 – 49.08.74
Fax: 0256 – 43.66.12
Director General: Adrian TOMA

Piaţa Victoriei nr. 5, sc. B, et. 1, ap. 3,
Timişoara
Tel./Fax: 0256 – 20.01.11
Reprezentant Zonal: virgil PESCARu

Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, ap. 4,
Timişoara
Tel.-Fax: 0256 – 49.68.11
Area Manager: Carmen AnDREI

TIMIŞ
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
(CSA) a organizat pe 4 octombrie a.c., la Timişoara, 
întâlnirea - dezbatere Dialog şi soluţii pentru noi 
direcţii de dezvoltare a pieţei de asigurări din 
Regiunea Vest. Evenimentul face parte din seria 
manifestărilor organizate de către CSA pentru a 
marca aniversarea a 15 ani de activitate de su-
praveghere în asigurări, în România.

Alături de conducerea CSA, evenimen-
tul a reunit reprezentanţi ai pieţei regionale de 
asigurări, ai asociaţiilor profesionale din domeniu 
- Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare 
şi Reasigurare din România (UNSAR), Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Con-
sultanţă în Asigurări din România (UNSICAR), 
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din 
România (BAAR) -, ai Parlamentului, ai Fondului 
de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS), ai admi-
nistraţiei publice locale, precum şi ai mediului de 
afaceri din regiunea de dezvoltare Vest. 

Considerăm că judeţul Timiş este unul 
dintre cele mai dezvoltate judeţe din ţară şi 
un important pol de dezvoltare economică al 
Regiunii Vest, implicit pentru industria asigură-
rilor. Prin urmare, am organizat întâlnirea noa-
stră aici, la Timişoara, pentru că dorim să creş-
tem dialogul cu reprezentanţii pieţei locale a 
asigurărilor şi să identificăm împreună nevoile 
acestei importante regiuni pentru continuarea 
consolidării pieţei asigurărilor pe plan local, în 

contextul noilor provocări europene. Totodată, 
cu această ocazie, doresc să anunţ intenţia de 
a deschide o reprezentanţă CSA la Timişoara, în 
cursul anului viitor, a declarat Preşedintele CSA, 
Angela TONCESCU.

 Iniţiativa CSA a fost salutată de repre-
zentanţii administraţiei publice locale, de Prefec-
tul judeţului Timiş, Ovidiu Virgil DRĂGĂNESCU, 
şi de Primarul Municipiului Timişoara, Gheorghe 
CIUHANDU, care şi-au manifestat aprecierea 
pentru atenţia acordată de CSA judeţului Timiş, 
prin organizarea unui eveniment de asemenea 
anvergură la Timişoara.

Gheorghe CIUHANDU a arătat că 
Timişoara este un oraş important care atrage 
multe investiții străine, fapt ce a condus şi la 
dezvoltarea şi dinamizarea pieţei asigurărilor 
pe plan local. În prezent, se lucrează la un am-
plu proiect de dezvoltare urbană, fapt ce va de-
termina extinderea ariei de influență a orașului, 
centrul de greutate transferându-se astfel spre 
servicii şi construcţii.

Pătrunzând în angrenajul economic al 
Europei căutăm să facem din Timișoara un pol de 
atracție și pentru asigurări, a menţionat Primarul 
Timişoarei.

De asemenea, Constantin TOMA, Pre-
şedinte - Director General al OMNIASIG VIENNA 
Insurance Group, prezent în calitate de oaspete 
de onoare şi vorbitor, a declarat: Penetrarea Pro-
dusului Intern Brut şi a consumului de asigurări 
per capita înregistrate în Europa arată că decalajul 
faţă de Uniunea Europeană este foarte mare şi nu 
se poate micşora decât prin aplicarea şi respec-
tarea unui set amplu de măsuri, de reglementări 
armonizate cu Directivele europene în domeniu.

Expunerile vorbitorilor au generat un 
dialog activ între cei prezenţi şi autoritatea de 
supraveghere a asigurărilor, reprezentată la acest 
eveniment atât de conducere, cât şi de coordo-
natorii direcţiilor de specialitate pe probleme de 
reglementare, autorizare, stabilitate financiară, 
supraveghere şi control şi juridice.

