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Editorial

Sergiu COSTACHE
Director General 

Se vor împlini, în curând, cei 20 de ani necesari unei schimbări reale, unei schimbări 
de mentalitate la nivel de popor, timp pe care îl previziona la începutul anului ’90 un 
celebru personaj.

Fiind, mai degrabă, un observator atent şi avizat al pieţelor de asigurări şi pensii private, 
nu obişnuiesc să fac prea des prognoze sau previziuni, precum personajul amintit mai 
sus, căci nu cred că acesta este rolul meu. 

Niciodată până acum nu am avut, aşa cum am în această toamnă a pensiilor private, 
senzaţia acută că ni se întâmplă tuturor ceva cu adevărat important.

E reconfortant să văd cum autoritatea de supraveghere a pensiilor respectă calendarul 
anunţat şi creează cadrul legal, cum marii operatori din domeniu îşi fac peste noapte 
armate întregi de vânzări şi, într-o incredibilă viteză, viguroase campanii de marketing, 
publicitate şi comunicare.

Cred însă că adevăratele câştigătoare ale acestei toamne vor fi doar acele companii care 
vor folosi colectarea semnăturilor pentru Pilonul II – companii neangajante financiar 
pentru contribuabil, dar aducătoare a unui mic venit suplimentar la bătrâneţe -, pentru 
a promova pensiile facultative ale Pilonului III.

Şi, mai ales, am certitudinea că adevăraţii câştigători vor fi tinerii care îşi vor face, din 
timp, şi o asigurare de viaţă cu capitalizare, pentru că aceasta le va da, după 60 de ani, o 
expresie a feţei la fel de senină ca aceea a bătrâneilor fericiţi din reclamele Vest-Europene, 
pentru pensile private.

Adevăraţii 
câştigători
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Ce cred operatorii pieţei pensiilor private 
despre provocările prezentului, cum văd 
aceştia potenţialul viitor al pensiilor private, 
care este mesajul ce trebuie transmis pu-
blicului şi calităţile care determină prezenţa 
lor în piaţă: iată câteva dintre subiectele pe 
care vi le propunem într-un articol semnat 
de Daniela GHEŢU.

coMPEtIţIA DE cAlItAtE  
vA nAŞtE PERfoRMAnţă 
Interviu cu cristian RoŞu 
Director General cSSPP 10

Recent numit în funcţia de Director General 
al CSSPP, cu o bogată experienţă în lumea 
bancară, Cristian ROŞU este pilonul princi-
pal al zonei executive a autorităţii de supra-
veghere şi reglementare din domeniul pensii-
lor private. Aflat încă  în presiunea perioadei 
de autorizare, oficialul CSSPP a găsit totuşi 
câteva momente pentru a ne împărtăşi opi-
niile sale despre piaţa pensiilor private.

REcAPItulARE  
PEntRu PIlonul II 12

E greu de anticipat cine va pierde şi cine va 
câştiga din afacerea pensiilor private, putem 
totuşi să ne întrebăm cât de pregătiţi sun-
tem acum, în septembrie 2007, să dăm start 
sistemului? Răspunsul - într-un articol sem-
nat de Constantin NĂSTASE.

brokeri de Asigurare
bRokERI DE ASIGuRARE… 
bRokERI DE PEnSII 15

Despre modul în care brokerii de asigurare 
privesc implicarea în domeniul pensiilor pri-
vate, despre ţintele vizate în domeniul pensi-
ilor private, evoluţia prognozată a pieţei pen-
siilor private, dar şi despre rolul brokerilor în 
domeniu, într-un dialog cu patru reprezentanţi 
ai companiilor de brokeraj în asigurări.

Punct de vedere cu ...
Gheorghe GRAD 
Director General SRbA

PEnSIIlE PRIvAtE 
ŞI bRokERII DE ASIGuRARE� 16

Profil de ţară
RuSIA 21

Piaţa de asigurări din Rusia este cea mai 
mare din Europa de Est, în ultimii şapte ani 
înregistrând o creştere de aproximativ patru 
ori în ceea ce priveşte volumul primelor 
brute subscrise, majoritatea experţilor pre-
cum şi autorităţile oficiale estimând un po-
tenţial de creştere a pieţei de 15 - 20% în ur-
mătorii 3 - 5 ani. Aflaţi totul despre piaţa 
rusă a asigurărilor dintr-un material semnat 
de Oleg DORONCEANU.

Piaţa Asigurărilor
ÎncălZIREA GlobAlă  
o cERtItuDInE ÎntR-un vIItoR IncERt 26

Expunerea globală din ce în ce mai accentua-
tă la catastrofele naturale a devenit evidentă 
în ultimii ani, după succesiunea de fenome 
 ne meteorologice extreme precum inun-
daţiile severe, seceta, valurile de caniculă, 
incendiile majore de pădure şi uraganele de-
zastruoase. La ce ne putem aştepta din 
punctul de vedere al climei, dar şi despre po-
tenţialul impact al acesteia asupra pieţei asi-
gurărilor aflaţi dintr-un articol realizat de 
Andreea IONETE.

fRAuDA 
un risc pentru asigurători (II) 35

Pornind de la premisa că fraudele constituie 
un factor de risc pentru societăţile de asigu-
rare şi în încercarea de a susţine prin exem-
ple concrete această afirmaţie, dr. Nicolae 
MOLDOVEANU vă prezintă câteva cazuri re-
levante de fraudă legate de asigurările de 
bunuri, asigurările de credite şi garanţii, pre-
cum şi cazuri de fraudă comise cu implicarea 
sau ajutorul partenerilor companiilor de 
asigurări.

RIScul DE PIAţă pe radarul 
managementului românesc 41

Pentru foarte mulţi oameni, cuvântul „risc” 
are încă un sens colateral negativ. Şi totuşi, 
riscurile pot fi reduse şi controlate, afirmă 
Diana GĂNESCU.
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SIbIu, cAPItAlA 
PEnSIIloR PRIvAtE 18 

Joi, 2 august, Sibiul a devenit „Capi-
tala Pensiilor Private”, prin organi-
zarea unui eveniment de mare an-
vergură: Forumul Regional de Pensii 
Private. Liviu HULUŢĂ a sintetizat 
concluziile dezbaterilor.
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viu cu Daniel TUDOR, Preşedin-
te-Director General ARDAF, detali-
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repoziţionare a acesteia pe piaţa 
de profil.
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După mai bine de un deceniu de proiecte, iniţiative, 
entuziasm sau, dimpotrivă, ezitări duse până la hotărâţi paşi 
înapoi, am ajuns, în sfârşit, la momentul în care putem spune 
„pensiile private există şi în România”. Despre calităţile şi, mai 
ales, despre neajunsurile sistemului s-a discutat îndelung. 
Fiecare pas legislativ a fost însoţit de un cor de critici. Asupra 
fiecărui termen anunţat în calendarul implementării au 
planat serioase îndoieli. Fiecare procedură a fost disecată 
şi criticată. Neîncrederea sădită însă în mintea viitorilor 
operatori de un deceniu de amânare a fost, până la urmă, 
învinsă de tenacitatea echipei care a construit osatura legis-
lativă a sistemului şi astăzi se poate deja vorbi de un sistem 
funcţional de pensii private facultative, precum şi de un 
start cert al Pilonul II de pensii, pentru care pregătirile sunt 
foarte avansate. Totuşi…

Să nu uităm că…
Pensiile private ar putea fi lesne caracterizate ca 

„subiectul zilei” şi, gândindu-ne la lumea financiară sau la 
presă, o astfel de afirmaţie nu mai are nevoie de demonstraţie. 
Cât de mult preocupă însă acest subiect publicul larg, în fapt, 
ţinta întregului demers? În ce măsură articolele din presa 
scrisă şi puţinele emisiuni difuzate de televiziuni au lămurit 
publicul larg în privinţa aspectelor esenţiale ale sistemului 
de pensii private? Nu atât cât ar fi fost de aşteptat sau cât ar 
fi trebuit. Lipsa de informare până în momentul aderării va fi 
una dintre dificultăţile cu care ne vom confrunta. Deşi a început 
o campanie publicitară sponsorizată de CSSPP, considerăm 
că este târziu şi acest lucru trebuia să se facă mai din timp. 
Administratorii nefiind lăsaţi să facă campanie publicitară 
până în 17 septembrie, în acel moment va fi o „abundenţă” de 
mesaje pe piaţă, aceasta creând o „bulversare” a participanţilor, 
consideră Crinu ANDĂNUŢ, Director General ALLIANZ-ŢI-
RIAC Pensii Private, exprimând o opinie comună tuturor 

operatorilor, care percep acest aspect ca reprezentând una 
dintre principalele dificultăţi care vor marca debutul Pilo-
nului II. Lipsa de informare se poate dovedi un obstacol im-
portant atât în ceea ce priveşte opţiunea în sine pentru un 
fond de pensii sau altul, cât şi în ceea ce priveşte validarea 
acesteia. Mihai COCA-COZMA, Director General AIG Fond 
de Pensii: Publicul trebuie să ştie că pe parcursul celor 4 luni 
are opţiunea de a alege un singur fond de pensii private de pe 
piaţă, iar semnarea mai multor Acte de Aderare, cu mai multe 
fonduri de pensii simultan, va atrage nevalidarea opţiunii 
exprimate şi chiar intrarea respectivului client în procedura de 
distribuire aleatorie către un fond de pensii. Prin urmare, vor 
avea de pierdut atât fondurile de pensii, cât şi participanţii 
şi chiar sistemul însuşi în cazul în care un debut purtând 
„pecetea” dezorganizării ar spori neîncrederea publicului în 
capacitatea autorităţilor de a gestiona această piaţă. Aşadar, 
aşa cum sublinia oficialul citat, operatorii doresc să existe cât 

Daniela GhEţu
Director Editorial

> În momentul în care acest articol se va afla în faţa cititorilor, numai câteva zile ne vor despărţi 
de momentul desemnat pentru debutul Pilonului II de pensii în România: 17 septembrie 2007. 
Coincidenţă sau nu, odată cu prima zi din cariera şcolară a „bobocilor” din acest an va începe şi 
„şcolarizarea” românilor într-un domeniu de care va depinde în mare măsură bunăstarea lor 
materială la vârsta pensionării. Ce cred operatorii acestei pieţe în formare despre provocările 
prezentului, cum văd aceştia potenţialul viitor al pensiilor private, care este mesajul ce trebuie 
transmis publicului şi calităţile care determină prezenţa lor în piaţă: iată câteva dintre subiectele 
pe care vi le propunem în cele ce urmează. 

ÎncEPE
Şcoala Pensiilor

crinu AnDănuţ
Director General  
AllIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

> Lipsa de informare până în 
momentul aderării va fi una 
dintre dificultăţile cu care ne 
vom confrunta.

Pensii
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mai puţine validări duble sau nevalidări ale Actului de Aderare 
individual semnat de clientul eligibil.

În bună parte, acesta este motivul pentru care mulţi 
dintre specialiştii pieţei de pensii privesc cu îngrijorare 
subiectul funcţionalităţii sistemului IT care va realiza vali-
darea înscrierilor şi colectarea contribuţiilor pentru Pilonul 
II. Colectarea contribuţiilor este încă incertă în acest moment, 
sistemul informatic se pregăteşte de către specialiştii Minis
terului Economiei şi Ministerului Muncii. Dacă acest lucru nu 
va fi rezolvat până în momentul începerii colectării, practic 
administratorii nu vor avea ce să administreze, precizează 
Crinu ANDĂNUŢ. Într-o notă mai optimistă, Cristina NIŢES-
CU, Director General OMNIASIG Pensii, rezumă: Este de 
aşteptat să existe dificultăţi din punct de vedere logistic şi 
al modalităţii de validare a participanţilor. Un alt aspect în 
legătură cu care am putea întâmpina dificultăţi este crearea 
şi implementarea sistemului informatic care să coordoneze 
colectarea şi distribuţia contribuţiilor individuale. Însă suntem 
convinşi că până în luna martie 2008 (n.r. – momentul când 
vor avea loc primele colectări) se va găsi o soluţie.

În sfârşit, deşi atât de apropiată, data lansării 
perioadei de opţiune pare a nu fi considerată de către toţi 
operatorii ca o certitudine. Pe de o parte, se consideră că amâ
narea startului pensiilor private pentru 17 septembrie ajută şi la 
finalizarea programului soft de distribuire a contribuţiilor dintre 
ANAF şi CNPAS, aspect care va avea un impact pozitiv asupra 
activităţii desfăşurate de către companiile de pensii private 
obligatorii (Mihai COCA-COZMA). Pe de altă parte, Adrian 
ALLOT, CEO, AVIVA Pensii, subliniază: Amânarea operaţiunilor 
din sistemul de pensii private este ameninţarea cea mai im
portantă cu care se pot confrunta companiile, care aşteaptă 

startul pensiilor private de câţiva ani buni, şi românii care 
aşteaptă un sistem de pensii care să le îmbunătăţească stilul de 
viaţă. Sperăm ca data stabilită de CSSPP – 17 septembrie 2007 
– să fie una importantă pentru români şi să reprezinte data 
de start a pensiilor private obligatorii pe piaţa românească, în 
primul rând pentru că românii au nevoie de un sistem de pensii 
viabil, care să le ofere şansa de a avea o bătrâneţe liniştită din 
punct de vedere financiar. Mai mult, specialistul AVIVA atrage 
atenţia asupra faptului că stabilitatea pieţei pensiilor este 
factorul cel mai important care trebuie luat în considerare şi, 
pentru că  este o piaţă în formare, vom putea vorbi despre acest 
aspect abia în câţiva ani, ceea ce poate fi privit ca o ameninţare 
pentru jucători, mai ales în primii ani. Un alt element  care va 
afecta companiile de pensii este birocraţia, care va duce, poate, 
la o creştere semnificativă a costurilor de operare ale acestora.

Cât despre procedura de autorizare, încă neîn-
cheiată pentru unii dintre operatori, şi criticată în numeroase 
rânduri ca fiind împovărătoare, Cristina NIŢESCU apreciază: 
Procedura de autorizare a societăţilor de administrare a fon
durilor de pensii private este una ce presupune un volum mare 
de informaţii. Vorbim de un mare grad de responsabilitate care 
se aşteaptă de la operatori, dat fiind faptul că ei sunt cei care 
vor gestiona economiile contribuabililor. Astfel, chiar dacă ne 
confruntăm cu un proces complex şi de durată, considerăm că, 
având în vedere toţi factorii contextuali, este ceea ce se impune 
pentru a pune temeliile unui sistem funcţional şi profitabil 
pentru viitorii noştri clienţi.

nuanţele viitorului
Depăşind momentul îndoielilor şi trecând peste 

îngrijorările fireşti fiecărui început, ne-am îndreptat atenţia 
către perspectivele care se deschid în faţa pieţei pensiilor 
private în următorii ani. În această privinţă, dacă ar fi să 
găsim nota comună opiniilor colectate, aceasta ar fi cea a 
„optimismului ponderat”.

Mihai cocA-coZMA: Aşteptările în ceea ce priveşte 
reforma pensiilor sunt foarte mari pentru toată lumea. Întro 
oarecare măsură acestea sunt însă amplificate nejustificat. Să 
nu uităm că salariul mediu este mult mai mic decât cel pe care 
ţările din regiune lau avut la lansarea Pilonului II, avem cele 
mai reduse procente de contribuţii la fond, iar comisioanele 
administratorilor permit o dezvoltare limitată a acestora. 
Consolidarea numărului de administratori va începe destul 
de repede. Însă, având în vedere că piaţa din România este, 
după Polonia, a doua din Europa de Est din punct de vedere 
al dimensiunii populaţiei, iar salariile medii, care acum sunt 
mici, vor trebui să le ajungă din urmă pe cele din ţările care 
au aderat la Uniune mai demult, potenţialul de creştere a 
activelor de pe piaţa pensiilor este mare. 

Adrian Allot: Din punct de vedere al pensiilor pri
vate, România este codaşa Europei, fiind printre ultimele ţări 
care a introdus acest sistem. Primele contribuţii la pensiile 
private facultative (Pilonul III) au fost colectate începând cu 
luna mai 2007, iar primele adeziuni în sistemul obligatoriu 
vor fi strânse începând cu data de 17 septembrie, de aceea 
este destul de greu, în această primă fază, să facem estimări 
şi previziuni pentru următorii ani. În România, în acest 
moment, piaţa pensiilor private este o piaţă încă insuficient 
dezvoltată, cu o evoluţie încă greu de prognozat. Cu toate 
acestea, ne aşteptăm ca în următorii ani să asistăm la o 
consolidare a acesteia, atât în ceea ce priveşte jucătorii de 
pe această piaţă, cât şi în ceea ce priveşte gradul de educaţie 
al populatiei şi nivelul de cunoştiinţe cu privire la sistemul de 
pensii administrate privat.

Pentru moment, se pare că românii sunt preocupaţi 
de situaţia financiară pe care o vor avea la vârsta pensionării, 
însă majoritatea nu fac nimic în acest sens; ne aşteptăm însă 

Adrian Allot
CEO, AVIVA Pensii

> O evaluare corectă a 
performanţei fondurilor de 
pensii nu poate fi făcută mai 
devreme de 810 ani.

Marius floAREA
Preşedinte OTP Fond de Pensii

> Mesajul nostru este simplu: 
Siguranță și încredere!



�SEPTEMBRIE 2007

Pensii

ca această tendinţă să se modifice în câţiva ani, pe măsură ce 
românii vor conştientiza importanţa unei pensii private pentru 
a avea o bătrâneţe lipsită de griji financiare. Experienţa grupului 
AVIVA pe pieţele din Europa nea arătat că maturizarea pieţelor 
este determinată în mod direct de nivelul de informare al oa
menilor cu privire la opţiunile pe care le au şi de gradul de im
plicare şi planificare a viitorului lor financiar.

cristina nIţEScu: Întro primă etapă, fără îndoială, 
poziţia prioritară va fi ocupată de Pilonul II, pensiile private 
obligatorii. Cel puţin în cazul primului an de activitate, pensiile 
private facultative  nu vor avea o prezenţă notabilă, datorită 
faptului că astfel de cheltuieli nu au fost bugetate de către 
companiile angajatoare care ar putea folosi acest tip de pensii 
ca instrument de motivare salarială. Este de aşteptat ca şi în 
perioada următoare, datorită suprapunerii cu Pilonul II, pensiile 
private facultative să cunoască o dezvoltare mai lentă.

Primii cinci ani vor reprezenta pentru pensiile pri
vate obligatorii o perioadă de acumulare şi testare. Pe durata 
acestor ani se vor rafina instrumentele financiare necesare, 
urmând ca apoi să putem verifica dacă piaţa de capital a reuşit 
să se adapteze la dezvoltarea şi cerinţele sistemului de pensii.

În ceea ce priveşte pensiile private facultative, 
considerăm că ele vor cunoaşte o dezvoltare mai accentuată 
în aproximativ doi ani. Aceasta ar fi perioada optimă în 
care publicul se va obişnui cu sistemul de pensii private şi 
va căpăta încredere în el, şi astfel va putea lua decizii în 
cunoştinţă de cauză. Totodată, estimăm că se va înregistra o 
creştere a salariilor, aşadar şi interesul pentru instrumente de 
economisire de genul pensiilor private va creşte la rândul său.

Marius floAREA, Preşedinte OTP Fond de Pensii: În 5 ani 
estimăm că vom avea o piaţă populată de 15 administratori 
pe Pilonul II şi 25  30 administratori pentru Pilonul III, cu active 
totale de aproximativ 2,5 miliarde euro, oferind un acces mai 
ușor la economisirea prin fondurile de pensii.