Evenimente
Dialog şi soluţii pentru dezvoltarea pieţei asigurărilor din Regiunea vest
4 octombrie 2007
Timişoara, Hotel Continental

5Angela TONCESCU, Preşedinte CSA

5Gheorghe CIUHANDU, Primarul Municipiului 
Timişoara

5: Reprezentanţi ai CSA, UNSAR, UNSICAR, BAAR şi FPVS în dialog cu piaţa asigurărilor din regiunea Vest
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ZIuA ASIGuRăRIlOR la Timişoara

Asigurări pe malurile begăi!
Atitudinea liderilor locali ai companiilor de asigurări şi mediul de afaceri tot mai profesionist s-au reflec-

tat asupra dezvoltării pieţei de profil din judeţul Timiş, astfel încât, astăzi, se poate vorbi despre o piaţă locală 
a asigurărilor în plină evoluţie din punct de vedere al diversificării şi echilibrării portofoliilor, pe de o parte, şi al 
majorării volumului de subscrieri, pe de altă parte. 

Întâlnire devenită deja tradiţională în cadrul vizi-
telor Programului “Unde Mă Asigur?”, ZIUA ASIGURĂRILOR 
a reunit la Timişoara liderii structurilor locale ale compani-
ilor de asigurări şi ai societaţilor de intermediere în asigurări, 
pentru a dezbate situaţia pieţei de profil din regiunea de 
Vest a României.

Problematica daunalităţii la nivelul zonei Vestice 
a ţării a constituit unul dintre subiectele amplu dezbătute 
în cadrul conferinţei, cu această ocazie identificându-se o 
serie de soluţii în vederea reducerii acesteia.

În regiunea de Vest a ţării se înregistrează, dacă 
eliminăm Bucureştii, cea mai ridicată rată a daunei. Această 
situaţie se datorează traficului intens de pe DN 79, una din-
tre cele mai circulate artere din România, a precizat Dumitru 
PEPICI, Director OMNIASIG Timiş. 

Introducerea noului Cod rutier şi dezvoltarea par-
curilor auto ale transportatorilor afectează, de asemenea, 
daunalitatea înregistrată de companiile de asigurări. Am 
avertizat transportatoriii asupra necesităţii de a-şi disciplina 
conducătorii auto, a completat Radu TINU, Director ASIROM 
Timiş.

Potrivit liderilor şi specialiştilor prezenţi la ZIUA 
ASIGURĂRILOR, diminuarea daunalităţii şi eficientizarea ac-
tivităţilor companiilor de asigurări pot fi realizate printr-o 
selecţie mai atentă a riscurilor, prin introducerea unor sis-
teme informatice de gestiune a daunelor, precum şi prin 
externalizarea acestora

5Dumitru PEPICI, Director Regional
al OMNIASIG

5Felicia BOROBAR, Director
AllIANZ-ŢIRIAC Timiş

4
Vlad PANCIU, coordonatorul  

Programului “Unde Mã Asigur?”, a 
prezentat evoluţia pieţei româneşti 

de asigurări din ultimii 10 ani

Evenimente

Un eveniment
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Prin încheierea unor parteneriate cu service-urile 
auto, precum şi prin implementarea unor criterii mai rigu-
roase de selecţie a clienţilor, rata daunei poate fi diminuată, a 
declarat Felicia BOROBAR, Director ALLIANZ-ŢIRIAC Timiş.

De asemenea, cu ocazia discuţiilor purtate, a fost 
evidenţiată relaţia de bună colaborare existentă între in-
termediari şi asigurători, pe de o parte, precum şi dintre 
aceştia şi clienţi, pe de altă parte. Se remarcă, astfel, cali-
tatea serviciilor oferite clienţilor de către brokeri în ceea ce 
priveşte consultanţa şi asistenţa pentru întocmirea dosare-
lor de daună, precum şi pentru obţinerea despăgubirilor. 

Secretul unei bune cooperări între asigurător şi 
brokerul de asigurare constă în seriozitatea şi profesiona-
lismul demonstrate de cele două părţi implicate. În decur-
sul timpului ne-am adaptat atât nevoilor clienţilor, cât şi 
cerinţelor asigurătorilor, a declarat Adrian TOMA, Director 
TOMASIG Broker de Asigurare.

În concluzie, şi ediţia timişeană a ZILEI ASIGURĂ-
RILOR, eveniment care se desfăşoară, la nivel naţional, în 
cadrul Programului “Unde Mă Asigur?”, s-a dovedit a fi o 
reuşită, opinie împărtăşită de către liderii şi specialiştii com-
paniilor de asigurări şi brokeraj vizitate de către echipele 
Media XPRIMM.

vlad bOlDIjAR

5Reprezentanţii structurilor locale ale companiilor de asigurări şi ale societăţilor de brokeraj au dezbătut situaţia pieţei de profil şi perspectivele de dezvoltare ale acesteia

BULetINe 
INFORMAtIVe
De AsIGURĂRI

www.1asig.ro
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ZIuA ASIGuRăRIlOR la Constanţa

Pe valurile asigurărilor..

Un eveniment devenit deja tradiţional în cadrul 
Programului „Unde Mă Asigur?” este ZIUA ASIGURĂRILOR, 
manifestare desfăşurată sub egida Revistei PRIMM Asigurări 
& Pensii şi cu sprijinul oficial al Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor.

Desfăşurată pe 24 octombrie a.c., la Constanţa, 
ZIUA ASIGURĂRILOR a reunit reprezentanţi ai autorităţii de 
supraveghere, lideri şi specialişti ai celor mai importante 
companii de profil şi ai brokerilor de asigurare. Discuţiile au 
atins teme importante, precum potenţialul de dezvoltare al 
pieţei, impactul legii asigurării obligatorii a locuinţelor sau 
relaţia asigurători-brokeri.

Chiar dacă proiectul legii asigurării obligatorii a 
locuinţelor este controversat, actul normativ este privit ca 
un adevărat motor pentru industria de profil. Companiile 
apreciată că pot utiliza această poliţă pentru dezvoltarea 
segmentului asigurărilor facultative. 

Mai mult, companiile specializate pe asigurări de 
viaţă şi pensii şi-au exprimat interesul pentru acest segment 
aflat în curs de legiferare, agenţii de vânzari din asigurări 
de viaţă s-ar putea implica, relativ uşor, şi în acest dome-
niu. Aceasta, mai ales în contextul în care, după 17 ianuarie, 
societăţile de pe segmentul life vor dispune de un număr mare 
de agenţi pentru o astfel de activitate, odată cu încheierea 
perioadei de aderare la Pilonul II, a declarat Izabela ŞTIUCĂ, 
Director, AVIVA Constanţa.

Unul dintre subiectele predilecte de discuţie în 
cadrul acestui eveniment se referă la relaţia brokerilor cu 
asigurătorii. Această temă a fost abordată şi la reuniunea 
de la Constanţa, mai ales că, aşa cum s-a constatat şi în 
cadrul vizitelor echipelor Programului “Unde Mă Asigur?”, 
în acest oraş activează un număr semnificativ de societăţi 
de intermediere. Am întâmpinat de multe ori probleme de 

5Ziua Asigurărilor a reprezentat un bun prilej de dezbateri

Un eveniment



��NOIEMBRIE 2007

Evenimente

comunicare cu asigurătorii constănţeni, iar soluţia a venit de 
multe ori din alte judeţe, a declarat Daniela ŞTEFAN, DASIG 
Broker.

Din discuţiile purtate atât în cadrul ZILEI ASIGU-
RĂRILOR, cât şi în întâlnirile avute în cadrul Programului 
“Unde Mă Asigur?” a reieşit că piaţa locală de intermediere 
în asigurări a crescut mult în ultimii ani, dar această creştere 
nu a avut un rol foarte mare în dezvoltarea relaţiei dintre 
brokeri şi asigurătorii locali.

Ambele părţi trebuie să-şi rezolve divergenţele şi să 
realizeze că o competiţie sănătoasă nu poate decât să dez-
volte piaţa, a menţionat Dan CONSTANTINESCU, Membru în 
Consiliul CSA, participant activ la evenimentele organizate 
în scopul promovării pieţei româneşti a asigurărilor.

Liderii pieţei de asigurări constănţene au profitat 
de prezenta oficialului CSA pentru a ridica şi problemele 
viitoare ale pieţei. În acest moment, puţini asigurători sunt 
cu adevărat pregătiţi pentru constatul amiabil, acesta putând 
fi şi o sursă de fraudă în piaţa asigurărilor, a declarat Iulian 
GHERGHIU, Director ARDAF Constanţa.

Oricare ar fi problemele întâmpinate atât de bro-
keri, cât şi de către companiile de asigurare la nivel judeţean, 
comunicarea reprezintă elementul cheie al reuşitei în indu-
stria de profil, a fost una dintre concluziile reuniunii de la 
Constanţa.