Cât priveşte obiectivele proprii, declaraţiile mana-
gerilor nou createlor entităţi sunt mai mult decât ambiţioase, 
iar bătălia „la vârf” nu va fi uşoară. Mai multe companii de 
tradiţie în domeniu îşi propun să se situeze în „vârful piramidei”, 
fiecare dintre acestea bazându-se, pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv, pe prestigiul şi experienţa dobândite de companiile-
mamă pe pieţele internaţionale, pe notorietatea şi reputaţia 
acumulate în România prin prezenţa lor pe piaţa asigurărilor, 
pe calitatea resurselor umane. Crinu ANDĂNUŢ declară în 
numele ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private: Vrem să fim lideri de 
piaţă, cu o cotă de cel puţin 30% atât pe Pilonul II, cât şi în pensiile 
facultative. În termen de 5 ani aceasta va conduce la un volum 
al activelor în administrare de peste 800 milioane euro în Pilonul 
II şi de peste 200 milioane euro în Pilonul III. Pentru a atinge 
acest nivel ne vom baza pe calităţile deja promovate de brandul 
ALLIANZŢIRIAC în România: un parteneriat cu participanţii 
la fondurile de pensii administrate de ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii 
Private bazat pe încredere, transparenţă şi comunicare, calitate 
şi excelenţă în serviciile oferite, prudenţă şi eficienţă în investiţiile 
făcute în numele participanţilor. 

Şi AIG se pregăteşte să devină un jucător im-
portant pe piaţa pensiilor private. Astfel, potrivit oficialilor 
companiei, aceasta ţinteşte poziţia de lider de piaţă, con-
tând în acest sens pe distribuţia foarte bună, numărul foarte 
mare de clienţi pe care AIG îi are şi, nu în ultimul rând, pe 
recunoaşterea de care se bucură AIG în România după 8 ani 
de funcţionare. Ţelurile companiei AVIVA nu sunt mai puţin 
ambiţioase: Obiectivul nostru este de a fi cel mai important 
jucător de pe piaţa din România şi ne aşteptăm ca expertiza 
şi experienţa internaţională a Grupului să ne ajute să le 
oferim românilor produse şi servicii de înaltă calitate, care să 
îi determine să ne considere furnizorul de pensii şi asigurări de 
viaţă cel mai căutat, declară Adrian ALLOT. 

OTP Fond de Pensii vizează, în termen de 5 ani, 

o cotă de piață pentru Pilonul II de 12%, iar pentru Pilonul 
III, de 10%. Dorim să fim o companie care se evidenţiază prin 
stabilitate, seriozitate, constanță şi transparență, subliniază 
Marius FLOAREA cu privire la calităţile care vor permite 
atingerea acestor obiective. Cât priveşte planurile de viitor 
ale OMNIASIG, Cristina NIŢESCU declară: Întro primă etapă, 
obiectivul nostru este să ne concentrăm asupra Pilonului II 
de pensii, cel reprezentat de pensiile private obligatorii. Până 
la încetarea perioadei de aderare neam propus să atragem 
un număr de 350.000 de participanţi care să ne aleagă ca 
administrator al contribuţiei lor pentru fondul de pensii private 
obligatorii. În ceea ce priveşte cota de piaţă, estimăm că 
vom atinge un procent de 1012% din piaţa pensiilor private 
obligatorii. Pentru Pilonul III, anume pensiile private facultative, 
ne vom concentra cu preponderenţă asupra lui din 2008. Astfel, 
ne vom începe activitatea pe acest pilon cu un singur fond de 
pensii, urmând ca ulterior, în funcţie de evoluţia acestuia şi de 
reacţiile pieţei, să punem bazele unui al doilea fond.

Momentul adevărului
Este evident pentru oricine a urmărit articolele 

publicate în presă că realitatea pieţei va ajusta drastic 
proiecţiile de viitor, aşa cum se conturează ele din declaraţiile 
actuale ale companiilor. O operaţiune aritmetică simplă ne 
arată că însumarea cotelor de piaţă pe care şi le propun 
operatorii a depăşit demult 100%. În plus, să nu uităm că 
piaţa este încă la început şi, cel puţin deocamdată, felul în 
care se va dezvolta ea depinde încă de multe necunoscute: 
evoluţia generală a economiei, ritmul în care se va produce 
alinierea veniturilor românilor la standardele europene şi, 
implicit, creşterea nivelului de trai, eficienţa campaniilor 
de promovare a pensiilor private şi, pe cale de consecinţă, 
modul în care va evolua percepţia şi comportamentul 
populaţiei faţă de această formă de economisire etc. 

Este tot atât de evident că va trebui să treacă o 
perioadă de timp până când funcţionarea fondurilor de 
pensii va atinge parametri de performanţă optimi, până când 
volumul activelor în administrare va permite plasamentele cele 
mai bune, până când piaţa îşi va „cerne” actorii, operându-se o 
inevitabilă selecţie după criterii de performanţă cuantificabile. 
Totuşi, cât va trece până când vom putea vorbi despre o piaţă 
a pensiilor private „stabilă” în coordonatele sale şi care să 
permită viitorilor participanţi comparaţii şi opţiuni bazate pe 
argumente mult mai concrete decât reputaţia, notorietatea 
etc.? Iată ce cred interlocutorii noştri:

Mihai cocA-coZMA: Putem vorbi de funcţionalitatea 
Pilonului II când vor fi distribuite primele colecţii către fon
durile private de pensii, la începutul lui 2008. „Stabilizarea” se 

cristina nIţEScu
Director General OMNIASIG Pensii

> Oamenii pot avea 
încredere în noul sistem, fără 
nici un fel de rezerve.
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va produce la o dată ulterioară, după ce activele fondurilor de 
pensii administrate privat vor fi investite şi vor ajunge să fie 
performante. Anual vor fi evaluate performanţele fondurilor şi 
cred că în 3 până la 5 ani poate fi realizat un istoric al evoluţiei 
pentru respectivele fonduri de investiţii şi vor fi cunoscute 
fondurile performante şi stabile.

Adrian Allot: Piaţa pensiilor private este un segment 
nou în România, de aceea este destul de greu să facem 
previziuni, pentru că nu avem o bază de la care să pornim. Cu 
toate acestea, putem să speculăm, făcând o paralelă cu ceea 
ce sa întâmplat pe pieţele vecine, unde sistemul de pensii 
private a fost implementat cu succes; astfel, ne aşteptăm ca 
în 8  10 ani piaţa pensiilor private să fie una matură şi stabilă, 
care să ofere contribuabililor pensia de care au nevoie. Un 
element extrem de important care merită menţionat este 
acela că fondurile de pensii private sunt investiţii pe termen 
mediu şi lung, deci o evaluare corectă a performanţei acestora 
nu poate fi făcută mai devreme de 8  10 ani.

crinu AnDănuţ: Estimăm că o „stabilizare” a pieţei 
pensiilor administrate privat se poate produce întrun an din 
momentul în care vor fi virate primele contribuţii şi sperăm 
că acestea vor ajunge în contul fondului la timp. În ceea ce 
priveşte Pilonul III, considerăm că succesul acestui pilon va 
depinde de succesul Pilonului II. Dacă Pilonul II nu va funcţiona 
în bune condiţii, acest lucru va arunca o umbră de îndoială 
asupra întregului sistem de pensii, participanţii pierzânduşi 
încrederea pe care încercăm să o construim în acest moment.

cristina nIţEScu: Întro primă fază, cum este de aş
teptat, nivelul de performanţă al noului sistem de pensii va fi 
unul redus. Situaţia este una normală, pentru că vorbim de 
o perioadă în care trebuie să ne acomodăm cu funcţionarea 
unui aspect cu totul nou pe piaţa din România. Cu timpul, 
performanţele vor începe să crească şi, de la volumul redus 
al activelor care vor fi acumulate în primă instanţă, vom 
ajunge la o valoare considerabilă a acestora. Considerăm 
că o perioadă de doi ani este una realistă pentru a desemna 
termenul începând de la care putem vorbi de o stabilizare a 
pieţei pensiilor private.

Marius floAREA: Ca să putem vorbi de o stabilizare 
a pieţei pensiilor private în România cred că un termen realist  
este de circa 3 ani.

un mesaj ferm: AvEţI ÎncREDERE!
Dacă trebuie să aşteptăm câţiva ani pentru ca re-

zultatele financiare concrete să valideze declaraţiile actuale ale 
operatorilor, ce ne rămâne de făcut nouă, viitorilor participanţi, 
pentru a lua o decizie corectă în condiţiile actuale? Cum 
trebuie să privim acest demers? Câtă încredere putem avea în 

declaraţiile de intenţii? Câtă încredere putem avea în sfaturile 
şi îndemnurile de care vom fi, cel mai probabil, asaltaţi?

Vorbim de un nou sistem va fi introdus pe piaţa din 
România şi este de aşteptat ca introducerea lui să fie privită 
cu suspiciune, mai ales că ne confruntăm cu unul dintre 
subiectele sensibile aflate pe agenda publică a ultimilor ani, 
anume pensiile. În condiţiile date, lucrul cel mai important 
pe care administratorii trebuie săl transmită oamenilor este 
faptul că pot avea încredere în noul sistem, fără nici un fel 
de rezerve, este de părere Cristina NIŢESCU, adăugând că 
viitorii participanţi trebuie să ştie că acesta a fost conceput 
în aşa fel încât să asigure un venit garantat la bătrâneţe, că 
modul de funcţionare al sistemului este unul extrem de bine 
controlat, astfel încât este imposibil ca banii investiţi să se 
afle sub incidenţa vreunui tip de pericole. Pentru ca viitorii 
contribuabili să fie conştienţi de toate aceste lucruri, ca ei să 
aibă încredere în noi şi să adere la sistemul de pensii private, 
este nevoie să aibă acces la informaţie. De aceea, mare parte 
dintre eforturile noastre sunt concentrate în această direcţie, 
astfel încât clienţii noştri să aibă la dispoziţie toate informaţiile 
de care au nevoie pentru a lua o decizie avizată.

În plus, aşa cum evidenţiază Mihai COCA-COZMA, 
trebuie ca fiecare persoană să conştientizeze că este decizia 
individuală a fiecăruia dintre noi la ce fond să ne constituim 
pensia. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni să decidă în locul nostru 
şi, chiar dacă avem recomandări, să le verificăm înainte de a 
semna un act individual de aderare. Legislaţia actuală, prin 
nenumăratele modalităţi de control, garanţiile instituite, exis
tenţa depozitarului şi a auditurilor efectuate de companii 
autorizate de comisie asigură funcţionarea fără nici un risc a 
fondurilor de pensii. Totuşi, chiar dacă sistemul beneficiază de 
multiple garanţii iar riscurile sunt minime, chiar dacă pentru 
o perioadă performanţele investiţionale ale fondurilor de 
pensii nu se vor diferenţia prea mult, Crinu ANDĂNUŢ ne 
atrage atenţia că în ceea ce priveşte pensiile private este 
vorba, în primul rând, de un parteneriat pe termen lung şi 
foarte lung, a cărui funcţionare satisfăcătoare depinde mult 
de seriozitatea cu care este abordat. Iar dacă în ceea ce 
priveşte îndatoririle operatorilor lucrurile sunt clare, merită 
subliniat că în acest parteneriat nici clienţii nu sunt scutiţi de 
responsabilitatea opţiunilor lor. Din acest motiv, precizează 
liderul ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, viitorii participanţi tre
buie să se informeze asupra administratorului fondului la care 
aderă şi să ia cunoştinţă de prospectul schemei de pensii pe care 
o aleg, solicitând informaţii detaliate agenţilor de marketing 
care sunt pregătiţi să le ofere.

viitori pensionari, la şcoală!
În contextul actual, dominat de un lung şir de 

preocupări practice născute de procesul de implementare 
a pensiilor private, efectele în planul mentalităţii colective 
par un subiect care mai poate aştepta până să intre în 
atenţia generală. În fapt, el ar trebui să capteze atenţia 
tuturor factorilor implicaţi pentru că, în ultimă instanţă, 
un public neinteresat, nemotivat sau sceptic nu va „pune 
umărul” la dezvoltarea acestei pieţe. Viitorilor pensionari, 
acum tineri sau foarte tineri, ar trebui să li se „predea” 
pe toate canalele lecţiile absolut necesare unei culturi 
financiare şi formării unui simţ de responsabilitate pentru 
securitatea financiară a propriului viitor. „Şcoala vieţii” va 
acţiona şi în acest caz, fără îndoială, dar dacă lucrurile vor fi 
lăsate numai în seama acesteia, „taxele de şcolarizare”, deloc 
mici, ar putea fi plătite de încă o generaţie. Aşadar, pe lângă 
mesajul general Siguranță și încredere!, şi-ar face loc şi un 
altul: Informaţivă şi trataţivă opţiunile cu responsabilitate!  
Nimeni altcineva nu o va face pentru dumneavoastră!

Pensii

Mihai cocA-coZMA
Director General AIG Fond de Pensii

> Alegerea unui fond 
de pensii este o decizie 
individuală a fiecăruia  
dintre noi.
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PRIMM: Pentru început, vă rog să faceţi o scurtă prezentare 
a activităţii desfăşurate până în acest moment.
Cristian ROŞU: În România, domeniul pensiilor private este 
la început de drum. Este evident că toată lumea învaţă 
din experienţa altora şi, luând în considerare experienţele 
acumulate în pieţele financiare conexe şi reţinând ceea 
ce se potriveşte acestui sector, încercăm să îi creăm şi să-i 
conferim amploarea pe care va trebui să o capete în viitor. 
Mai ales că în acest domeniu se vor acumula, în timp, bani 
foarte mulţi şi trebuie să fim foarte atenţi în ceea ce priveşte 
gestionarea lor.

Un cunoscut specialist din domeniul financiar 
afirma că peste câţiva ani Banca Naţională, împreună cu 
CSSPP, vor face politica monetară în România. Eu consider 
că acest stadiu de peste câţiva ani nu este un lucru iluzoriu, 
pentru că în acest domeniu se vor acumula foarte mulţi 
bani. Gândiţi-vă că în fiecare an contribuţiile celor până 
în 45 de ani, pe Pilonul II, se multiplică, atât prin creşterea 
procentului contribuţiilor cu 0,5%, până se ajunge la 6 din 
cele 9,5 procente din salariu plătite de angajaţi pentru 
pensie, cât şi prin multiplicarea intrinsecă a valorii activului 
net. De aceea, e foarte important să supraveghem ca această 
avuţie să nu se risipească.

PRIMM: Ce se întrevede în etapa următoare?
C.R.: Noi am reuşit să creăm cadrul în care să se desfăşoare 
această activitate. Mai urmează să găsim operatorii. Primii 
dintre aceştia au fost deja autorizaţi şi vrem să depunem 
toate eforturile ca până la 17 septembrie companiile auto-
rizate să fie în totalitate pe piaţă, pentru a crea egalitate de 
şanse şi a umple această piaţă cu suficiente entităţi aflate în 
competiţie. Numai aşa se poate crea performanţă. Altfel, fie 
avem monopol, fie o piaţă „şchioapă”. Până la 17 septembrie, 
centrul de greutate al Comisiei e axat pe autorizare. În 
paralel cu autorizarea, se desfăşoară şi procesul de regle-
mentare. Deja o parte importantă a reglementărilor au 
fost elaborate, urmează ca şi celelalte reguli, care nu au 
fost definite clar prin norme, să fie definitivate şi publicate, 
pentru ca operatorii din piaţă să ştie, în deplină cunoştinţă, 
ce vor avea de făcut. Până spre sfârşitul anului apreciem 
că vom reuşi reglementarea aproape integrală a acestui 
domeniu. Evident că se vor mai naşte zone care vor trebui 
reglementate punctual; pe parcurs, se va constata că anu-
mite norme trebuie modificate, completate. Acest proces 
de reglementare nu se va încheia la 30 decembrie, numai 
că, începând cu anul viitor, centrul de greutate se va muta 
pe supraveghere, pentru că principala atribuţie a CSSPP 
este supravegherea.

PRIMM: Care este relaţia dintre CSSPP şi operatori?
C.R.: Până în acest moment, apreciez că relaţia este bună. 
Operatorii sunt foarte interesaţi să-şi înceapă activitatea cât 
mai repede şi, prin urmare, sunt destul de atenţi la solicitările 
noastre şi la dorinţa ca normele pe care le-am adoptat să 
fie respectate, astfel încât procesul de autorizare să nu fie 
frânat. Orice neconformitate cu normele noastre înseamnă 
o refacere a documentaţiei şi presupune o prelungire a 
timpului de autorizare. Marea provocare a acestui sistem 
este timpul. Practic, la 17 septembrie, toţi operatorii din pia-
ţa pensiilor private vor avea la dispoziţie o masă de peste 3 
milioane de participanţi din care trebuie să-şi adjudece un 
procent cât mai mare. După ce acest calup de 3 milioane de 
participanţi va fi distribuit, restul urmează în fracţiuni mult 

> Recent numit în funcţia de Director General al CSSPP, cu o bogată experienţă în lumea bancară, Cristian ROŞU este 
pilonul principal al zonei executive a autorităţii de supraveghere şi reglementare din domeniul pensiilor private. Aflat 
încă  în presiunea perioadei de autorizare, oficialul CSSPP a găsit totuşi câteva momente pentru a ne împărtăşi opiniile 
sale despre piaţa pensiilor private.

competiţia de calitate  
va naşte performanţă
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Interviu cu cristian RoŞu
Director General CSSPP

> Până la 17 septembrie, centrul de greutate al Comisiei e axat  
pe autorizare. În paralel cu autorizarea, se desfăşoară şi procesul  
de reglementare. Deja o parte importantă a reglementărilor  
au fost elaborate, urmează ca şi celelalte reguli, care nu au fost 
definite clar prin norme, să fie definitivate şi publicate, pentru 
ca operatorii din piaţă să ştie, în deplină cunoştinţă, ce vor 
avea de făcut. Până spre sfârşitul anului apreciem că vom reuşi 
reglementarea aproape integrală a acestui domeniu. 

Pensii
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mai mici. Evident, vor mai avea loc şi migraţii de la un fond 
la altul. Marea bătălie se dă însă începând cu această dată. 
Cine nu este pregătit pentru pornirea din 17 septembrie, 
a cam pierdut startul în această competiţie şi va fi mult 
mai greu, cu costuri mult mai mari şi cu o perioadă de 
timp mai lungă de recuperare a investiţiei, să intre în 
acest joc. Din acest motiv, toţi sunt foarte interesaţi, şi nu 
vorbesc doar de administratori de fonduri, ci mă refer şi 
la brokeri, depozitari, auditori. În general, operatorii sunt 
destul de prompţi în a ne respecta cerinţele şi a furniza 
cât mai repede documentele pe care le solicităm. Poate că 
mulţi consideră că suntem foarte rigizi în acest moment, 
dar e mai bine să fii rigid acum, la început, şi activitatea 
să se desfăşoare după aceea în condiţii normale, decât să 
ne pripim să dăm drumul unui sistem insuficient verificat, 
după care să încercăm să îl „curăţăm”, mai ales că noi 
trebuie să protejăm banii unor oameni care nu au nici o 
vină şi care se bazează pe rezultatele şi pe siguranţa şi buna 
funcţionare a sistemului pentru a-şi constitui veniturile de 
care vor depinde la pensie.

PRIMM: Care au fost cele mai dificile aspecte ale autorizării?
C.R.: Cele mai multe greutăţi le-am avut cu business-pla-
nurile întocmite de operatori şi cu prospectele sistemelor 
de pensii. Ei au nişte business-planuri care trebuie să se 
închidă după un anumit interval de timp, dar nu poţi spune 
că în 2-3 ani recuperezi milioane de euro. Trebuie să ne 
apropiem de o anumită normalitate. Este adevărat că ţine 
de o prognoză pe care nu prea poţi să o întemeiezi pe date 
concrete, pentru că nu avem un istoric în acest sens. Totuşi, 
o limită a bunului simţ trebuie să existe.

Se poate spune că avem şansa de a veni într-un 
moment în care putem vorbi despre existenţa, în România, 
a unor pieţe financiare relativ mature, cu un bagaj de ex-
perienţă important în supraveghere şi reglementare. Ma 
refer la piaţa bancară, cu o bogată activitate şi cazuistică, 
la cea de asigurări în care CSA, după câţiva ani, şi-a făcut o 
cazuistică, la piaţa de capital în care CNVM s-a confruntat 
cu multe scandaluri. Căderi de fonduri, falimentele bancare 
sau ale unor societăţi de asigurări nu au făcut decât să 
maturizeze piaţa, iar supraveghetorii acestor sectoare să 
ia toate măsurile necesare şi să acumuleze o experienţă 
valoroasă. Practic, venim să culegem roadele acestei acti-
vităţi de 17 ani. Este un avantaj mare pentru români. Trebuie 
să profităm de experienţa acumulată de celelalte pieţe şi de 
autorităţile lor de supraveghere şi reglementare. Din fericire, 
toate aceste organisme au manifestat o mare deschidere şi 
ne sprijină, atât din punct de vedere organizatoric, cât şi al 
normelor, al modului de realizare şi de punere în aplicare a 
acestora. Pot spune, de asemenea, că am avut concursul tu-
turor instituţiilor statului.

PRIMM: În aceste condiţii, se poate afirma că pentru CSSPP 
greul a trecut?
C.R.: Consider că, din multe puncte de vedere, da. Cred, 
de asemenea că, în acest moment de debut, dacă ne luăm 
măsuri că nu oricine poate să intre pe piaţă, în viitor nu 
vom avea complicaţii majore.

Daniela GhEţu

Pensii
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Pensii

La startul oricărui business nou, presa economică 
obişnuieşte să facă analize de tipul „Cine va pierde şi cine 
va câştiga?” În cazul pensiilor private va trebui să treacă 
o perioadă lungă de timp până când cineva va putea 
răspunde la această întrebare. Abia după 7-8 ani vom putea 
afla, de pildă, câţi operatori au reuşit să reziste pe piaţă şi 
să atingă break-even-ul. După o perioadă şi mai lungă de 
timp (15-20 ani), primii contribuabili în sistemul pensiilor 
obligatorii care vor încasa o pensie privată vor confirma sau 
infirma că au tras un loz câştigator. Nu în ultimul rând, va 
mai trece multă apă pe Dâmboviţa până când clasa politică 
va fi în măsură să constate că deficitul bugetar creat de 
introducerea pensiilor private a devenit deja istorie.

Dacă e greu de anticipat cine va pierde şi cine 
va câştiga din acest business, putem totuşi să obţinem 
un răspuns la întrebarea cât de pregătiţi suntem acum, în 
septembrie 2007, să dăm start sistemului?

operatorii
Operatorii înscrişi în cursa pentru pensiile obli-

gatorii au în marea lor majoritate cărţi de vizită care-i 
recomandă ca actori credibili în acest business. Este, dacă 
vreţi, o garanţie mult mai solidă decât toate celelalte la un 
loc, prevăzute de legislaţia în vigoare. AIG, ALLIANZ-ŢIRIAC, 
ING, AVIVA, ca să dăm doar câteva exemple, sunt companii 
cu notorietate mondială pentru care businessul cu pen-
sii private nu mai reprezintă de mult un secret. Lor li se 
adaugă câteva bănci reprezentative care au ales să meargă 
însă pe cont propriu în această cursă. Acest tip de abordare 
a pieţei este destul de atipic, faţă de practica europeană, 
unde mariajul dintre o bancă şi o firmă de asigurări în ad-
ministrarea pensiilor private a devenit aproape o regulă. 
Un exemplu relativ recent este joint-venture-ul dintre 
ALLIANZ şi ZAGREBACKA Banka, lideri pe piaţa pensiilor 
din Croaţia. O altă remarcă este absenţa din acest business 
a fondurilor deschise de investiţii, precum şi a companiilor 
din alte domenii de activitate decât cel financiar. ZEPTER 
ar fi putut fi o pată de culoare în configuraţia pieţei, dar 
se pare că documentaţia înaintată CSSPP n-a întrunit condi-
ţiile legale. Nu în ultimul rând, semne bune vin şi din sectorul 
auditorilor financiari. ERNST&YOUNG, DELOITTE, KPMG, 
PWC vor asigura respectarea regulilor în gestionarea fon-
durilor de către companii. Cunoaşteţi vreun brand mai 
puternic decât cele enumerate?

colectarea contribuţiilor
La data startului în cursa pentru clienţi, colectarea 

contribuţiilor rămâne încă marea problemă nerezolvată 
a sistemului de pensii private. Informaţiile despre paşii fă-
cuţi în direcţia corelării celor două baze de date (clienţi şi 
contribuţii) circulă greu, iar atunci când parvin din diverse 
surse, ele sunt contradictorii. 

Oficialii CSSPP declară că nu vor fi probleme, însă 
argumentele care să convingă, lipsesc. S-a format o echipă 
de specialişti, dar momentul în care aceasta şi-a început 
activitatea este mult întârziat. Drept urmare, Comisia a luat 
în calcul şi posibilitatea colectării directe de către operatori 
a contribuţiilor, după modelul pensiilor facultative. E puţin 
probabil însă să apelăm la această variantă, o păstrăm ca o 
soluţie de avarie afirmă Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP.

Ce se va putea face în cazul în care, după cele 4+1 
luni de înscriere a participanţilor la fonduri, contribuţiile 
acestora nu vor putea ajunge la fonduri pentru a fi investite? 
O posibilă soluţie ar fi amânarea colectării, până la punerea 
în funcţiune a sistemului informatic, susţine Mihai ŞEITAN, 
fostul Preşedinte al CNPAS. O alta, prelungirea perioadei 
de aderare a membrilor. Nu în ultimul rând, aşa cum am 
spus, colectarea directă prin intermediul fondurilor poate 
reprezenta varianta de avarie. Aplicarea oricăreia dintre 
aceste formule ar avea însă ca efect atât diminuarea în-
crederii contribuabililor în funcţionarea sistemului, cât şi 
pierderi financiare pentru operatori. După aproape zece 
ani, lecţia poloneză este încă de actualitate.

Promovarea reformei
Momentul aderării la fondurile de pensii găseş-

te contribuabilii eligibili într-o ceaţă totală. Conform son-
dajelor de piaţă, un procent semnificativ dintre aceştia 
deţin informaţii despre pensiile private, dar foarte puţini 
sunt dispuşi să contribuie la sistem, chiar dacă este vorba 
despre o obligaţie legală. Argumentele invocate sunt su-
gestive pentru o anumită stare de fapt. Câteva exemple: 
„Pensia de la stat e sigură, chiar dacă nu e foarte mare”, 
„Firmele private nu ne oferă nici o garanţie”, „În 2008 statul 
ne-a promis o creştere a pensiilor cu 43%. Ne pot da firmele 
private mai mult?“

Concluziile sunt clare. Dacă infomarea contribua-
bililor se poate realiza într-un timp relativ scurt, schimbarea 
mentalităţii acestora este un proces mult mai dificil şi mai 
lung. Factorii responsabili cu implementarea sistemului de 

> Firmele de pensii private îşi turează motoarele la maxim. E început de septembrie şi semnalul care 
va marca startul în cursa Pilonului II este mai aproape ca niciodată. Acţionarii transpiră sub presiunea 
sumelor uriaşe ce urmează a fi investite, pensiile private fiind considerate afacerea acestui deceniu, 
dacă nu chiar a acestui secol în România. În piaţă, şefii cu atribuţii executive mai negociază încă grilele 
de comisioane cu agenţii de marketing. Aduci atâţi clienţi, primeşti atât, aduci mai mulţi, negociem o 
altă grilă. Pe de o parte cifrele, pe de alta, procentele. Mirosul banilor se simte peste tot, deşi în afaceri 
se spune că banii nu au miros.

Recapitulare pentru Pilonul II
constantin năStASE
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pensii private n-au ţinut cont de acest adevăr iar astăzi ne 
confruntăm cu un grad foarte scăzut de acceptare a reformei 
în rândul participanţilor. Ce se mai poate face în cele patru 
luni de derulare a campaniei publice de informare aproape 
că nu mai are importanţă. În Polonia sau Ungaria, ţări care 
au implementat reforma cu zece ani în urmă, o astfel de 
campanie s-a desfăşurat încă din faza în care legislaţia 
se afla în dezbaterea Parlamentului. A existat astfel timp 
suficient pentru ca oamenii să înţeleagă că pensiile private 
reprezintă singura şansă de creştere a veniturilor la vârsta 
retragerii din activitate şi că firmele private nu fac altceva 
decât să-i ajute să atingă acest obiectiv. Consensul social, 
astfel realizat, a contribuit în mod esenţial la credibilitatea 
pieţei, iar acest lucru a fost vizibil din nou în statisticile de 
piaţă. În Polonia, de pildă, procentajul de contribuabili care 
au aderat la fonduri în perioada legală a fost de circa 80%, 
iar transferul de la un fond la altul, în primii doi ani, nu a 
depăşit 1,4%.

Intermediarii
Considerate „stufoase” la o primă lectură a legis-

laţiei, procedurile de autorizare a agenţilor de marketing 
s-au dovedit în final mult mai simple decât păreau la prima 
vedere. Este meritul CSSPP, care a reuşit într-un timp record 
să elaboreze normele privind activitatea intermediarilor şi 
să avizeze numărul mare de dosare de autorizare a acestora. 
Cu toate acestea, problema brokerilor de asigurare care 
vor să intermedieze pensii private fără a avea nevoie să-şi 

înfiinţeze o firmă separată pentru această activitate rămâne 
încă nerezolvată. Pasată de la CSSPP la CSA şi retur, ea a fost 
definitiv îngropată odată cu elaborarea de către CSA a unei 
ordonanţe de urgenţă care prevedea tocmai reducerea 
formalităţilor de autorizare. După cum se ştie deja, proiectul 
de ordonanţă n-a putut fi aprobat de Guvern în timp util 
pentru piaţă, astfel că, pentru o activitate care va dura doar 
patru luni, brokerii sunt nevoiţi să se autorizeze ca agenţi 
de marketing persoane juridice.

Mass-media
Discutând în termeni de cine pierde şi cine câştigă, 

să spunem că una dintre industriile care vor beneficia din 
plin de startul pensiilor private este mass-media. Bugetele 
imense alocate de administratori pentru promovarea pro-
duselor de pensii în rândul publicului-ţintă vor umple 
în primul rând visteriile televiziunilor şi apoi pe cele ale 
presei scrise, posturilor de radio, internet etc. Întrebarea 
care se pune este însă cât de pregătiţi sunt profesioniştii 
din media pentru întâlnirea cu pensiile private? Câţi dintre 
aceştia au parcurs deja abecedarul acestui business pentru 
a putea, la rândul lor, să transmită mai departe informaţii 
relevante publicului căruia se adresează? Cum nu ştiu că 
în aceste ultime luni vreun factor responsabil de succesul 
reformei pensiilor să fi organizat vreun curs de pregătire a 
jurnaliştilor, rămâne de văzut care va fi răspunsul pieţei la 
asaltul mediatic din următoarea perioadă.

�� septembrie �00�, ora 9.30
Bucureşti, Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu
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brokeri de Asigurare

Cu toate acestea, situaţia rămâne totuşi confuză 
în ceea ce priveşte brokerii de asigurare pentru Pilonul II, 
pentru că, potrivit Normei CSSPP nr. 25/2007 privind mar-
ketingul fondului de pensii administrat privat, brokerul de 
pensii private nu poate fi decât o societate nou înfiinţată şi 
autorizată de către CSSPP, iar o propunere de modificare a 
legislaţiei care ar permite brokerilor de asigurare să active-
ze pe Pilonul II se află pe masa Executivului, dar nu a fost 
încă aprobată.

Despre modul în care brokerii de asigurare privesc 
implicarea în domeniul pensiilor private, despre ţintele 
vizate în domeniul pensiilor private, evoluţia prognozată 
a pieţei pensiilor private, dar şi despre rolul brokerilor în 
domeniu, într-un dialog cu: Cristian ANGHEL, General Ma-
nager CAPITAL & ALLIANCE, Cerasela NERGHEŞ, Director 
General ASTOP BROKER, Wanda NAHLIK, General Manager 
OVB ALLFINANZ ROMANIA, şi Laurenţiu FUFEZAN-JIMAN, 
Director Divizia Pensii HERMANNSTADT BROKER.

cristian AnGhEl

Pentru 2007, CAPITAL & ALLIANCE îşi propune 
să-şi deservească cu prioritate clienţii fără a ne gândi să ata-
căm „piaţa rece”. Această decizie a venit pe fundalul unei 
puternice lipse de informare a contributorilor pentru Pilo-
nul II şi a potenţialilor clienţi (pentru Pilonul III). De aceea, 
în acest moment, unul dintre proiectele noastre pentru 
2007-2008 este construirea PILONULUI IV al pieţei pensii-
lor: PILONUL EDUCAŢIONAL. Este, desigur, o parabolă care 
vizează pe termen mediu atingerea targetului nostru prin-
cipal: CAPITAL&ALLIANCE = CALITATE A ASIGURĂRILOR. 
În prezent, suntem în proces de constituire şi autorizare a 
unei societăţi de brokeraj în domeniul pensiilor, CAPITAL& 
ALLIANCE PRIVATE PENSIONS.

Referitor la evoluţia pieţei, nu cred în „boom”-ul 
primelor 4 luni de adeziune la Pilonul II şi nici într-o piaţă 
de 1miliard euro în 3 ani. O piaţă „nou-născută” a pensiilor 
private are nevoie de timp pentru a creşte, a se educa, a câş-
tiga încredere şi apoi a se dezvolta natural, sănătos. Orice 
forţare, ardere a acestor etape va însemna eşec pentru cei 
implicaţi. Desigur, vom vedea  mai târziu dacă am avut sau 
nu dreptate. În concluzie, evoluţia pieţei pensiilor private 
va fi moderată faţă de ceea ce mulţi prognozează. Avem 
încă firme care îşi recompensează angajaţii cu tichete de 

> Perioada august-decembrie 2007 va marca esenţial piaţa pensiilor private din România. Pentru 
Pilonul III au fost autorizaţi 5 administratori, 6 fonduri, 4 depozitari de pensii private facultative, iar 
aproape 8.000 de agenţi de marketing au fost avizaţi de către CSSPP. În acelaşi timp, 17 brokeri de 
asigurare au primit avizul CSSPP, iar circa 10% dintre agenţii de marketing avizaţi deja au contract cu 
companii de intermediere în asigurări avizate pentru pensiile facultative. 

brokeri de asigurare...
brokeri de pensii

compania
număr de agenţi 

avizaţi
Ponderea în total 

agenţi avizaţi

1 ING ASIGURăRI DE VIAŢă 2.005 25,24

2 AllIANZ-ŢIRIAC 3.882 48,87

3 AVIVA 983 12,38

4 AON ROMANIA 5 0,06

5 BCR ASIGURăRI DE VIAŢă 311 3,92

6 HERMANNSTADT BROKER 2 0,03

7 AMSTERDAM BROKER 109 1,37

8 BROKERPOOl 417 5,25

9 ASTOP BROKER 89 1,12

10 MARSHAly INSURANCE 78 0,98

11 OVB AllFINANZ ROMÂNIA 59 0,74

12 NEPTUN BROKER 3 0,04

totAl AGEnţI 7.943 100,00

Alex RoŞcA
Redactor Şef
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brokeri de Asigurare

masă, bonuri cadou şi diverse alte beneficii în produse, 
pentru că educaţia salariatului român este simplă: preferă 
să câştige astăzi un leu şi nu cei 50 de lei de peste 10 ani.

Prezentul este deja hilar: mai puţin de 17 brokeri 
de asigurări şi-au autorizat societăţi pentru Pilonul II şi 
mai puţin de 10% dintre ei s-au autorizat pentru Pilonul III. 
Veţi spune că nu au experienţă şi poate chiar nu vor să 
rişte startul. O parte dintre brokeri s-au autorizat însă ca şi 
agenţi de marketing persoane fizice, pentru că nu au dorit 
să investească în această piaţă (taxele de autorizare şi con-
stituire societate, capital social etc.). Rolul lor este astfel 
mult diminuat. Auzim voci care spun că brokerii sunt cei mai 
potriviţi să interacţioneze cu această piaţă. Au cunoştinţe, 
au resurse, au experienţă. Dar unde sunt?

cerasela nERGhEŞ

Încercăm să lăsăm în urma noastră, oriunde vom 
merge, mici simboluri ale beneficiilor pensiilor private. Ne 
dorim să vedem cum ele vor creşte în micuţe flăcări de par-
teneriat care vor deveni lumini statornice în viitor, atât pen-
tru noi, cât şi pentru clienţii noştri.

ASTOP a înfiinţat deja o nouă companie pentru că 
suntem interesaţi să construim pornind de la Pilonul II, pe 
termen lung, „o relaţie” cu Pilonul III şi Pilonul IV, bazată pe 
atenţia concentrată şi exclusivistă a unor acţiuni „pe viaţă” cu 
domeniul asigurărilor de viaţă. Angajaţii noştri specializaţi 

vor fi pregătiţi să răspundă cu înţelegerea şi din perspectiva 
clientului despre venituri, randament, viitor şi protecţie.

Nimeni nu va învăţa niciodată ceea ce i se predă, 
spunea Bernard SHAW. Învăţarea este un proces activ, învă-
ţăm pe măsură ce acţionăm, deci acum, la început de drum, 
consider că dacă vrem într-adevăr să stăpânim principiile 
pieţei pensiilor private va trebui să le punem în practică.

Aplicarea corectă a regulilor în fiecare ocazie ne 
va ajuta să ne formăm aceste noi deprinderi. Respectarea 
lor ne va asigura o dezvoltare continuă şi va determina îm-
bunătăţirea capacităţii noastre de a economisi constant.

Brokerul va aduce clientului implicarea şi expe-
rienţa sa, astfel, acesta va avea garanţia unei alegeri care 
va contribui la acoperirea propriilor nevoi şi realizarea unor 
beneficii. Pe măsură ce brokerii se vor aşeza tot mai mult în 
poziţia clientului, vor înţelege cum funcţionează judecata 
acestuia şi îi va oferi cu entuziasm şi competenţă profesio-
nală protecţie, încredere şi servicii, iar ponderea brokerilor 
în acest domeniu va fi covârşitoare.

laurenţiu fufEZAn-jIMAn
Datorită legislaţiei care reglementează brokerajul 

de pensii private (Pilonul II), majoritatea brokerilor de asi-
gurare, chiar şi cei care s-au avizat pentru Pilonul III, au 
aşteptat modificarea normei* privind marketingul pensiilor 
administrate privat, în sensul avizării brokerilor de asigu-
rare după aceeaşi procedură ca pentru Pilonul III. Acest 
fapt, coroborat cu situaţia obiectivă din piaţă, în care 
administratorii fondurilor de pensii îşi doresc parteneri 
cu capacitate mare de distribuţie a actelor de aderare la 
fondurile de pensii pe care le adminstrează, ne-a deter-
minat, pe unii brokeri de asigurare, să ne punem în comun 
forţele de vânzare şi aşa am ajuns, după o serie de tratative, 
să activăm, un număr de circa 20 de societăţi de brokeraj, 
sub numele de ASTOP BROKER DE PENSII PRIVATE. Ideea 

Mi se părea firesc ca interesul brokerilor 
de asigurare pentru piaţa pensiilor private (obli-
gatorii şi facultative) să fie foarte mare, cel puţin 
din două motive: primul, pentru că pe Pilonul III 
este chiar obligatoriu să deţii calitatea de agent de 
marketing pentru a putea oferi clienţilor programe 
complete de employ bennefit, şi al doilea, pentru 
că Pilonul II reprezintă o oportunitate de afaceri 
care nu trebuie ratată. 