5Oleg DORONCEANU, Editor,
Media XPRIMM

5Dan CONSTANTINESCU,
Membru în Consiliul CSA
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În ultima zi de septembrie, FUNK Gruppe 
a organizat un cocktail prilejuit de lansarea broke-
rului FUNK International România, format prin fuzi-
unea RIMIS Broker de Asigurare cu FUNK Gruppe. 

Compania românească a primit licenţa de 
funcţionare din partea Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor sub noua denumire.

Pentru FUNK Gruppe, România pare cea mai 
atractivă piaţă şi cu cel mai mare potenţial din noul 
val al ţărilor care aspiră la integrarea în spaţiul eco-
nomic comunitar. Compania noastră intenţionează 
să presteze aici serviciile de calitate oferite deja pe 
piaţa germană, a declarat Marius Viorel ROŞCA, 
CEO al FUNK International România.

lansare funK International România
30 septembrie 2007

Hotel Phoenicia

Evenimente

La începutul lunii octombrie, PRIMA PENSIE 
Fond de Fensii a organizat un eveniment prin 
care a anunţat implicarea Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în cea mai nouă 
piaţă financiară din România.

BERD a intrat prin diverse participaţii pe 
mai multe pieţe de pensii private aflate la început 
de drum. Implicarea noastră, mai mult sau mai puţin 
directă, în ţări precum Polonia, Slovacia şi mai nou 
Kazakhstan, arată dorinţa continuă a băncii de a 
promova pieţele emergente de pensii private din 
Europa şi nu numai, a declarat Jonathan wOOLLETT, 
Director BERD pentru Instituţiile Financiare Non-
bancare.

PRIMA PENSIE Fond de Pensii este o com-
panie membră a grupului PRVA originară din Slovenia, 
care administrează fonduri de pensii în zona Central 
şi Est-Europeană, în ţări precum Serbia, Macedonia, 
Albania sau Ucraina şi care vine în România cu un 
bagaj de cunoştinţe solide în domeniul asset-man-
agementului.

PRIMA PENSIE oferă clienţilor expertiza câş-
tigată de grupul PRVA în sectorul pensiilor şi al mana-
gementului portofoliului. În România, compania se 
bucură de o echipă de oameni capabili, cu experienţă 
în toate activităţile Fondului, a declarat Damjan 
MENCEJ, CEO PRIMA PENSIE.

bERD sprijină extinderea fondului de 
pensii PRvA 
3 octombrie 2007
Hotel Hilton

Sucursala OMNIASIG Aviatorilor a sărbătorit în seara zilei de 12 octombrie 
a.c. împlinirea a 10 ani de la înfiinţare, organizând o petrecere explozivă la Clubul 
Bamboo.

Într-o atmosferă de excepţie, încărcată de bucurie şi voie bună, angajaţii 
OMNIASIG, alături de clienţi şi colaboratori, au petrecut o seară de neuitat, presărată 
din plin cu surprize. 

Vreau să felicit Sucursala Aviatorilor pentru întreaga activitate desfăşurată de-a 
lungul acestor 10 ani. Deşi este o seară destinată exclusiv distracţiei, nu pot să nu rostesc 
nişte cifre şi să spun că OMNIASIG a câştigat în primul an al existenţei sale 5 mil. EUR, sumă 
pe care Sucursala Aviatorilor o câştigă acum într-o singură lună. Mult succes în continuare 
şi La Mulţi Ani!, a declarat Constantin TOMA, Preşedinte - Director General OMNIASIG, 
cu ocazia discursului ţinut în debutul evenimentului.

Petrecere aniversară pentru Sucursala OMnIASIG 
Aviatorilor 
12 octombrie 2007
Club Bamboo

5Marius Viorel ROŞCA: Compania noastră intenţionează să presteze aici serviciile de calitate oferite deja pe piaţa 
germană

4
Sucursala

OMNIASIG Aviatorilor 
a sărbătorit 10 ani de 

la înfiinţare

Totul despre asigurări
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Mihaela DINU deţine, 
în prezent, funcţia de Director 
Reasigurări în cadrul FATA Asi-
gurări Agricole, societate fiică a 
companiei italiene de profil FATA 
Assicurazioni Danni S.p.A.