Când am scris acest articol, am con-
statat cu surprindere că pe site-ul Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
(CSSPP) figurau înregistraţi doar 22 brokeri de 
asigurare pe Pilonul III (din peste 350 autorizaţi 
de CSA). Cât despre Pilonul II, am identificat 9 
brokeri de asigurare care au luat iniţiativa de 
a înfiinţa un broker de pensii, din totalul de 26 
înregistraţi până la această dată.

PEnSIIlE PRIvAtE 
ŞI bRokERII DE ASIGuRARE

Punct DE vEDERE 77777

Gheorghe GRAD
Director General SRBA

* la data de 17.08.2007, CSSPP a emis Norma nr. 25/2007 privind 
marketingul fondului de pensii administrat privat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567.
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Din cele expuse, reiese că interesul 
brokerilor de asigurare pentru această linie 
de afaceri este destul de redus, dacă analizăm 
lucrurile prin prisma numărului inexplicabil 
de mic al companiilor de brokeraj în asigurări 
implicate în sistemul de pensii private. 

În acelaşi timp, am remarcat intrarea 
pe piaţa marketingului de pensii administrate 
privat – Pilonul II - a câtorva operatori din 
pieţele financiare internaţionale, operatori care 
au investit în dezvoltarea unor reţele de vân-
zare puternice şi care au înţeles marea pro-
vocare a unei afaceri de 4 luni care poate să 
genereze venituri de peste 70 milioane euro.

Cred totuşi că toţi brokerii de asi-
gurare aşteaptă cu deosebit interes momen-
tul în care va fi posibilă autorizarea acestora 
pe Pilonul II şi din punct de vedere al CSA-

ului, după ce CSSPP a modificat Norma pri-
vind marketingul fondului de pensii admi-
nistrat privat, prin adoptarea, în şedinţa din 
25 iulie 2007, a Normei nr. 25/2007. Cea mai 
mare noutate a acestei norme este aceea 
că brokerii de asigurare vor putea să active-
ze şi pe Pilonul II, nu numai pe Pilonul III. 
Este o modificare extrem de importantă şi 
benefică, numai că acest normativ trebu-
ie însoţit de amendarea unor dispoziţii ale 
Legii nr. 32/2000. În acest sens, CSA a elaborat 
un proiect de ordonanţă de urgenţă pe care 
l-a înaintat Guvernului României, după care 
urmează a fi transmis celor două Camere, spre 
dezbatere şi adoptare, conform procedurii 
parlamentare. Aşadar, în cel mai fericit caz, în 
luna septembrie ar putea să fie aprobată prin 
lege ordonanţa de urgenţă, după publicarea 

căreia se vor putea demara procedurile de 
autorizare a desfăşurării acestei activităţi de 
către CSA şi apoi cele de avizare la CSSPP. 
Apre ciez totuşi că, până la sfârşitul anului, 
este posibil ca cei interesaţi să poată fi avi-
zaţi în vederea desfăşurării acestei activităţi. 
Rămâne de văzut la ce va mai folosi această 
avizare la sfârşitul perioadei de adeziune. 
Poate la nimic. 

 g

notă
Opiniile prezentate în articol aparţin autorului. Acestea nu 
reprezintă în mod necesar poziţia publicaţiei.

asocierii brokerilor aparţine doamnei Cerasela NERGHEŞ. 
Prin urmare, în acest moment, forţa noastră comună de 
vânzări atinge aproximativ 5.000 de agenţi, şi am reuşit 
astfel să devenim un partener potenţial demn de luat în 
considerare pentru orice administrator de fonduri private 
de pensii.

Obiectivul nostru comun este să ne mărim în con-
tinuare forţa de vânzare, să reuşim ca la finalul perioadei 
de aderare liberă să fim unul dintre cei mai importanţi in-
termediari din piaţa pensiilor private şi să demonstrăm că 
astfel, într-o piaţă atât de pretenţioasă şi divizată cum este 
în acest moment cea a brokerajului în asigurări, am avut pu-
terea să schimbăm într-o oarecare măsură paradigma.

Debutul în piaţa pensiilor private este marcat, din 
păcate, de o mare agitaţie şi, pe alocuri, de confuzie. Acest 
fapt se datorează pe de o parte suprapunerii nefericite în 
calendar a debutului activităţii pe Pilonul III al pensiilor 
facultative cu cel, chiar amânat, al pensiilor administrate 
privat, iar pe de altă parte, perioadei foarte scurte de aderare 
liberă pentru Pilonul II, care i-a determinat pe majoritatea 
administratorilor să-şi „angajeze” forţe supradimensionate 
de vânzare. În aceste 4 luni aproape oricine poate deveni 
agent de marketing şi poate participa la procesul de influ-
enţare a opţiunilor viitorilor participanţi la fondurile de 
pensii administrate privat. Sunt voci în piaţă care estimează 
totalul forţei de vânzare pe acest segment la mai mult de 
150.000 de agenţi.

Ce se va întâmpla însă cu aceşti agenţi după fina-
lul perioadei de aderare iniţială? Majoritatea dintre ei vor 
dispărea. Iar cei care sunt în acest moment agenţi de asigu-
rare sau inspectori angajaţi ai diferitelor companii vor reve-
ni la preocupările lor anterioare. Vor avea însă surpriza unui 
fenomen pe care mulţi dintre ei nu îl iau acum în calcul. Şi 
anume că viitorii participanţi care le-au urmat sfatul de a 
adera la fondurile administrate de societăţile pe care ei le-au 
reprezentat le vor cere în continuare să îi consilieze. Însă ei 
nu vor mai fi plătiţi pentru această activitate. Rămâne de 
văzut cum va evolua această situaţie. Practic, singurii care 
vor mai avea vreun interes economic să furnizeze în conti-
nuare consultanţă în acest domeniu vor fi brokerii de pensii. 

Rolul lor va fi foarte important în orientarea pieţei în perioa-
da următoare şi, astfel, se va forma o categorie de profesio-
nişti în această piaţă, deosebit de importantă, de altfel, pen-
tru ansamblul pieţei serviciilor de consultanţă financiară.

Piaţa pensiilor private, atât cele obligatorii, cât 
şi cele facultative, se va constitui în motorul concentrării 
capitalului şi orientării lui în domenii cu creşterea cea mai 
sănătoasă, contribuind la susţinerea şi poate la accelerarea 
evoluţiei economiei.

wanda nAhlIk

Întrucât considerăm consultanţa financiară o afa-
cere pe termen lung în România, intenţionăm extinderea 
reţelei de vânzare cu circa 2.500 de agenţi de marketing, 
care vor intermedia un minimum de 90.000 de adeziuni 
pentru Pilonul II. Dorim să creştem activitatea de interme-
diere a produselor financiare şi pe partea de asigurări de 
viaţă şi să ne stabilizăm forţa de vânzare. Iar în acest con-
text am înfiinţat o societate nouă, OVB Broker de Pensii Pri-
vate SRL, pentru a activa pe Pilonul II.

Rolul şi ponderea brokerilor vor fi relativ mici, 
având în vedere legislaţia care îi dezavantajează pe brokerii 
de asigurare.

 g

brokeri de Asigurare

 77777
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Sibiu, capitala Pensiilor Private
Joi, 2 august, Sibiul a devenit 

„Capitala Pensiilor Private”, prin orga-
nizarea unui eveniment de mare an-
vergură: Forumul Regional de Pensii 
Private. La eveniment au participat 
reprezentanţi de top ai Comisiei de Su-
praveghere a Sistemului de Pensii Pri-
vate (CSSPP), personalităţi politice, 
lideri ai sucursalelor locale ale com-
paniilor de asigurări şi ai brokerilor de 
profil din Sibiu şi din judeţele înveci-
nate. Forumul a reunit, de asemenea, 
principalii operatori din piaţa pensii-
lor private, presa locală şi naţională şi, 
nu în ultimul rând, marii angajatori 
care îşi desfăşoară activitatea în ju-
deţele Sibiu, Alba, Braşov, Hunedoara, 
Mureş şi Vâlcea.

Anul acesta avem avantajul 
unei importante vizibilităţi internaţio
nale. Ne bucurăm că oraşul nostru este 
promotorul acestui domeniu şi dorim, 
cu ocazia Forumului, să evidenţiem 
avantajele pensiilor private, a declarat 
gazda evenimentului, liderul Holdin-
gului ATLASSIB, ing. Ilie CARABULEA.

Participanţii la întâlnire au 
reliefat, în discuţiile purtate, că pensiile 
facultative şi pensiile administrate pri-

vat reprezintă soluţia complementară 
la actuala pensie de stat. Ca principali 
factori ai acestei „predări de ştafetă” 
către sectorul privat se evidenţiază 
îmbătrânirea populaţiei şi diminuarea 
numerică a forţei de muncă.

Noua lege a reparat o mare 
injustiţie făcută cetăţeanului. Ne bucu
răm că generaţiile viitoare nu vor mai 
sta la mâna statului, a declarat Dr. Crinu 
ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii 
Private. Avem totuşi un mare avantaj, că 
suntem ultima ţară europeană care 
implementează un sistem de pensii pri
vate, în condiţiile în care putem prelua 
tot ce este mai bun din experienţa altora, 
vom învăţa din greşelile făcute de alte 
ţări, evitând capcanele în care au căzut 
acestea, a completat Dr. ANDĂNUŢ.

Având în vedere istoria recen-
tă a pieţelor financiar-bancare româ-
neşti, participanţii la eveniment au 
dezbătut problema siguranţei siste-
mului. S-a exprimat opinia unanimă că 
sistemul este unul foarte sigur, care be-
neficiază de garanţia unor branduri pu-
ternice pe plan mondial, al băncilor de-
pozitare, auditorilor finan ciari externi  şi, 
în plus, de fondurile de garantare.

Parteneri Oficiali

AllIAnZ-ţIRIAc Pensii Private
bcR Asigurări de viaţă 

cARPAtIcA lIfE broker de Pensii Private
IntERAMERIcAn

Parteneri Principali

GEnERAlI fond de Pensii
otP Group

fIncoP broker
Cu sprijinul

banca comercială cARPAtIcA
hR club

Organizatorii mulţumesc tuturor celor care au 
contribuit la realizarea Forumului

Cu sprijinul oficial şi participarea

cSSPP 

Partener media regional
foaia transilvană

Parteneri media locali
Medieşeanul, tribuna

5 Personalităţi marcante ale pieţei pensiilor private, precum şi din zona puterii politice şi executive au prezentat angajatorilor funcţionarea şi garanţiile sistemului de pensii private

5 O gazdă atentă: ing Ilie CARABUlEA (dr.), alături 
de reprezentanţii administraţiei locale

5 Un pas important în sprijinul informării în domeniul pensiilor private: Sergiu COSTACHE, Director General Media XPRIMM, a 
prezentat noua secţiune, de pensii private, a celui mai vizitat site de specialitate, www.1asig.ro
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Sistemul de pensii private este 
unul foarte sigur, fiind gândit astfel încât 
să fie imposibil de fraudat, normele im
puse fiind extrem de clare, a declarat 
Ştefan PRIGOREANU, Membru în Con-
siliul CSSPP subliniind că multiplele pa
liere de verificări încrucişate oferă posi
bilitatea unei monitorizări permanente 
şi cu grad mare de acurateţe.

Fondurile de pensii private 
funcţionează similar unui depozit ban
car şi ne disciplinează financiar viaţa pe 
termen lung, a adăugat Dr. Crinu ANDĂ-
NUŢ. Beneficiile şi rezultatele contribu
ţiei la un astfel de fond se văd în 2030 de 
ani, a completat Ioan VREME, General 
Manager GENERALI Fond de Pensii.

Partea a doua a Forumului a 
tratat aceeaşi problematică, dar din 
perspectiva marilor angajatori, punc-
tând asupra beneficiilor fondurilor de 
pensii private. La eveniment au par-
ticipat firme care deţin o forţă de mun-
că numeroasă, printre care Holdingul 
ATLASSIB, principalul angajator din 
judeţ (peste 7.000 de angajaţi), HIDRO-
ELECTRICA Sibiu (peste 5.000 de an-
gajaţi), COMPA Sibiu, INDEPENDENŢA, 
SCANDIA etc. Este un eveniment naţional 
care trebuie tratat cu mare grijă, misiu
nea CSSPP este una foarte grea, urmă
toarele patru luni fiind foarte dificile. 
Avem încredere că lucrurile vor fi duse la 
bun sfârşit, a declarat Mihai BELICCIU, 
Director de Marketing BCR Asigurări 
de Viaţă. Sistemul de pensii facultative 
va aduce beneficii pe termen lung celor 
tineri şi celor cu inima tânără, a conclu-
zionat, în încheierea lucrărilor forumu-
lui, în aplauzele audienţei, gazda eveni-
mentului, liderul Holdingului ATLASSIB, 
ing. Ilie CARABULEA.

liviu huluţă

01. ing. Ilie CARABUlEA, liderul Holdingului ATlASSIB

02.  Ştefan PRIGOREANU, Membru în Consiliul CSSPP

03. Cristian ROŞU, Director General CSSPP

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

05. Mihai BElICCIU, Director de Marketing, BCR Asigurări de Viaţă

06.  Mihai ŞEITAN, Director General, FINCOP Broker de Pensii Private

07. Ioan VREME, Director General, GENERAlI Fond de Pensii

08.  Sergiu COSTACHE, Director General şi Daniela GHEŢU, Director 
Editorial, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii

09. Mariana CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS

10. Cerasela NERGHEŞ, UNSICAR

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

> Pensiile 
private vor aduce 

beneficii pe 
termen lung celor 

tineri şi celor cu 
inima tânără

3 Interes maxim, 
parteneriate solide, 
ambianţă perfectă: 
secretul unui eveniment 
regional de amploare 
care a reunit, la Hotelul 
RAMADA, cei mai 
importanţi angajatori 
din zona de centru a 
României
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Profil de ţară

RuSIA

oleg DoRoncEAnu
Editor

cadrul economic
La mai mult de un deceniu de la prăbuşirea Uniu-

nii Sovietice din 1991, Rusia încearcă în continuare să edifi-
ce o economie de piaţă funcţională şi să atingă o creştere 
economică mai ridicată.

În 1999, economia ţării a început să se refacă. 
Acest fapt a fost favorizat de slaba putere de cumpărare a 
rublei, care a scumpit importurile şi a stimulat exporturile. 
În perioada 1999 - 2005, creşterea Produsului Intern Brut a 
fost de aproximativ 6,7%, în special datorită creşterii preţu-
lui petrolului, menţinerii politicii rublei slabe, dar şi creşterii 
producţiei industriale. În ultimii ani, a crescut foarte mult 
cererea internă de bunuri de larg consum, cu aproximativ 
12% anual în perioada 2000 - 2005, ceea ce demonstrează 
consolidarea pieţei interne. 

În 2004, PIB se apropia de 1,151 trilioane euro, 
ceea ce a făcut ca economia Rusiei să fie cea de-a noua eco-
nomie a lumii şi a cincea din Europa. Dacă rata anuală de 
creştere va continua în acelaşi ritm, este de aşteptat ca, în 
numai câţiva ani, economia Rusiei să ajungă pe poziţia a 
doua în Europa, după cea a Germaniei.

La data de 1 aprilie 2006, rezervele internaţionale 
ale Rusiei au atins valoarea de 150 miliarde euro, existând 
previziuni conform cărora aceste rezerve vor totaliza circa 
218 - 291 miliarde euro la sfârşitul anului 2007. Totuşi, din 
2003, importanţa exporturilor de resurse naturale a început 
să scadă în balanţa economică, în timp ce piaţa internă s-a 
întărit mult, fiind stimulată masiv de creşterea volumului 
construcţiilor şi de creşterea cererii pentru diverse bunuri şi 
servicii. În plus, câteva mari firme internaţionale au început 
să investească masiv în Rusia. În conformitate cu statisticile 
Fondului Monetar Internaţional, în Rusia s-au investit direct 
aproape 19 miliarde euro în perioada 2001 - 2004, dintre 
care 8,5 miliarde euro numai în 2004.

Evoluţia pieţei de asigurări
Piaţa de asigurări din Rusia este cea mai mare din 

Europa de Est, în ultimii şapte ani înregistrând o creştere de 
aproximativ patru ori în ceea ce priveşte volumul primelor 
brute subscrise, majoritatea experţilor precum şi autorită-
ţile oficiale estimând un potenţial de creştere a pieţei de 
15-20% în următorii 3 - 5 ani.

Dinamica pieţei a fost determinată, în mare, de 
creşterea finanţării bugetare a cheltuielilor pentru clasele 
de asigurări obligatorii şi de ritmurile înalte de creştere a 
primelor de asigurare. De asemenea, un factor important al 
creşterii a constituit şi majorarea cheltuielilor efectuate de 
către anumite categorii de consumatori pentru clasele fa-
cultative de asigurări, drept rezultat al noilor reglementări 
şi al modificărilor în politica de stat cu privire la repartiţia 
veniturilor provenite din exportul de petrol.

La 31 decembrie 2006, în Rusia activau 918 socie-
tăţi de asigurare, cu 157 mai puţin (14,6%) faţă de 1 ianuarie 
2006; dintre acestea 12 sunt specializate pe segmentul 
asigurărilor de viaţă şi 55 pe cel al asigurărilor medicale 
obligatorii. În perioada de referinţă au fost înregistrate 11 
companii de asigurare, din care 4 cu capital străin. 

Tendinţa pronunţată de reducere a numărului de 
companii vine ca rezultat al înăspririi cerinţelor autorităţii 
de supraveghere referitoare la capitalul social al societăţilor 
de asigurare şi limita inferioară a acestuia, a limitării 
schemelor de asigurări pe segmentul asigurărilor de viaţă şi 
al riscurilor financiare, precum şi prin înăsprirea concurenţei 
pe piaţa de profil, fenomen care a impulsionat procesele de 
fuziuni şi achiziţii. De asemenea, reducerea numărului com-
paniilor de asigurare s-a datorat şi introducerii, la sfârşitul 
anului 2005, a noilor cerinţe de plasare a activelor de asi-
gurare, a rezervelor şi a resurselor proprii. Astfel, conform 
noilor reglementări, până la 1 iulie 2007 asigurătorii trebuiau 
să încheie procesul de constituire a capitalului social, 

> Suprafaţa: 17.075.200 km² 
> lungimea graniţelor: 20.322 km 
>  ţări vecine: (de la Nord-Vest la Sud-Est): Norvegia, Finlanda, Estonia,  

letonia, lituania, Polonia, Belarus, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan,  
Kazakhstan, China, Mongolia şi Coreea de Nord  

> capitala: Moscova
>  Structura administrativă: 21 de republici federale, 48 de regiuni,  

7 ţinuturi şi 9 raioane (regiuni)
> Sistemul politic: Republică federală semi-prezidenţială 
> Populaţia: 145.537.200 locuitori
>  naţionalităţi: ruşi – 79,9% ; tătari – 3,8%; ucrainieni – 2% ; başkiri – 1,2%;  

ciuvaşi – 1,1%; ceceni – 0,9%; armeni – 0,8%; restul de 10,3% nu şi-au declarat etnia
> Moneda: Rubla (RUB)
> Rata de schimb: 1 euro=35 RUB; 1 USD= 25,3 RUB
> Produsul Intern brut (PIb): 1,151 trilioane euro (2005)
> PIb/locuitor: 8,04 euro (2005)
> numărul companiilor de asigurare: 918
> Prime brute subscrise: 17,4 miliarde euro (01.01.2007)
>  Autoritatea de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări:  

Serviciul Federal de Supraveghere a Asigurărilor din cadrul Ministerului de Finanţe din Rusia (FSSN)
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mărimea acestuia pentru companiile specializate pe 
segmentul asigurărilor generale fiind stabilită la 870 mii 
euro, pentru asigurătorii de viaţă - 1,7 milioane euro şi 3,4 
milioane euro pentru societăţile de reasigurare. În acelaşi 
timp, au fost aprobate şi modificările care prevedeau 
specializarea companiilor de asigurare şi licenţierea 
brokerilor. Urmare a acestora, de la 1 iulie 2007, companiile 
de asigurare sunt obligate să activeze doar pe domeniul 
ales, în funcţie de specializare: asigurări generale sau 
asigurări de viaţă.