În ceea ce priveşte 
obiectivele profesionale pe 

termen scurt, Mihaela DINU a declarat: Pentru perioada imediat 
următoare mă gândesc, în primul rând, la reînnoirea contractelor de 
reasigurare şi desigur îmi doresc să fie suficient de avantajoase şi cât mai 
aproape de realitatea noastră, a tuturor celor implicaţi, fie că vorbim de 
noi, reasiguratul, fie că vorbim de prietenii noştri de afaceri, reasigurătorii. 
Consider că relaţia dintre partenerii de dialog poate să se clădească pe o 
bază onestă, trebuie doar să găsim calea.

Absolventă a facultăţii de Comerţ din cadrul ASE, urmând 
cursuri de specializări în reasigurări, management şi asigurări de viaţă, 
Mihaela DINU a făcut parte din echipele de reasigurare ale companiilor 
ASTRA, AGRAS şi OMNIASIG.

Mihai COCA-COZMA 
este, din luna iulie a acestui an, 
Director General al AIG Fond 
de Pensii. Şi-a început cariera în 
asigurări în anul 1999, în cadrul 
AIG Life, ca Management Asso-
ciate, urmând ca timp de şase 

ani, din anul 2001 până în 2007, să activeze ca Director de Operaţiuni 
al aceleiaşi companii.

Dorim să obţinem pe pensii ceea ce am reuşit pe asigurări de 
viaţă. Personal, am convingerea că vom reuşi să ne atingem obiectivul 
de a deveni un jucător important pe piaţa din România. Ştiu că am 
sprijinul unei echipe întregi atât la nivel local, cât şi internaţional, din 
partea grupului AIG, precizează Mihai COCA-COZMA.

Absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti, Mihai 
COCA-COZMA a urmat cursurile programului Executive MBA, or-
ganizat de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, în 
parteneriat cu Universitatea din washington.

Din perspectiva noii poziţii ocupate, Mihai COCA-COZMA 
declară că a fost o provocare formarea unei echipe care să se poată 
integra în cultura companiei AIG, să adopte cu uşurinţă principiile şi 
standardele de calitate impuse de apartenenţa la un grup de elită. Am 
reuşit să formez un nucleu de specialişti, extrem de dedicaţi obiectivului 
pe care îl avem şi care s-a autodepăşit în fiecare zi.

Cariere
Mihai COCA-COZMA

Director General,
AIG Fond de Pensii

Cariere

Mihaela DInu
Director Reasigurare 

FATA Asigurări Agricole

Daniela MURARIU a 
preluat, începând cu data de 
1 octombrie 2007, conducerea 
activităţii Departamentului Ca-
sualty al AIG România, anterior 
deţinând funcţia de Financial 
Lines and Casualty Underwriter 
al companiei cu acelaşi nume. 

Obiectivele vizate de Daniela MURARIU din perspectiva 
acestei poziţii sunt consolidarea şi creşterea portofoliului actual de 
clienţi, precum şi promovarea unor produse ale companiei care nu 
sunt valorificate în prezent.

Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti şi 
a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice “David Ogilvy” din cadrul 
SNSPA, Daniela MURARIU a făcut parte, între 1999 şi 2001, din echipa 
ROMTECA - Insurance and Reinsurance Broker. Din primăvara anului 
2001 şi până în 2002 a fost Account Manager Assistant la EOS Risq 
Romania, urmând ca până în vara anului 2005 să ocupe poziţia de 
Property Underwriter în echipa GENERALI Asigurări.

Daniela MuRARIu
Casualty Manager

AIG România

Dan BORDEANU deţine 
funcţia de Director General Ad-
junct al companiei de asigurări 
ARDAF. Absolvent al Facultăţii de 
Comerţ din cadrul ASE Bucureşti, 

Dan BORDEANU a activat, din 1998, în cadrul companiei RAI Asigurări 
(Roumanie Assurance International) ca Inspector Daune Auto, apoi Şef 
Departament Daune Auto, iar din 2004 până în 2007, Director Vânzări 
Asigurări Auto. 

Începând cu luna februarie a.c., societatea RAI Asigurări este 
deţinută, în proporţie de 100%, de grupul ceh PPF Investments care a 
achiziţionat şi peste 70% din acţiunile ARDAF.