În altă ordine de idei, evidenţiem o tendinţă tot 
mai accentuată de concentrare pe piaţă, această situaţie 
fiind caracteristică ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Astfel, 
primii zece asigurători ruşi au subscris aproximativ 48% din 
totalul primelor brute înregistrate şi au efectuat 52% din 
volumul total al daunelor plătite. De asemenea, primele zece 
companii de profil deţin active care reprezină 37% din 
totalul activelor companiilor de asigurare, cifrându-se la circa 
7,4 miliarde euro, ponderea capitalului social al acestora 
fiind 36,6% din total (2,2 miliarde euro).  Totodată, rezervele 
de asigurare a acestora au totalizat, în 2006, 40,4% din 
volumul total al rezervelor companiilor de asigurare, 
respectiv 4,4 miliarde euro. În acelaşi timp, putem vorbi şi 
despre o concentrare teritorială, astfel că 20 de regiuni ale 
Rusiei concentrează 779 de asigurători, numai în Moscova 
fiind înregistrate aproximativ 500 de societăţi de asigurare.

Prime subscrise şi daune plătite în 2006
Conform rezultatelor înregistrate în anul 2006, 

volumul primelor brute subscrise şi al daunelor plătite de 
către societăţile de asigurare din Rusia a constituit, în 2006, 
17,4 miliarde euro şi, respectiv, 10 miliarde euro, în creştere 
cu 23,23%, respectiv 26,71% faţă de 2005. Faptul că despă-
gubirile plătite de către societăţile de asigurare au crescut 

mai mult faţă de primele încasate de către acestea indică o 
tendinţă de eliminare a schemelor de asigurări, cu un impact 
major asupra procesului de restructurare a pieţei.

În 2006, primele subscrise pe clasele de asigurări 
obligatorii au atins 44% din totalul subscrierilor şi au repre-
zentat 7,8 miliarde euro, ceea ce marchează o creştere de 
32,9 % faţă de anul 2005. Dintre clasele de asigurări obli-
gatorii cel mai intens s-a dezvoltat segmentul de asigurări 
medicale, unde au fost înregistrate subscrieri de 5,5 miliarde 
euro, în creştere cu 38,9%. În ceea ce priveşte asigurările 
facultative, subscrierile pe această clasă au constituit 56% 
din total, atingând valoarea de 9,6 miliarde euro, în creştere 
cu 15,53% faţă de anul 2005. Lider după ritmurile de creştere 
pe acestă clasă au fost asigurările de bunuri, unde s-au 
înregistrat prime de 6,5 miliarde euro, în creştere cu 22,4%.

Asigurările de viaţă
În ceea ce priveşte segmentul asigurărilor de via-

ţă, în 2006, volumul primelor brute subscrise pe acest seg-
ment au totalizat aproximativ 456 milioane euro, în scădere 
cu 37,6% faţă de perioada similară a anului 2005. Experţii 
din piaţă apreciază acest fapt ca fiind rezultatul eforturilor 
depuse de către autoritatea de supraveghere în direcţia 
 curăţării pieţei de schemele de asigurări, tendinţă care va 
continua şi în anul 2007.

 FSSN a finalizat practic procesul de eliminare a sche
melor de asigurări, iar dacă aceste măsuri ale organismelor de 
control vor fi în continuare aplicate vom avea, la finele anului 
2007, o piaţă totalmente clasică, opinează Preşedintele 
Centrului de Cercetări Strategice din cadrul ROSGOSSTRAKH, 
Alexei ZUBET. În acelaşi sens, potenţialul de creştere al asi-
gurărilor de viaţă, în 2007, este estimat la 30%, ceea ce per-
mite o previziune de 386 milioane euro pentru subscrieri, la 
sfârşitul anului în curs.

Prime de asigurare şi daune plătite 2005-2006 (mil. euro)

tipuri de asigurare
Prime brute subscrise

%
Daune plătite

%
2006 2005 2006 2005 

Asigurări facultative (total) 9.640,80 8.345,57 15,53 3.571, 11 3.172,53 12,56
Asigurări de viaţă 456,80 733,05 -37,68 475,12 717,49 -33,78%
Asigurări de persoane 2.199,15 1.840,31 19,50 1.204,36 1.116,27 7,89
Asigurări de bunuri 6.513,49 5.320,75 22,42 1.852,56 1.306,55 41,79
Asigurări de răspundere 473,06 451,40 4,67 39,02 32,18 21,27
Asigurări obligatorii (total) 7.809,12 5.816,31 34,26 6.539,23  806,53 36,05
Asigurări turistice 14,77 14,43 2,43 0,88 40,77 14,81
Asigurări de stat a colaboratorilor Serviciului Fiscal 0,328 0,326 0,88 0,478 0,530 -8,11
Asigurări de stat a militarilor şi persoanelor  
cu statut similar ce beneficiază de asigurări de stat

151, 75 130,94 15,87 121,33 118,66 2,24

Asigurări RCA 1.825,42 1.544,32 18,20 953,96 792,05 20,44
Asigurări medicale obligatorii 5.816,76 4.126,23 40,97 5.463,33 3.895,1 40,26
totAl 17.451,07 14.161,88 23,23 10.110,34 7.979,09 26,71

Structura primelor brute subscrise în 2006
tipuri de asigurare %
Asigurări medicale obligatorii 33,33%
Asigurări de stat a colaboratorilor Serviciului Fiscal 0,002%
Asigurări de viaţă 2,62%
Asigurări de persoane 12,60%
Asigurări de bunuri 37,32%
Asigurări de răspundere 2,71%
Asigurări obligatorii turistice 0,08%
Asigurări RCA 10,46%

Asigurări de stat a militarilor şi persoanelor cu statut 
similar ce beneficiază de asigurări de stat

0,87%

Structura despăgubirilor plătite în 2006
tipuri de asigurare %
Asigurări medicale obligatorii 54,04%
Asigurări de stat a colaboratorilor Serviciului Fiscal 0,01%
Asigurări de viaţă 4,70%
Asigurări de persoane 11,91%
Asigurări de bunuri 18,32%
Asigurări de răspundere 0,39%
Asigurări obligatorii turistice 0,001%
Asigurări RCA 9,44%
Asigurări de stat a militarilor şi persoanelor cu statut 
similar ce beneficiază de asigurări de stat

1,20%
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De aceeaşi părere sunt şi experţii străini, astfel că 
piaţa asigurărilor de viaţă din Federaţia Rusă are un potenţial 
extraordinar. Dacă facem referire la un studiu recent al SWISS 
Re, în intervalul 20062009, segmentul life din Rusia va creşte 
cu aproximativ 2830% menţionează Werner MOERTEL, 
Member of the Board, GENERALI Holding Vienna.

capital social, active şi rezerve
Potrivit rezultatelor înregistrate în anul 2006, vo-

lumul total al activelor companiilor de asigurare din Rusia a 
constituit, la 1 ianuarie 2007, 19,9 miliarde euro, primii 130 
de asigurători însumând 13,1 miliarde euro, în creştere cu 
27% faţă de anul 2005, conform Agenţiei INTERFAX.

În 2006, lideri după mărimea activelor au fost 
ROSGOSSTRAKH, cu 1,8 miliarde euro (în creştere cu 14,7%), 
INGOSSTRAKH, cu 1,2 miliarde euro (35,2%), şi KAPITALI – 
800 milioane euro (19,5%). În acelaşi sens, volumul total al 
capitalului social deţinut de către societăţile de asigurare a 
constituit, la 1 ianuarie 2007, circa 6,1 miliarde euro, primele 
130 de companii deţinând un volum total de 3,8 miliarde 
euro, în creştere cu 19,7 faţă de 2005. În ceea ce priveşte 
rezervele societăţilor de asigurare, acestea au atins valoarea 
de 11,1 miliarde euro, în creştere cu 34,6%.

Potenţialul de reasigurare
Piaţa de reasigurare din Rusia rămâne o piaţă cu 

un nivel înalt de concentrare, 20% dintre companiile de 
profil colectând 90% din primele de reasigurare. Activitatea 
de reasigurare a fost practicată, în anul 2006, de către 30 de 
reasigurători specializaţi (3,7%) şi 291 companii de asigurare, 
cu un capital total de 256 miliarde euro.

În perioada 2000-2005 piaţa practic s-a dublat, iar 
în 2006 au fost încasaţi, pentru contractele de reasigurare, 
2,32 miliarde euro. În acelaşi timp, despăgubirile au crescut 
cu 60,2% faţă de 2005, ajungând la 502,9 miliarde euro. 
Raportul dintre despăgubirile plătite şi primele subscrise a 
fost, în 2006, de 21,7%, faţă de 10,8% în anul precedent.

Potrivit Directorului Adjunct al Departamentului 
de Evidenţă şi Analiză Economică din cadrul FSSN, Yana 
MIROSHNICENKO, creşterea despăgubirilor pe fondul reduce
rii primelor de reasigurare reprezintă o tendinţă optimistă. 
Astfel, în 2006, nivelul ratei de daună sa dublat, de la 10,9%, 
în 2005, la 21,7%. În 2004, acest indicator a fost de 14,4%. În 
acelaşi timp, cota riscurilor cedate în reasigurare de către 
companiile străine pe piaţa rusă este în creştere, aceasta 
constituind 6,55%, în 2006, faţă de 5,3%, în 2005. Totodată, 
daunele plătite pentru contractele de reasigurare preluate 
din exterior continuă să crească, anul trecut acestea 
dublându-se faţă de 2004. În consecinţă, cota acestora s-a 
majorat constant, de la 9,6%, în 2004, la 13,8%, în 2005, 
atingând o pondere de 16,7% în 2006. În acest context, se 
poate vorbi despre o însănătoşire a pieţei, aceşti indicatori 
fiind influenţaţi, în principal, de reducerea volumului încasărilor 
companiilor care efectuau operaţiuni neconvenţionale de 
reasigurări, care nu aveau drept scop creşterea stabilităţii 
financiar, a precizat Yana MIROSHNICENKO.

În structura primelor subscrise predomină cele de 
riscuri de proprietate (71,6% sau 1,66 miliarde euro), restul 
de 12,6% şi 10,1% revenind asigurărilor de persoane (293,3 
milioane) şi, respectiv, de răspundere (235,5 milioane euro). 
Încasările din contractele de reasigurare de viaţă reprezintă 
2,9% (67 milioane euro) din totalul primelor, iar cele pentru 
RCA, 2,5% (57,8 milioane euro). Totodată, în perioada 
raportată, 287 de companii au încheiat contracte de reasi-
gurare. Primele zece companii concentrează 38,4% din 
piaţă sau 890,7 milioane euro din totalul primelor de reasi-

gurare, liderii pieţei fiind companiile KAPITAL Reasigurări, 
RUSSKII SCIT şi ZOLOTOI GARANT.

Rezultatele pieţei de asigurări în t 1/2007
În primul trimestru al anului 2007 societăţile de 

 asigurare din Rusia au subscris prime brute de 5,4 miliarde 
euro, şi au plătit daune de 2,7 miliarde euro, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 23,4% şi, respectiv, 43% faţă de pe-
rioada similară a anului 2006.

Aproximativ 80% din totalul subscrierilor au fost 
realizate de către primii 50 de asigurători, iar companiile din 
Top 5 (ROSGOSSTRAKH, RESO Garantia, INGOSSTRAKH, 
ROSNO şi VSK) au colectat 40% din acestea, conform FSSN.

În ceea ce priveste asigurările obligatorii, se re-
marcă o tendinţă tot mai accentuată de creştere a cotei asi-
gurărilor RCA în total prime brute subscrise. Astfel, pe acest 
segment au fost înregistrate, în primul trimestru al acestui 
an, prime brute subscrise în valoare de 430 mil. euro. De 
asemenea, potrivit datelor Uniunii Asigurătorilor Auto din 
Federaţia Rusă, în perioada ianuarie-martie 2007, primele 
cinci companii au subscris, pe segmentul RCA, 220 milioane 
euro, ceea ce reprezintă 50,57% din totalul primelor 
subscrise, plătind aproximativ 120 milioane euro (49,43%).

 Pe segmentul asigurărilor de viaţă, asigurătorii 
ruşi au subscris, în primul trimestru al acestui an, prime 
brute în valoare de 130 milioane euro şi au plătit despăgubiri 
de aproximativ 50 milioane euro. Comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2006, primele brute subscrise au 
înregistrat o creştere de 11,6%, iar plata daunelor s-a redus 
cu 0,5%. În acelaşi timp, rata daunei a constituit, în primele 
trei luni ale acestui an, 40,2% faţă de 45,1% în 2006. Conform 
datelor FSSN, aproape o treime dintre companiile care acti-
vează pe segmentul asigurărilor de viaţă au înregistrat un 
coeficient al plăţilor de până la 10%.

Indicatori de performanţă ai societăţilor de reasigurare  din Rusia în 2004-2006

Indicator
2006

 (mil. euro) 
2005

 (mil. euro) 
2004

 (mil. euro) 

Dinamica 
2006 faţă de 

2005 (%)

Dinamica 
2005 faţă de 

2004 (%)

Total prime de reasigurare 2.294,89 2.869,33 2.680,70 -20,0 7,0
Prime de reasigurare obţinute 
de la asigurători din Rusia 2.146,28 2.717,86 2.523,52 -21,0 7,7

Prime de reasigurare obţinute 
din exterior 148,61 151,46 157,18 -3,0 -3,6

Total daune de reasigurare plătite 497,27 311,51 385,81 60,2 -19,3
Daune de reasigurare plătite 
asigurătorilor - companii din Rusia 414,39 265,78 348,66 55,0 -23,8

Daune de reasigurare plătite 
asigurătorilor - companii străine 82,87 42,86 37,15 91,5 15,4

> Palatul de Iarnă 
(Ermitajul) - a fost 
construit între 1754 
şi 1762 ca reşedinţă 
de iarnă a ţarilor ruşi. 
Adăposteşte una dintre 
cele mai bogate colecţii 
de artă din lume.

Profil de ţară
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În opinia analiştilor FSSN, piaţa asigurărilor de 
viaţă din Rusia este una concentrată, primelor zece companii 
revenindu-le peste 81% din subscrieri, ocupantele primelor 
trei locuri totalizând 60% din prime.

Reasigurările în t1/2007
Companiile de profil din Rusia au raportat în 

trimestrul I/2007 prime din reasigurare în valoare de 540 
milioane euro şi au plătit daune în valoare de aproximativ 
70 milioane euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
2006, primele s-au micşorat cu 26%, iar plăţile s-au majorat 
cu 24%. Rata daunei a constituit, în această perioadă, 13,5%, 
iar în 2005 acelaşi indicator a reprezentat 8,1%.

Se observă, la fel ca în anul 2006, o tendinţă de 
creştere a daunelor plătite pe fondul reducerii primelor 
brute subscrise, ca rezultat al succesului operaţiunilor de 
 curăţare a pieţei de schemele de asigurări. În structura 
primelor de reasigurare predomină cele din preluarea 
riscurilor de proprietate (77,5%, respectiv 420 milioane 
euro), restul de 14,6% şi 7,3% revenind asigurărilor de 
persoane (80 milioane euro) şi, respectiv, de răspundere (40 
milioane euro). Încasările pentru reasigurările de viaţă şi 

cele pentru reasigurările RCA reprezintă maximum 0,5% din 
totalul primelor, totalizând 1,32 milioane euro şi, respectiv, 
2,25 milioane euro. În perioada raportată, 240 de companii 
au încheiat contracte de reasigurare, iar 229 au avut de 
plătit despăgubiri, primele 20 de societăţi concentrând 
peste 60% din piaţă.

Perspective de evoluţie
Piaţa rusă de asigurări rămâne, în continuare, o 

piaţă foarte atractivă, având un real potenţial de dezvoltare. 
Astfel, aceasta a înregistrat o creştere stabilă în ultimii ani, 
fiind aşteptată şi o creştere sănătoasă, având în vedere 
măsurile recente întreprinse de către autorităţile de supra-
veghere în direcţia reglementării acesteia. Atractivitatea, 
precum şi creşterea mediului concurenţial pe piaţa rusă de 
asigurări a fost demonstrată şi de către numărul mare de 
investitori străini, printre care mari grupuri financiare inter-
naţionale care deja activează sau şi-au anunţat intenţia de 
a intra pe această piaţă. Care sunt însă perspectivele de 
dezvoltare a pieţei?

Se estimează că procesele începute în 2006, lega-
te de aspecte precum procesele de fuziuni şi achiziţii, redu-
cerea numărului de companii dar şi intrarea noilor jucători 
pe piaţă (prin înfiinţarea de sucursale), se vor accentua în 
următorii ani. 

 Întărirea unor asigurători în contextul preluării 
sau dispariţiei mai multor jucători mici şi mijlocii va avea, de 
asemenea, un rol important în ceea ce priveşte poziţionarea 
faţă de concurenţă, permiţând acestora să se dezvolte în 
regiuni mai puţin penetrate din punct de vedere al 
asigurărilor. Mai mult, este bine cunoscut nivelul relativ slab 
de dezvoltare al anumitor categorii de asigurări, precum 
cele medicale sau de viaţă. În condiţiile dezvoltării eco-
nomiei ruse, precum şi a creşterii puterii de cumpărare a 
populaţiei, se anticipează că aceste tipuri de asigurări vor 
cunoaşte o adevărată explozie, fenomen previzionat atât de 
către experţii ruşi, cât şi de către cei din străinătate. De 
asemenea, popularizarea acestor tipuri de asigurare va 
conduce la creşterea încrederii populaţiei în acestea şi va 
oferi posibilităţi suplimentare de cross-selling.

Apreciem că piaţa asigurărilor din Rusia are timp, 
rezerve şi potenţial. Cum vor utiliza aceste atu-uri asigurăto-
rii va arăta doar timpul, fiind evident că aceştia nu intenţio-
nează să cedeze piaţa atât de uşor. 

top 15 asigurători din Rusia în 2006

Denumire
Prime brute subscrise  

(mii euro)
Daune platite (mii 

euro)

1 ROSGOSSTRAKH 1.364,89 695,48

2 ROSNO 1.169,69 752,05
3 MAKS 1.069,73 844,09
4 INGOSSTRAKH 1.029,99 541,51

5 RESO-GARANTIA 748,70 366,97

6 SOGAZ 662,87 285,27
7 GAZPROMMEDSTRAKH 444,34 421,87
8 KAPITAlI 364,70 321,78
9 VSK 358,42 151,73

10 SOlIDARNOSTI 328,42 315,36
11 SOGlASIE 310,20 97,57
12 AlFASTRAHOVANIE 250,29 89,05
13 URAlSIB 221,38 87,99
14 JASO 212,65 115,85

15 KAPITAlI STRAHOVANIE 199,93 112,62

TOTAl 8.736,20 5.199,19

Profil de ţară
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Expunerea globală din ce în ce mai accentuată la 
catastrofele naturale a devenit evidentă în ultimii ani, după 
succesiunea neobosită de fenomene meteorologice extre-
me precum inundaţiile severe, seceta, valurile de caniculă, 
incendiile majore de pădure şi uraganele dezastruoase din 
Statele Unite.

catastrofele naturale,  
în raport cu încălzirea globală

În ultimele două decenii, umanitatea se confrun-
tă cu o evoluţie incontestabilă a numărului şi a intensităţii 
acestor fenomene. Impactul asupra societăţilor şi econo-
miilor europene este posibil să dezvolte aceeaşi tendinţă, 
ca rezultat al două trenduri complementare. Primul, 
frecvenţa evenimentelor meteo extreme va creşte în umbra 
fenomenului de încălzire globală, iar cel de-al doilea, 
impactul asupra economiei se accentuează din cauza pro-
centului mare din populaţie care trăieşte în zone cu un grad 
de expunere foarte înalt, alături de dezvoltarea extensivă a 

economiilor din aceste regiuni.   La nivel global, peste 85% 
din catastrofele naturale care au avut loc în intervalul 1980 
- 2005 au fost cauzate de condiţii meteo extreme, în timp ce 
în Europa cifrele indică un nivel de 91%. Dacă pornim de la 
creşterea semnificativă a frecvenţei acestor catastrofe în 
ultimii 50 de ani şi luăm în considerare că evenimente 
majore generate de factori geofizici (cutremure, valuri 
tsunami, erupţii vulcanice) au rămas relativ stabile, din 
punct de vedere al numărului de apariţii, concluzia care se 
trage nu poate fi decât dovada legăturii directe cu încălzirea 
globală.

Specialiştii consideră că defrişarea pădurilor 
reprezintă factorul principal al încălzirii climei, fenomen 
care a atins anul acesta apogeul mediatizării sale, moment 
în care s-a creat, în sfârşit, un val puternic de opinie, dornic 
să lupte pentru promovarea surselor de energie alternativă 
şi reducerea emisiilor de CO2. În acest sens, omenirea pierde 
anual păduri de circa 20 milioane de hectare, o suprafaţă 
egală cu teritoriul Marii Britanii, defrişări care au drept 
consecinţă emiterea a milioane de tone de dioxid de car-
bon. Deşi ritmurile de despădurire sunt diferite în diverse 
regiuni ale lumii, specialiştii sunt unanimi în a prognoza că 
dacă nu se vor lua măsuri şi ritmul actual al defrişărilor se va 
menţine, dispariţia completă a acestora se va produce până 
la sfârşitul acestui secol, urmările asupra mediului şi chiar 
asupra vieţii pe Terra fiind inestimabile.

În ceea ce priveşte anul 2006*, numărul de catas-
trofe naturale a consemnat o uşoară scădere faţă de anul 
precedent, însă pe termen lung se menţine pe trendul 
ascendent confirmat de ultimii 37 de ani. Pierderile econo-
mice înregistrate la nivelul întregii lumi, ca urmare a acestor 
evenimente, au fost estimate la 48 mld. USD, 43 mld. USD 
datorându-se catastrofelor naturale. În pofida acestor cifre 
impresionante, 2006 a fost, pentru industria asigurărilor şi 
reasigurărilor, al treilea cel mai „blând” an din punct de 
vedere al daunelor înregistrate, de la începutul anilor ‘90, cu 
pierderi asigurate de „doar” 15,9 mld. euro.

Andreea IonEtE
Editor

> Soluţionarea crizei umanitare prin care trece continentul european în urma creşterii frecvenţei şi a 
intensităţii catastrofelor naturale generate de fenomenele meteo extreme din ultimele două decenii 
rezidă în stabilirea unui scop comun, pentru limitarea impactului pe care încălzirea globală îl are la 
nivel economic şi social, scop care să fie însuşit atât de asigurătorii europeni şi de acţionarii lor, cât şi 
de lumea politică.

Astfel, cu ocazia Ediţiei 2007 a ICAR - The International Catastrophic Risks Forum, vor fi trasa-
te direcţiile de acţiune, dictate de contextul în care industria asigurărilor din Europa contribuie deja 
la îndeplinirea acestui obiectiv, prin cercetare, încurajarea măsurilor de prevenţie şi furnizarea de soluţii 
financiare şi, nu în ultimul rând, prin cooperarea public-privat pentru aducerea de beneficii tuturor 
părţilor implicate.

ÎncălZIREA GlobAlă 
o cERtItuDInE ÎntR-un vIItoR IncERt

* Potrivit raportului SIGMA asupra evoluţiei cantitative şi în intensitate a catas-
trofelor, realizat de către compania de reasigurare SWISS Re.
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Pe parcursul secolului trecut, Pământul a suferit o 
creştere a temperaturii cu 0,60C, şi, conform estimărilor IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), până la 
sfârşitul secolului XXI, temperatura va creşte cu 1,40C până 
la 5,80C. Ca efect al acestor schimbări, precipitaţiile s-au 
modificat, iar nivelul Oceanului Planetar creşte continuu 
generând, conform cercetătorilor, dublarea numărului de 
furtuni tropicale în ultimul secol.

Cât despre anul în curs, trebuie menţionat că 
Institutul de Meteorologie din Marea Britanie a proclamat 
anul 2007 drept cel mai călduros din istorie, prognozându-
se atât depăşirea temperaturii medii anuale cu mai mult de 
jumătate de grad, cât şi cea a recordurilor de temperatură 
stabilite în 1998. Astfel, în timp ce ploile care au căzut în 
această vară în Nordul Europei au produs, în Marea Britanie, 
inundaţii nemaiîntâlnite în ultimele şase decenii, care i-au 
costat pe asigurători în jur de 4 mld. euro, Estul Europei a 
fiert la foc continuu la peste 400C, cele mai afectate ţări fiind 
România, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Bosnia, Macedonia, Italia 
şi Serbia, Republica Moldova s-a confruntat cu cea mai grea 
secetă din 1947, iar peste Canalul Mânecii o jumătate de 
milion de persoane suferă, în continuare, din cauza intem-
periilor. Meteorologii estimează, potrivit unor simulări pe 
computer efectuate de o echipă de cercetători britanici, că 
în perioada 2009-2014 valorile climatice vor depăşi toate 
recordurile.

În termeni de costuri, nota de plată pentru în-
călzirea globală la nivelul economiei mondiale s-ar putea 
ridica la peste 5.500 mld. euro, potrivit Băncii Mondiale, iar 
în cel mai rău scenariu aceasta înseamnă „peste 20% din 
PIB-ul mondial”. O parte semnificativă din pierderi sunt 
acoperite de către industria asigurărilor şi reasigurărilor. 
Astfel, în timp ce numărul catastrofelor naturale s-a dublat 
în perioada 1960 - 1999, pierderile asigurate, majoritatea 
cauzate de fenomene meteorologice, au crescut de aproape 
şapte ori. 

consecinţe asupra industriei de asigurări
Trendul ascendent al acestor fenomene extreme 

tinde să regleze atitudinea tuturor părţilor implicate faţă de 
posibilele soluţii de diminuare a efectelor devastatoare 
produse. Astfel, s-au realizat modificări importante la nivelul 
calculaţiei pierderilor estimate pentru a fi corelate corect cu 
metodele de evaluare a riscurilor aflate în schimbare, au 
crescut preţurile pentru asigurările care acoperă pericolele 
naturale, cuantificarea factorilor de agravare a dezastrelor 
sunt asociate evenimentelor extreme, iar asigurătorii şi 
investitorii au devenit mult mai precauţi la preluarea 
riscurilor, toate acestea în umbra evenimentelor dezas-
truoase care au marcat puternic nivelul socio-economic în 
anii 2004 - 2005.

În contextul global al creşterii pericolelor de inun-
daţii, secete, uragane şi incendii, pe fondul modificărilor 
climatice, CEA (Comitée Européen des Assurances), federaţia 
europeană a asociaţiilor naţionale ale asigurătorilor, solicită 
companiilor de profil să se implice direct şi activ în lupta 
împotriva acestui fenomen.

Condiţiile climatice influenţează sau afectează, 
după caz, creşterea şi profitul companiilor din construcţii, 
turism şi, cel mai important, din asigurări. Încălzirea globală 
şi toate fenomenele care o însoţesc au un impact puternic 
nu numai asupra asigurărilor de proprietate, ci şi asupra 
segmentelor de viaţă, sănătate, agricol, auto, transporturi şi 
răspundere civilă şi, de aceea, asigurătorii trebuie să răs-
pundă prompt la solicitarea CEA de a ajuta societatea în 
ansamblu să facă faţă modificărilor climatice. Trebuie men-
ţionat că scopul industriei de asigurări nu este de a suporta 

integral pierderile generate de aceste evenimente, ci de a 
mutualiza riscurile. Asigurătorii nu pot reduce riscurile 
legate de modificările climatice, însă pot avea o contribuţie 
decisivă în înţelegerea, evaluarea, prevenirea lor şi în 
alegerea poliţei potrivite pentru fiecare tip de fenomen.

Pe principiul asigurabilităţii...
Pe măsură ce efectele negative ale încălzirii cli-

matice sunt mai evidente, cererea pentru soluţii de asigurare 
pentru acoperirea costurilor rezultând din producerea catas-
trofelor va creşte direct proporţional cu expunerea la risc. 
Deşi situaţia se poate interpreta ca o oportunitate de afaceri, 
pentru a putea oferi acoperirea corespunzătoare este 
necesară satisfacerea cerinţelor fundamentale privind 
asigurabilitatea riscului de catastrofă. Astfel, în conceperea 
de soluţii de asigurare a consecinţelor survenite în cazul 
unui eveniment catastrofal generat de condiţiile meteo 
extreme trebuie luaţi în considerare factori precum po-
sibilitatea de măsurare a riscului respectiv, pentru a decide 
dacă acesta poate sau nu poate fi acceptat, în primul dintre 
cazuri fiind facilitat procesul de stabilire a unui preţ de către 
asigurător şi eventualitatea selecţiei nefavorabile şi a 
hazardului moral. De asemenea, condiţia ca pierderea 
maximă să fie gestionabilă reprezintă un alt aspect care 
trebuie avut în vedere.

Astfel, în cazul în care evaluarea unui risc indică 
pierderi potenţiale care ar ameninţa stabilitatea financiară 
a companiei de asigurări, atunci acel risc fie nu va fi asigurat, 
fie preţul asigurării acestuia va fi total inaccesibil. În aceste 
situaţii, pentru ca un asigurător să poată face faţă pierderilor 
maxime estimate, soluţia o constituie transferul riscului, 
prin reasigurare sau prin intervenţia statului, alături de 
luarea măsurilor necesare pentru o reducere cât mai mare 
a riscului.

Totodată, stabilirea de pool-uri extinse în cadrul 
cărora are loc dispersarea riscurilor creşte eficienţa asigu-
rărilor pentru catastrofe, iar când alte metode nu pot fi fo-
losite pentru înfiinţarea de pool-uri adecvate riscului, asi-
gurarea obligatorie este ocazional privită ca o soluţie, cum 
sunt cazurile Belgiei, Franţei şi Spaniei. În situaţia pericolelor 
naturale, când vaste zone geografice pot fi ameninţate de 
un singur eveniment, este important ca asigurătorii să 
deţină portofolii de risc diversificate geografic. 
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Abordarea europeană  
privind catastrofele naturale

Climatul divers al continentului european îi creşte 
vulnerabilitatea la o întreagă serie de riscuri, concentrate pe 
zone geografice. Astfel, Vestul, Estul şi Centrul Europei sunt 
predispuse furtunilor violente şi inundaţiilor, datorită reţelei 
hidrografice bine reprezentate, Sudul este susceptibil de 
secete severe şi incendii de pădure, în timp ce arealele 
montane (Munţii Alpi, Pirinei) riscă însemnate alunecări de 
teren şi avalanşe. Deşi Statele Nordice, precum şi majoritatea 
celor Sud şi Est-Europene sunt ameninţate de catastrofe 
cauzate de factori geofizici (cutremure, erupţii vulcanice, 
tsunami), a căror intensitate nu este influenţată în timp de 
încălzirea globală, acoperirea potenţialelor pierderi 
financiare este adresată în mod combinat cu cea a daunelor 
cauzate de fenomenele meteo extreme. În practică, pe 
pieţele de profil europene, acest aspect rezidă în acoperirea 
de către asigurările property atât a riscurilor de catastrofă 
de ordin climatic, cât şi a celor generate la nivel geofizic, 
astfel conturându-se mai pregnant condiţiile de mutualizare 
a riscurilor.

Ca urmare a diferenţelor în ceea ce priveşte na-
tura şi nivelul expunerii, dar şi a celor referitoare la ca paci-
tatea pieţelor, nu există o soluţie generală, care să fie larg 
utilizată în confruntarea cu numărul sporit de dezastre 
naturale cauzate de modificările climatice, astfel încât aco-
perirea riscurilor catastrofale diferă semnificativ de la o ţară 
la alta, dar se concentrează în jurul a patru direcţii sau 
scenarii: în ţări ca Olanda şi Danemarca, statul organizează 
exclusiv schemele de asigurări sociale pentru catastrofe, 
rolul companiilor private fiind redus la minimum; în Elveţia, 
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 asigurare 
obligatorie şi intervenţie a statului, scheme care sunt avute 
în vedere şi de autorităţile din Italia şi România, iar 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 al riscului şi de 
gradul de expunere.

Parteneriate public-privat
Colaborarea dintre stat şi industria asigurărilor 

existentă în unele state reflectă necesitatea Parteneriatelor 
Public-Privat (PPP) în domeniul acoperirii riscurilor catas-
trofale, având ca scop principal menţinerea caracterului 
asigurabil al riscului. Aceste parteneriate sunt completate 
de schemele de reasigurare, cele de co-asigurare şi alte 
tipuri de împărţire sau cedare a riscurilor, precum Fondul de 
Solidaritate al UE.

Folosirea programelor tip Parteneriat Public-
Privat poate constitui elementul cheie în răspunsul Europei 
la provocarea fenomenului de încălzire globală, sectorul pu-
blic beneficiind astfel de sinergii cu sfera privată şi cu 
autorităţile de management al mediului, creând un 
management sinestezic de risc care va conduce la creşterea 
conştientizării în rândul populaţiei civile, zonarea şi 
întocmirea hărţilor de riscuri, identificarea metodelor de 
reducere a acestora şi adaptarea, precum şi în transferul de 
informaţii, îmbunătăţirea evaluării pierderilor financiare şi a 
modelării riscurilor.

Beneficiile vor fi multiple şi în interesul comun al 
părţilor – cetăţeni, Guvern şi asigurători –, cu atât mai mult 
cu cât avantajele pe care finanţarea eventualelor pierderi 
înaintea producerii unei catastrofe le are faţă de donaţiile şi 
compensaţiile sociale post-eveniment sunt evidente: plata 
despăgubirilor se realizează mai rapid, povara asupra 
sectorului public este diminuată în timpuri în care acesta 
este apăsat de alte presiuni precum îmbătrânirea populaţiei, 
iar finanţarea anticipată a pierderilor potenţiale impulsio-
nează reducerea riscurilor prin adaptare, diminuare şi 
măsuri preventive. În Parteneriatele Public-Privat, esenţială 
este cunoaşterea şi luarea în considerare a responsabilităţilor, 
principiilor şi limitărilor diferite, interesul comun fiind 
condus de perspectiva unei cooperări la cel mai înalt nivel 
profesional.

un dialog constructiv între părţile implicate
Efectele negative ale fenomenului „monden” de 

încălzire globală trebuie gestionate prin cooperarea activă 
dintre asigurători şi autorităţile publice, atât la nivel naţional, 
cât şi european. Companiile de asigurări dispun de expertiza 
necesară în identificarea şi analiza riscurilor, şi funcţionează 
ca un catalizator, dezvoltând durabil soluţii financiare şi 
încurajând un comportament focusat pe re ducerea riscului.

Pe de altă parte, instituţiile publice iau decizii pri-
vind planificarea utilizării pământului, impun standarde 
sectorului de construcţii şi au responsabilitatea de a investi 
în măsuri de prevenţie. Totodată, autorităţile publice 
europene îmbunătăţesc condiţiile de asigurabilitate prin 
supunerea sistemului unui cadru legal, consistent şi coerent, 
în scopul susţinerii dezvoltării de produse financiare 
inovative şi fiabile, create pentru a diminua riscurile 
financiare atribuite încălzirii climei.

Depăşind contextul global de vulnerabilitate la 
eventuale daune considerabile, riscul real pentru industria 
de asigurări, conform CEA, rezidă în dezvoltarea de 
reglementări precum asigurările obligatorii, acoperirea uni-
versală, 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 capabile să facă 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. 

Pe acest scenariu scris sub auspiciile  
ultimelor decenii în contrapunct  

cu efectele devastatoare ale încălzirii globale, 
în perioada 1-2 octombrie, la bucureşti, 

Palatul Parlamentului, se va desfăşura cea de 
a Iv-a Ediţie a celui mai important eveniment 

de riscuri catastrofale, 

IcAR 
the International cAtastrophic Risks forum, 
organizat în parteneriat de către Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative,  
banca Mondială şi Media XPRIMM.

Piaţa Asigurărilor
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> Având ca punct de pornire preluarea recentă de către grupul ceh de investiţii PPF, ARDAF a demarat un amplu proces de 
reorganizare, propunându-şi un an 2007 dinamic, marcat de numeroase schimbări pozitive. Vă invităm să aflaţi, dintr-un 
interviu cu Daniel TUDOR, Preşedinte-Director General, detaliile care conturează noua identitate corporativă a ARDAF şi 
strategiile care stau la baza procesului de repoziţionare a companiei pe piaţa de profil.

Interviu cu

Daniel tuDoR
Preşedinte-Director General ARDAF

PRIMM: Redresarea financiară a companiei are ca punct 
de plecare preluarea recentă de către grupul de investiţii 
ceh PPF. Care va fi, în acest context, evoluţia ARDAF în ur
mătoarea perioadă?
Daniel TUDOR: Începând cu luna februarie 2007, PPF In-
vestments Group, unul dintre liderii pieţelor financiare şi 
de asigurări din Europa Centrală şi de Est, precum şi din Asia, a 
preluat controlul companiei ARDAF, achiziţionând pachetul 
de acţiuni deţinut până la acea dată de către omul de afa-
ceri Ovidiu TENDER.

Acest moment, crucial în evoluţia ARDAF, a marcat 
desprinderea de trecut, reprezentând totodată relansarea 
activităţii companiei pe noi baze şi iniţierea ofensivei 
pentru repoziţionarea în topul asigurătorilor care îşi des-
făşoară activitatea pe piaţa autohtonă. A fost demarat în 
forţă procesul de consolidare structurală şi organizaţională 
la nivelul companiei. Capitalul social a fost majorat de la 
50.065.826,6 lei la 162.588.888,1 lei (circa 48,7 milioane 
euro), ARDAF clasându-se în prezent, din punctul de vedere 
al capitalizării, pe poziţia secundă în topul asigurătorilor 
din România. Întărirea bazei de capital propriu în vederea 
susţinerii adecvate a activităţii desfaşurate a fost primul 
pas al strategiei de redresare.

Vechea echipă de conducere şi angajaţii compro-
mişi moral, responsabili de pierderile financiare înregistrate 
de ARDAF în ultimii ani, au fost schimbaţi, aceştia fiind în-
locuiţi cu manageri şi specialişti valoroşi din piaţa de profil.