În ceea ce priveşte obiectivele generale, Dan BORDEANU 
menţionează dinamizarea întregii activităţi desfăşurate în scopul creş-
terii valorii oferite, deopotrivă, clienţilor şi acţionarilor. Realizarea aces-
tui obiectiv presupune concentrarea eforturilor în direcţia readucerii 
companiei ARDAF în prim-planul industriei de profil, concomitent cu 
eficientizarea operaţiunilor desfăşurate. Acţionăm în direcţia construirii 
unor relaţii de parteneriat autentic cu clienţii noştri actuali, încercăm să 
recâştigăm clienţii pierduţi şi să atragem în portofoliu noi clienţi. 

De asemenea, performanţa este cuvântul de ordine, iar ele-
mentul cheie îl constituie echipa. Consolidarea acesteia este una dintre 
priorităţile pe care mi le-am asumat. Calitatea colaborării profesionale, 
valorificarea potenţialului angajaţilor noştri, investiţiile în resurse umane, 
motivarea acestora, constituie baza pe care managementul construieşte 
noua cultură organizaţională ARDAF, a adăugat noul Director General 
Adjunct al ARDAF.

Dan bORDEAnu
Director General Adjunct

ARDAF 
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Insurance market
RISKS’ unDERESTIMATIOn
MAIn CATASTROPHE

The real risk of the insurance industry con-
sist in the elaboration of  regulations as 
compulsory insurances, universal coverage, 
prices’ control in case of  legal information’s 
loss regarding the insured person. The solu-
tion is the demonstration which confirms 
that the insurance produscts are capable to 
cope with the new risks wave without de-
generating in ungrounded commitments: 
an article written by Andreea IONETE.

nEAR THE fInISH lInE
The high exposure of Romania to natural 
catastrophic risks, the necessity of develop-
ing a national program to reduce the expo-
sure to these risks and to finance through 
insurance the post-event reconstruction are 
issues debated for quite some time. Daniela 
GHETU remembers the key data of these.

Insurance brokers
AbOuT THE MARKET…

The ascendant evolution of the insurance 
brokerage market, the increased number of 
insurance brokers and the context of Roma-
nian’s adhesion to European Union repre-
sents the development frame of the local 
insurance intermediary. Read all about these 
in the article of Alex ROSCA.

Point of view 
Gheorghe GRAD
General Director SRBA

MTPl InSuRAnCE AnD PAID 
ClAIMS

Though MTPL is one of the most sold insur-
ances, it seems that both those who have it 
and those who should benefit from it don’t 
know the procedures that must be followed 
to use it.

Risk Management
THE SIXTH SEnSE

The fluctuation of the damages’ frequency 
or the variation of the damages’ value in 
time represents the main factor of the un-
derwriting risk’s appearance. Practically, this 
risk evince whenever there is the danger of 
a loss superior than that initially estimated. 
Diana GANESCU proposes an article about 
the management of the underwriting risk.

Country Profile
CZECH REPublIC

Irina GALASANU made a synthesis of the 
insurance results in Czech Republic for 2006, 
year when profile market registered a record 
profit of over 500 million euro.

International Event
bADEn – bADEn

Last month, representatives of top insurers, 
reinsurers and consultancy companies met 
at Baden – Baden at the 29th edition of the 
most important professional event in the 
field. Vlad PANCIU highlights the main mo-
ments of the event.

Pensions
THE SuRPASS Of THE 
REGISTRATIOnS TO PIllAR II

After one month from the beginning of the 
adhesion to Pillar II, there are over one mil-
lion of registered participants and 20,000 
double signatures. The 2% of double adhe-
sion should worry us? An article signed by 
Constantin NASTASE.

Soon available at
www.xprimm.ro

Interview with
Stefan PRIGOREAnu
CSSPP

Finally, one can 
declare that 
there is a private 
pension market 
with all tradi-
tional elements: 
operators, depositaries, auditors, in-
termediaries, supervision, a public 
and a growing market. Daniela GHETU 
has discussed with Stefan PRIGOREA-
NU about the present pension mar-
ket’s imagine. 

Interview
Aurel GubAnDRu
President, Committee for Budget, 
Finance and Banks in the Chamber of 
Deputies

Because the in-
surance indus-
try is influenced 
by economic 
p h e n o m e n a 
with their ori-
gins in the political visions, we con-
sider necessary to present the opin-
ions of a politician who is “in the thick 
of the issue” in an interview taken by 
Daniela GHETU.

Careers 
Events 