Avem forţa necesară şi dispunem de premisele şi 
de susţinerea financiară care ne permit revenirea în topul 
operatorilor din industria asigurărilor. Suntem în măsură 
să demonstrăm clienţilor, partenerilor şi colaboratorilor, opi-
niei publice, în general, că ARDAF a redevenit un asigurător 
de elită.

PRIMM: Cum apreciaţi activitatea desfăşurată de compania 
pe care o conduceţi în prima jumătate a acestui an?
D.T.: Aş caracteriza primul semestru al anului în curs ca fiind 
unul extrem de dinamic şi marcat de numeroase schimbări 

pozitive. Priorităţile noastre au constat în implementarea 
unei politici atente, corecte şi loiale faţă de toate entităţile 
implicate în business – clienţi, asociaţi, angajaţi, acţionari, şi 
în construirea unor relaţii de calitate cu aceştia, ca bază de 
plecare pentru schimbarea percepţiei curente în legătură 
cu brand-ul ARDAF.

Relevant este faptul că, la finalul primului semes-
tru al anului 2007, ARDAF a obţinut o reducere a pierderii 
cu peste 56%, în comparaţie cu perioada similară a anului 
anterior. În pofida faptului că valoarea primelor brute sub-
scrise în acest interval, respectiv 80,94 milioane lei (25,29 mi-
lioane euro), a înregistrat o uşoară scădere faţă de semestrul 
I/2006, implicând pierderea unei poziţii în topul companiilor 
de profil. Suntem optimişti în legătură cu posibilitatea 
recuperării acestei pierderi în cursul anului viitor.

Strategia noastră de business a fost definită de 
orientarea prioritară către calitatea fără compromisuri şi 
onorarea obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare.

Reorientarea politicii de vânzare în direcţia sub-
scrierii pe principii de prudenţialitate şi profitabilitate 
(selecţia riguroasă a riscurilor) este de natură să conducă 
la o creştere sănătoasă a companiei şi la echilibrarea por-
tofoliului ARDAF. Consider relevant, în acest sens, faptul 
că aproximativ 23% dintre contractele de asigurare „păgu-
boase” încheiate pe parcursul anului 2006 au fost reziliate.

Pe de altă parte, doresc să subliniez faptul că am 
acordat o atenţie specială onorării obligaţiilor asumate în 
relaţia cu clienţii, obligaţii pe care predecesorii noştri, din 
păcate, le-au tratat cu dezinteres. Asta ca să mă exprim 
elegant. De altfel, acesta a reprezentat startul nostru în 
cursa pentru redobândirea credibilităţii ARDAF: plata des-
păgubirilor restante, concomitent cu implementarea unei 
noi metodologii de instrumentare a dosarelor de daună, 
în vederea simplificării etapelor care trebuie parcurse şi 
a reducerii timpilor de lichidare a acestora. În sprijinul afir-
maţiilor anterioare, voi menţiona doar faptul că, de la înce-
putul anului, ARDAF a plătit despăgubiri în valoare de peste 
70 milioane lei.

PRIMM: Ce presupune procesul de restructurare a ARDAF şi 
care sunt elementele de noutate pregătite de compania pe 
care o reprezentaţi?
D.T.: Prefer, din punct de vedere strict terminologic, termenul 
reorganizare. Desigur, procesul amplu de reorganizare pe care 
îl traversează ARDAF implică şi restructurarea, aceasta vizând, 
implicit, aspectele administrative ale activităţii desfăşurate.

Interviu

> Avem forţa necesară şi dispunem de premisele şi de susţinerea 
financiară care ne permit revenirea în topul operatorilor  
din industria asigurărilor. Suntem în măsură să demonstrăm 
clienţilor, partenerilor şi colaboratorilor, opiniei publice,  
în general, că ARDAF a redevenit un asigurător de elită.
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Interviu

>PPF Investments Group reprezintă un investitor strategic, 
interesat să susţină relansarea ARDAF şi să dezvolte afacerile 
de asigurări deţinute pe piaţa din România.
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Interviu

Toate deciziile referitoare la eficientizare prin re-
ducerea costurilor activităţii desfăşurate au fost adoptate pe 
baza unor analize detaliate la nivel de angajat, de sucursală 
şi de companie.

Principala etapă a procesului de reorganizare a 
ARDAF o constituie mutarea structurii administrative centrale 
de la Cluj-Napoca la Bucureşti, până la începutul anului 2008. 
Raţiunea principală care a stat la baza acestei decizii a fost 
exploatarea potenţialului semnificativ de creştere al pieţei 
asigurărilor în Capitală, din perspectiva planului nostru de 
creştere a subscrierilor cu aproximativ 20%.

În ceea ce priveşte reţeaua teritorială a companiei, 
unul dintre principalele atuuri ARDAF (societatea dispune, 
în prezent, de una dintre cele mai bine „aspectate” structuri 
teritoriale, cu 218 unităţi teritoriale organizate în 35 sucursa-
le), avem în vedere dezvoltarea, modernizarea şi utilarea lo-
caţiilor ARDAF în conformitate cu standardele domeniului 
şi cu noua identitate corporativă.

PRIMM: Ce planuri aveţi pentru actuala structură de la 
ClujNapoca?
D.T.: Actuala structură administrativă de la Cluj-Napoca se va 
transforma într-un Centru Zonal care va coordona activitatea 
de subscriere şi derularea formalităţilor de lichidare a 
daunelor desfăşurate de 16 dintre sucursalele ARDAF.

În ceea ce priveşte personalul, specialiştii şi per-
sonalul de back-office care îşi desfăşoară în prezent ac-
tivitatea în cadrul Administraţiei Centrale din Cluj, urmează 
să fie integraţi în echipa din Bucureşti, desigur, în măsura în 
care doresc şi îşi asumă relocarea în Capitală.

PRIMM: Veţi implementa şi o nouă politică de resurse umane?
D.T.: La nivelul capitalului uman implicat, procesul de reor-
ganizare şi optimizare a activităţii desfăşurate a însemnat 
construirea şi consolidarea noii echipe ARDAF. Campania 

de recrutare derulată pe parcursul acestor luni a condus 
la atragerea în cadrul companiei a unor specialişti valoroşi 
din industria asigurărilor.

Preocupările prioritare ale noii echipe ARDAF au 
fost optimizarea produselor şi a serviciilor de vânzare şi post-
vânzare, în sensul creşterii calităţii acestora şi al diversificării 
ofertei, prin implementarea unor soluţii moderne, similare 
celor existente la nivel internaţional.

PRIMM: Ce ne puteţi spune despre planurile grupului de 
investiţii ceh PPF, în România?
D.T.: PPF Investments Group reprezintă un investitor stra-
tegic, interesat să susţină relansarea ARDAF şi să dezvolte 
afacerile de asigurări deţinute pe piaţa din România.

PRIMM: În ce mod va influenţa apartenenţa la grupul PPF, 
brandul ARDAF?
D.T.: Eforturile susţinute de schimbare a percepţiei curente 
asupra brand-ului ARDAF continuă cu lansarea în luna 
septembrie a unei puternice campanii de repoziţionare, 
de comunicare a noilor valori corporative. Scopul nostru 
este impunerea în conştiinta opiniei publice a imaginii 
consistente, credibile a noului ARDAF – companie solidă, 
competitivă, eficientă, cu o ofertă de produse şi servicii 
competitive.

Andreea IonEtE

PPF Investments Group, parte a grupului ceh PPF, reprezintă un 
investitor strategic concentrat pe susţinerea relansării ARDAF şi a repoziţionării 
sale în elita asigurătorilor autohtoni. De asemenea, PPF Investments Group 
vizează consolidarea şi dezvoltarea activităţii de asigurări în România, unde 
mai deţine, de asemenea, compania de asigurări RAI (Roumanie Assurance 
International), specializată în domeniul asigurărilor medicale pentru călătorii în 
străinatate.

Aniversare la viena
5 - 9 iulie 2007

Reviste, buletine de ştiri şi site-uri  de specialitate, 
evenimente naţionale şi internaţionale de prestigiu, o gală 
de premiere … pe scurt, un complex mix de mijloace media 
şi evenimente puse în slujba promovării conceptului de 
asigurare şi activităţii pieţei de asigurări: aşa se pot rezuma 
cei 9 ani de activitate pe care Media XPRIMM i-a sărbătorit 
în această vară.

Concretizată într-o mini-vacanţă la Viena, sărbă-
toarea a oferit echipei „de la XPRIMM” prilejul unei plăcute 
reîntâlniri cu una dintre cele mai frumoase capitale 
europene. Farmecul palatelor imperiale şi bogăţia colecţiilor 
de artă din muzee s-au îmbinat fericit cu experimentarea 
“în direct” a noţiunii de risc într-o după-amiază petrecută în 
Prater şi cu deliciile unei mese tradiţionale austriece la 
Augustinerkeller.

Am dorit ca aniversarea noastră să se constituie 
atât întrun binemeritat moment de relaxare, cât şi întro 
experienţă culturală demnă de reţinut, a declarat Adriana 
PANCIU, Director Executiv al companiei, care a adăugat: 
Avem o echipă tânără şi entuziastă şi cred că dăruirea şi 
calitatea muncii depuse de aceasta, precum şi rezultatele pe 
care leam obţinut an de an merită sărbătorite astfel încât 
fiecare dintre noi să se bucure pe deplin.

5 Echipa „de la XPRIMM" a împlinit 9 ani

„lecţie de risc" în Prater4

4
Un eveniment 

inspirat, organizat, 
promovat, 

fotografiat de ...
Adriana PANCIU
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Dr.  nicolae MolDovEAnu 
Şef Corp Control

ASIROM

> Pornind de la premisa că fraudele constituie un factor de risc pentru societăţile de asigurare şi în 
încercarea de a susţine prin exemple concrete această afirmaţie, în numărul precedent al revistei am 
abordat cazuri de fraudă legate de asigurările de autovehicule şi cele conexe cu asigurările de mărfuri 
pe timpul transporturilor. 

În prezentul articol ne propunem prezentarea unor cazuri relevante de fraudă legate de asigu-
rările de bunuri, asigurările de credite şi garanţii, precum şi cazuri de fraudă comise cu implicarea sau 
ajutorul partenerilor companiilor de asigurări.

fRAuDA
un risc pentru asigurători (II) 

Asigurările de bunuri
Cele mai frecvente fraude sunt cele legate de: pro-

ducerea intenţionată a unor riscuri asigurate; înscenarea 
unor furturi; exagerări de pagube; întocmirea unor con-
statări tehnice şi expertize  neconforme cu realitatea; pre-
zentarea de devize de reparaţii şi manoperă nereale etc.

Sunt frecvente încercări de fraudare a societă-
ţilor de asigurare prin mărirea artificială a daunelor şi des-
păgubirilor solicitate de asiguraţi pentru riscurile asigurate 
produse prin incendii, inundaţii, alunecări de teren şi alte 
fenomene care afectează construcţii şi alte bunuri.

La aceste forme de asigurare sunt numeroase 
cazurile de prezentare de către asiguraţi sau beneficiarii 
asigurărilor a unor facturi şi documente contabile false, pri-
vind procurarea unor bunuri materiale şi piese de schimb, ori 
emise de societăţi comerciale „fantomă”. De regulă, pentru 
plata despăgubirilor sunt prezentate facturi şi chitanţe 
fără valabilitate fiscală, emise de societăţi comerciale 
neînregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
sau firme care nu au în obiectul lor de activitate astfel de 
activităţi.
 În două dosare de daună privind „Reabilitarea podului 
de peste râul Buzău - Mărăcineni”, generate de inundaţiile 
din judeţele Buzău, Iaşi şi Vrancea, asiguratul, constructor 
- persoană juridică, a prezentat asigurătorului situaţii de 
lucrări şi manoperă neconforme cu realitatea, în valoare de 
peste 6 miliarde ROL.
 Într-un dosar de daună privind distrugerea prin incendiere 
a unei clădiri în care se aflau materii prime, produse finite 
şi mijloace fixe, administratorul unei firme a solicitatat o 
despăgubire în valoare de 7,3 miliarde ROL.

Pentru materiile prime distruse în incinta clădirii, 
asiguratul a prezentat trei facturi emise de o firmă „fantomă”, 
în valoare de 4,1 miliarde ROL, iar pentru produsele finite 
un inventar neconform cu realitatea, în valoare de 721 mi-
lioane ROL. Pus în faţa probelor administrate, asiguratul 
a acceptat numai plata despăgubirii clădirii distruse în 
incendiu, în sumă de 647 milioane ROL.

 O firmă de blănărie - curăţătorie şi argăsătorie - a înche-
iat cu o societate de asigurare mai multe contracte de 
asigurare facultativă pentru clădiri şi conţinut. La scurt timp 
după aceasta, asiguratul a notificat asigurătorul că persoane 
neidentificate au pătruns prin efracţie în incinta sediului 
societăţii, de unde au sustras confecţii de blănărie şi piei 
scumpe, în valoare de 140.000 euro. Întrucât condiţiile în 
care s-a produs furtul ridicau multiple suspiciuni, iar pentru 
justificarea pretenţiilor băneşti asiguratul a prezentat unele 
documente incomplete şi neclare, conducerea societăţii 
de asigurare a dispus respingerea de la plată a dosarului 
de daună. Asiguratul a acţionat în instanţă societatea de 
asigurare, care a dispus, pentru stabilirea valorii bunurilor 
declarate ca fiind furate, efectuarea unei expertize contabile.

Expertul desemnat de instanţă, racolat de asigurat, 
în loc să solicite pentru expertiză documente financiar - 
contabile, respectiv facturi privind provenienţa bunurilor 
- avize de expediţie, declaraţii vamale, documente de tran-
sport etc., s-a  bazat pe fişele de magazie puse la dispoziţie 
de patronul firmei, completate incorect, cu modificări şi 
ştersături, precum şi pe reevaluarea arbitrară a preţurilor, 
în aşa fel încât acestea să conducă la valoarea pretinsă. De 
fapt, rapoartele de producţie (liste cu numărul articolelor 
confecţionate şi preţul unitar al acestora) nu conţineau co-
relaţii de preţ care să justifice cum a fost determinat preţul 
de producţie şi consumurile specifice pe unitatea de produs 
etc. Mai mult, expertul a utilizat pentru evaluarea pagubei 

Piaţa Asigurărilor
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un proces - verbal întocmit de organele de poliţie imediat 
după comiterea furtului, potrivit declaraţiei asiguratului, 
în care s-au înscris unele şi aceleaşi produse, de aceeaşi 
calitate, cu preţuri diferite, de până la trei ori mai mari decât 
cel mai ieftin dintre ele.

La contraexpertiza dispusă de societatea de asigu-
rare s-a stabilit că, de fapt, valoarea bunurilor declarate ca 
furate nu putea depăşi 80.000 euro, cu peste 60.000 euro 
mai puţin decât suma solicitată de asigurat.

Asigurările de credite şi garanţii
Se constată cazuri de încheiere de contracte pe baza 

unor documente false prezentate de asiguraţi, constituirea 
unor garanţii nereale şi declararea unor date fictive privind 
situaţia financiară a societăţii comerciale în numele căreia 
s-a obţinut creditul sau au fost procurate bunuri ori valori 
deosebite. În numeroase cazuri nu se restituie creditele 
asumate, nu se plătesc ratele şi se vând bunurile contractate 
sub valoarea lor reală, înainte de expirarea contractelor de 
cumpărare în rate, după care se declară firmele în stare de 
faliment.
 O societate de asigurare din municipiul Bucureşti a fost 
prejudiciată, prin aceste procedee, de către 15 asiguraţi, 
firme private, cu peste 70 miliarde ROL. După contractarea 
asigurărilor de garanţie, autoturismele Daewoo, cumpărate 
cu plata în rate de la fabrica producătoare, au fost vândute 
de către administratorii firmelor unor diverse persoane, iar 
societăţile comerciale şi-au declarat falimentul.
 O unitate bancară din municipiul Bucureşti a înştiinţat 
societatea de asigurare de neplata de către trei persoane 
a unor împrumuturi bancare în valoare de 127,4 milioane 
ROL. La dosarele de daune au fost anexate, pentru fiecare 
debitor, adeverinţe de salariat emise de o firmă privată.

Din verificări s-a constatat că toate cele trei ade-
verinţe de salariat erau false - persoanele în cauză nu mai 
lucrau la firma nominalizată –, semnăturile factorilor de 
conducere nu aparţineau acestora, iar ştampilele aplicate 
pe adeverinţe erau de asemenea false.

De altfel, s-a stabilit că cei trei făceau parte dintr-
un grup de 20 de persoane cercetate de Poliţia Capitalei, 
pentru infracţiuni de înşelăciune, fals şi uz de fals.

fraude comise de partenerii asigurătorilor
Unele fraude cu consecinţe deosebite pentru asi-

gurători se comit de partenerii de afaceri ai societăţilor de 
asigurare, service-urile auto şi intermediarii în asigurări.

În ateliere de reparaţii auto (service) se comit 
abuzuri, înşelăciuni sau alte fapte penale legate de realitatea 
şi corectitudinea reparaţiilor efectuate la autovehiculele 
avariate din riscuri asigurate, prezentarea unor documente 
fictive de înlocuire şi reparaţii a unor piese şi subansambluri 

auto, devize de manoperă neconforme cu realitatea, prac-
ticarea unor preţuri mai mari decât cele legale etc.

Se pretind şi se încasasează, de către aceste unităţi, 
preţuri şi tarife mai mari decât cele convenite prin convenţiile 
încheiate, cote de aprovizionare şi adaosuri comerciale ne-
cuvenite pentru piesele auto folosite la reparaţia autove-
hiculelor etc.
 Administratorul unic al unui atelier de reparaţii auto 
dintr-o comună din judeţul Vrancea şi inspectori de daună 
ai unei societăţi de asigurare din municipiul Focşani, în 
complicitate cu lucrătorii postului de poliţie comunal, au 
înscenat şi întocmit documente fictive pentru 20 de dosare 
de daună privind producerea unor accidente de circulaţie. 
Prin folosirea fictivă a salariaţilor săi şi a membrilor de fa-
milie pe post de conducători auto şi a autoturismelor dez-
membrate sau aflate în reparaţie, ca fiind  implicate în eve-
nimente rutiere, şeful atelierului de reparaţii auto a înscenat 
şi falsificat peste 30 de accidente de circulaţie, pentru care 
a încasat despăgubiri în valoare de 15.000 euro.
 Asiguratul unei societăţi de asigurare din judeţul Hunedoara 
a solicitat unei unităţi service repararea autoturismului său, 
marca PEUGEOT 206, implicat într-un accident de circulaţie 
pe raza municipiului Bucureşti. Timp de 4 luni, atât asiguratul 
cât şi atelierul de reparaţii auto nu au înştiinţat societatea 
de asigurare pentru constatarea pagubelor şi întocmirea 
dosarului de daună, cu toate că autoturismul fusese reparat 
şi ridicat de către proprietar. Deşi constatarea iniţială a 
pagubelor s-a efectuat de către tehnologul atelierului de 
reparaţii, care a estimat valoarea daunelor la suma de 280 
milioane ROL, ulterior, la finalizarea lucrărilor, s-a întocmit 
un deviz de reparaţii în valoare de 400 milioane ROL.

Pentru stabilirea valorii reale a reparaţiilor efec-
tuate, societatea de asigurare a dispus o expertiză tehnică, 
care a stabilit că devizul de reparaţii a fost „umflat” cu 
suma de 200 milioane ROL. Din  raportul întocmit s-a con-
statat înscrierea în facturi a unor elemente de caroserie 
neînlocuite, a unor ore de manoperă neefectuate şi a unor 
poziţii de piese auto şi de caroserie care nu aveau nici o 
legătură cu tipul de autoturism reparat.
 Într-un dosar de daună al unei societăţi de asigurare 
din judeţul Mehedinţi, s-a plătit unui auto-service din 
municipiul Drobeta-Turnu Severin, pentru şmirghelul 
auto folosit la reparaţia unui autovehicul DAF, suma de 50 
milioane ROL (5.073 RON). Ulterior, s-a constatat că la 
reparaţia autovehiculului s-a folosit şmirghel în valoare 
de numai 50.000 ROL (5,073 RON). S-a justificat de către 
reprezentanţii atelierului de reparaţii auto că s-a comis o 
greşeală de adiţie privind postarea virgulei.

Dacă nu s-ar fi constatat aşa-zisa greşeală, ate-
lierul ar fi rămas cu suma de 5.073 RON încasată de la so-
cietatea de asigurare.

În activitatea intermediarilor în asigurări (agenţi 
persoane fizice, juridice şi brokeri) se înregistrează încălcări 
ale normelor de asigurări privind încheierea de contracte 
fără inspecţii de risc, ori după producerea evenimentelor 
asigurate; nedepunerea în termen a primelor de asigurare 
ori însuşiri ale acestora; nejustificarea documentelor primite 
de la sucursale, primirea unor comisioane necuvenite etc.

Exemplificăm în acest sens cazul unei societăţi 
de intermediere în asigurări (S.C. TRUST SM 2000 S.R.L.) 
din Bucureşti care, în decursul anului 2005, în relaţia de co-
laborare cu S.C. ASIROM S.A., şi-a însuşit prime de asigurare 
în valoare de 751.601 RON. La acestea se adaugă documente 
de asigurare nejustificate, în număr de peste 6.000.
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Mihai ŞEITAN este, de curând, 
Director General al recent 
înfiinţatei companii FINCOP 
Broker de Pensii Private.

Vorbind despre obiectivele pe termen lung, Mihai 
ŞEITAN precizează că planul nostru este să devenim cea mai im
portantă companie independentă de consultanţă financiară din 
România. Ne bazăm pe modelul de consultanţă pe care dorim săl 
implementăm şi care sperăm să creeze un nou standard pe piaţă, 
model de altfel foarte popular în Statele Unite.

Anterior, Mihai ŞEITAN a fost Preşedinte cu rang de 
Secretar de Stat al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de 
Asigurări Sociale şi, începând din anul 2004, Membru al Asociaţiei 
Române pentru Pensii Private. În perioada anilor 1996-2000, a fost 
Expert principal în reforma  pensiilor la Fundaţia PRO DEMOCRAŢIA, 
contribuind astfel la crearea bazei legislative în acest domeniu. 

Piaţa de pensii este în sine o provocare, cu atât mai mult 
cu cât pentru România este un proiect nou, dar care are un potenţial 
extraordinar. Este un proces dificil care iscă discuţii şi controverse, 
dar sperăm întro normalizare rapidă a implementării acestuia, a 
declarat Mihai ŞEITAN.

Mihai constantin ŞEItAn
Director General
FINCOP Broker de Pensii Private

bogdan cRăcIun
Director de Vânzări şi Marketing
FINCOP Broker de Asigurare

Bogdan CRĂCIUN este, în ce-
pând cu luna mai, Director 
de Vânzări şi Marketing în 
cadrul companiei FINCOP 
Broker de Asigurare.

Anterior, a activat 
în cadrul companiilor KD 
Life Asigurări, GENERALI Asi-
gurări, SARA Merkur, AIG Life 
România, Commercial UNION 
Asigurări de Viaţă şi ING Nederlanden România. Experienţa în 
asigurări, diplomele şi certificatele de studii în domeniu deţinute 
de Bogdan CRĂCIUN adaugă echipei FINCOP un profesionist cu 
spirit şi iniţiativă. 

Am realizat cea mai rapidă creştere a reţelei de cola
boratori care, din luna mai şi până în prezent, a ajuns la peste 15.000 
de persoane, menţionează Bogdan CRĂCIUN. Neam propus să 
realizăm în perioada următoare implementarea şi dezvoltarea 
primului proiect IFA (Independent Financial Advisors) pe piaţa 
românească de asigurări, a adăugat domnia sa. 

cristi coStAchE
Director Back-Office
FINCOP Broker de Asigurare

Cristi COSTACHE este, înce-
pând cu luna mai, Director 
Back-Office în cadrul compa-
niei FINCOP Broker de Asigurare. S-a lansat în domeniul asigurărilor 
în anul 2002, când a deţinut funcţia de Director Economic, BCR 
Asigurări, anterior activând pe segmentul afacerilor imobiliare de 
investiţii şi dezvoltare. 

Având în vedere faptul că activăm în cea mai nouă şi „în
cinsă” piaţă, cea a pensiilor private obligatorii, cu norme de aplicare 
care apar şi se modifică de la o zi la alta, cu proceduri interne care 
urmează acelaşi curs, munca noastră chiar a devenit o provocare, a 
declarat Cristi COSTACHE.

La conducerea recent înfiin-
ţatei companii FINCOP Broker 
de Asigurare, membru SALVE 
Group London, se află Romeo 
JANTEA. 

Din nou mă ocup cu 
dezvoltarea unor operaţiuni 
pe piaţa serviciilor financiare, 
de această dată în domeniul 
distribuţiei. Urmăresc să ridic 
organizaţia pe care o conduc întro poziţie de frunte în rândul brokerilor 
de asigurări şi al brokerilor de pensii, a declarat Romeo JANTEA.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucu-
reşti, Facultatea de Comerţ, Membru corespondent al Accademia 
Tiberina de la Roma, Italia, Romeo JANTEA şi-a început cariera în 
asigurări încă din 1997 când a ocupat funcţia de Director Vânzări 
în cadrul ING Asigurări de Viaţă România, ulterior deţinând 
funcţiile de Development Manager în cadrul AVIVA (2001-2002) 
şi de Preşedinte-Director General în cadrul BCR Asigurări (2002-
2006).

Vorbind despre provocările anului 2007, Romeo JANTEA 
a afirmat că este anul în care temele principale ale activităţii mele 
sunt de a forma o reţea naţională funcţională pentru distribuţia de 
servicii financiare, pe de o parte, pe de altă parte, de a înregistra un 
prim succes prin activitatea de atragere a participanţilor la fondurile 
de pensii administrate privat.

Romeo jAntEA
Director General
FINCOP Broker de Asigurare
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bogdan hREAPcă
Director General Adjunct
lONDON Brokers România  

Cu o experienţă relevantă în asi-
gurări, domeniu în care activează 
încă din anul 1996, Bogdan 
HREAPCĂ ocupă, în prezent, funcţia 
de Director General Adjunct în 
cadrul companiei LONDON Brokers 
România.
 Ceea ce pot declara acum 
despre strategia noastră pe termen 
scurt este dorinţa de a aborda segmente care până acum sau numit 
„segmente de nişă”, dar care, în economia actuală a activităţii noastre, 
devin de interes general. Mă refer, în primul rând, la activitatea de audit 
de asigurare, care poate aduce clientului un studiu complex şi real asupra 
expunerilor. Acest tip de abordare atrage pe termen lung şi îmbunătăţirea 
rezultatului în asigurări prin reducerea ratei daunalităţii, ca urmare a 
măsurilor active de protecţie care sunt implementate prin audit. 

Absolvent al Facultăţii de Management din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Bucureşti, deţinător al unor diplome şi cer-
tificate în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, Bogdan HREAPCĂ a 
debutat profesional în cadrul companiei ASIROM, deţinând funcţia de 
Junior Underwriter, făcând parte, în continuare, din echipa managerială 
a INTERAMERICAN, până în septembrie 2005.

Simona DIţEScu
CEO
BCR Administrare Fond de Pensii

Simona DIŢESCU s-a alăturat 
anul acesta echipei BCR, de-
ţinând funcţia de CEO în cadrul 
recent înfiinţatei societăţi BCR 
Administrare Fond de Pensii.

În perioada 
următoare obiectivele mele 
din punct de vedere profesional coincid cu cele ale BCR Administrare 
Fond de Pensii, şi anume acela de a deveni numărul 1 pe această piaţă, 
a declarat Simona DIŢESCU. Anterior, activitatea profesională a 
Simonei DIŢESCU s-a desfăşurat in domeniuş serviciilor financiar-
bancare, în cadrul companiilor ABN Amro, CITIFINANCIAL România 
şi CITIBANK România.

În ceea ce priveşte obiectivele pe termen lung, BCR 
Fond de Pensii şia propus să devină lider pe piaţa fondurilor de 
pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), cu o cotă de piaţă de 
peste 30%.  Consider ca introducerea acestui sistem de pensii private 
este un moment foarte important pentru noi, românii, şi va face 
o diferenţă substanţială la momentul încasării pensiei, opinează 
Simona DIŢESCU.

Un eveniment

Coorganizator

Parteneri Oficiali

Parteneri Principali

Cu sprijinul oficial şi participarea

cSSPP

Cu sprijinul

Publicaţie Oficială

Partener Media Regional

13 septembrie 2007, hotel Europa 
IAşI

forumul Regional
de Pensii Private

Parteneri Media

• Ce ne va aduce Reforma Sistemului de Pensii ? 
• Care sunt garanţiile pe care le vor avea 
angajaţii şi angajatorii ?
• Cum ne alegem 
un fond de pensii ?

DEtAlII ŞI ÎnScRIERI
Media XPRIMM 
Tel: 0740 XPRIMM
      (021) 252 46 72 
Fax: (021) 252 46 73
e-mail: media@mxp.ro

Daniela AlEcu
Event coordinator
Mobil: 0752.111.410
e-mail: daniela.alecu@mxp.ro







4�SEPTEMBRIE 2007

În numărul din iulie 2007 au fost tratate riscurile 
operaţionale, acum urmând a ne opri la analiza riscurilor de 
piaţă în condiţiile în care şi autoritatea de supraveghere 
subliniază în ultimul său raport (Cap.II.1 din Raportul CSA 
2006) importanţa necesităţii implementării de către societăţile 
de asigurare a procedurilor de control intern şi antifraudă, pre
cum şi a celor de management al riscului, mai ales în condiţiile 
în care, de la 1 ianuarie 2007, în determinarea solvabilităţii lor se 
ţine cont de capitalurile proprii de care dispun, direct influenţate 
de rezultatele financiare obţinute.

Orice societate de asigurare se confruntă zilnic cu 
riscul de piaţă. Fluctuaţiile cursului de schimb valutar, ale 
dobânzilor, ale preţurilor activelor şi bunurilor fac ca piaţa să 
fie vulnerabilă la pierderi financiare. Ca rezultat, venitul viitor 
este în funcţie de incertitudinea care defineşte lichiditatea şi 
valorile activelor şi pasivelor pe piaţă. În absenţa unor valori 
de piaţă obiective pentru activele mai puţin lichide, cum ar fi 
terenurile, construcţiile sau împrumuturile bancare, riscul de 
piaţă nu este uşor de evaluat. Menţinerea unor active sufi-
ciente ca să acopere rezervele tehnice trebuie făcută ţinând 
cont de nivelul sumelor investite, moneda folosită, durata 
unei investiţii, siguranţa şi rentabilitatea investiţiilor, astfel 
încât veniturile rezultate să fie suficiente pentru a produce 
lichidităţile necesare răspunderilor curente.

Ca parte a evaluării resurselor financiare a unei 
societăţi, trebuie realizate scenarii limită sau teste de senziti-
vitate în concordanţă cu sursele majore de risc identificate, 
precum şi diverse scenarii ale manifestării riscului de piaţă, 
corespunzător caracteristicilor portofoliului de active. Aceas-
tă alegere este preferata proiecţiilor financiare de tipul „cea 
mai bună estimare”, pentru că o societate care efectuează 
astfel de teste de senzitivitate urmăreşte performanţa unui 
instrument financiar în momente de criză şi poate presu-
pune, de exemplu, existenţa următoarelor evenimente 
extreme plauzibile (sau inspirate din scenarii deja petrecute 
în alte ţări):

 ce se întâmplă dacă rata dobânzii scade cu cel puţin x%?
 ce se întâmplă dacă piaţa se prăbuşeşte cu mai mult de y% 
anul acesta?
 ce se întamplă dacă jumătate din instrumentele financiare 
din portofoliu îşi termină contractele în al 5-lea an?
 În condiţiile în care dependenţa de importuri a României a 
crescut de la 27,1% în anul 2000 , la circa 36% în anul 2005, în 
special la gaze naturale şi ţitei (vezi Strategia Energetică), ce se 
întâmplă dacă preţul energiei sau petrolului creşte cu 100%? 

Riscul ratei dobânzii se defineşte ca fiind impac-
tul defavorabil privind fluctuaţiile în rata dobânzii asupra 
venitului net al dobânzii şi asupra valorii economice a 
capitalului. Pentru 80% dintre societăţile care practică asigu-
rări generale în România, venituri semnificative care să 
contribuie la asigurarea stabilităţii financiare sunt şi 
dobânzile (în România, în anul 2006, disponibilului în 
depozite, conturi curente şi în casierie a avut o pondere de 
38,4% în total active admise să reprezinte rezervele tehnice 
nete la asigurări generale, înregistrând o creştere cu 47,56% 
în termeni reali faţă de anul 2005, şi 25% pentru asigurările 
de viaţă). Deci, orice fluctuaţie în rata dobânzii poate afecta 
profitabilitatea şi solvabilitatea.

Riscul ratei dobânzii poate afecta:
 venitul net al dobânzii (este dobânda câştigată minus dobân-
da plătită de activele/pasivele purtătoare de dobândă);
 valoarea economică a capitalului (ce reprezintă valoarea 
curentă a activelor minus valoarea curentă a pasivelor plus/
minus valoarea curentă a elementelor extra-bilanţiere: deri-
vative);
 volumul afacerii;
 nivelul primelor;
 riscul de lichiditate.

RIScul DE PIAţă  
pe radarul managementului românesc

> Pentru foarte mulţi oameni cuvântul „risc” are încă un sens colateral negativ. Şi totuşi, riscurile pot 
fi reduse şi controlate. Managementul riscului este o disciplină unică ce se dezvoltă cu viteză şi care a 
devenit un punct important în agenda politică, în mod particular cu privire la inspecţia din ce în ce mai 
fină a pieţelor financiare. Interese majore sunt adesea puse în joc. Primele de asigurare şi planificarea 
sunt puse sub presiune, contractele de asigurare devin mai sofisticate, riscurile migrează, iar tensiunea 
dintre interesul comercial al fiecărei societăţi de asigurare şi măsura în care sunt tratate riscurile ar 
trebui să poată fi gestionată. Diana GănEScu

Piaţa Asigurărilor
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Riscul de micşorare a câştigurilor care rezultă din 
fluctuaţia dobânzii şi a volatilităţii acesteia afectează venitul 
net al dobânzii datorită perioadelor necorelate de expirare 
a termenelor investiţionale a activelor şi pasivelor.

În vederea reducerii riscului ratei dobânzii, struc-
tura bilanţului trebuie gestionată în aşa fel încât fluctuaţiile 
din ratele de schimb a activelor şi pasivelor să fie bine co-
relate pentru a contribui la câştiguri chiar şi în medii volatile. 
Tehnicile folosite pentru a măsura şi monitoriza riscul ratei 
dobânzii sunt multiple, dar câteva sunt importante: VaR, 
analiza de tip Gap, simulări şi folosirea seriilor Taylor în 
analize cantitative a sezitivităţii activelor. Exemple vor putea 
fi accesate pe site-ul www.1asig.ro/rm.

În stabilirea nivelului optim de expunere la riscul 
dobânzii, se pot analiza următorii factori:
 profitabilitatea (societăţile de asigurare profitabile sunt 
capabile să facă faţă unui nivel mai ridicat al acestui risc);
 managementul (în definirea limitelor de expunere la 
acest tip de risc, un rol important joacă experienţa mana-
gementului, precum şi accesibilitatea la anumite baze de 
date şi informaţii; un management performant va fi cu si-
guranţă mult mai capabil în a accepta/gestiona riscuri 
suplimentare);
 structura sistemului de management de risc din societate 
(un astfel de sistem eficient şi interactiv poate permite unei 
societăţi să-şi asume mai multe riscuri; astfel, experţii de 
management de risc din societate pot detecta din timp 
orice manifestări precoce ale unor problematici de risc, 
luând măsuri pentru evitarea unor dezechilibre majore);
 alte riscuri la care este expusă societatea (dacă aceste „alte 
riscuri” există, cum ar fi riscul de credit sau de lichiditate, 
atunci varianta cea mai indicată ar putea fi evitarea expunerii 
la riscul dobânzii, prin ţinerea acestuia sub strict control).

Obiectivele managementului de risc a ratei do-
bânzii pot fi dezvoltate în funcţie de riscurile pe termen 
scurt sau pe termen lung. Riscurile pe termen scurt afectează 
în primul rând venitul net al dobânzii, datorită fluctuaţiilor 
nefavorabile ale dobânzii. Riscurile pe termen lung au un 
efect negativ asupra valorii economice a capitalului.

De aceea, variaţia venitului net al dobânzii este o 
măsură a riscurilor pe termen scurt şi se cuantifică prin 
aplicarea la fluctuaţia nefavorabilă a acestuia cu 1% a valorii 
sale pe piaţa curentă sau la suma totală a activelor. În acelaşi 
timp, variaţia valorii economice a capitalului reprezintă 
unitatea de măsură a riscurilor pe termen lung şi se măsoară 

asemănător prin aplicarea fluctuaţiei nefavorabile a valorii 
economice a capitalului cu 1%, la total active. Evaluarea 
riscului este aşadar efectuată pornind de la doi parametri: 
volatilitatea venitului net al dobânzii şi volatilitatea valorii 
economice a capitalului. Efectul fluctuaţiilor ratei dobânzii 
asupra celor doi parametri poate fi nefavorabilă, favorabilă 
sau ambele şi, pentru că spaţiul nu permite, vom prezenta 
pentru început, ca exemplu, cea mai simplă metodă de 
măsurare şi monitorizare a riscului de piaţă, aplicabilă unui 
bilant contabil simplist. Si anume doar scenariul în care o 
creştere a ratei dobânzii are efect benefic asupra venitului 
net al dobânzii şi un efect nefavorabil asupra valorii eco-
nomice a capitalului:
 să presupunem că activele şi pasivele au doar 4 perioade 
scadente, aflate la mijlocul următoarelor intervale: 0-6 luni; 
7-12 luni; 1-3 ani; 4-7 ani (vezi tabel).

Creşterea ratei dobânzii duce, în principiu, la 
creşterea venitului net al dobânzii, însă valoarea activelor se 
reduce în perioada 4-7 ani, mult mai mult decât se reduc 
pasivele în perioada 1-3 ani. Scăderea activelor fiind mult 
mai pronunţată decât scăderea pasivelor, valoarea econo-
mică a capitalului este afectată negativ. O scădere a ratei 
dobânzii, în acest scenariu ipotetic, va avea un efect opus 
asupra venitului net al dobânzii (care va evolua nefavorabil) 
şi asupra valorii economice a capitalului (efect benefic).

După cum se observă, se evaluează valoarea nouă 
de piaţă a activului, determinată de condiţiile economice 
ale scenariului respectiv, în funcţie de reacţia acestuia la 
condiţiile simulate. Astfel, se măsoară impactul diferenţei 
pozitive/negative asupra declaraţiei de venit folosind pro-
babilităţi statistice ale volatilităţii ratei dobânzii. De îndată 
ce problema este identificată în bilanţul contabil, pro-
movarea unei poziţii favorabile se realizează folosind stra-
tegii alternative de restructurare, de exemplu creşterea 
activelor pe termen scurt pentru plata pasivelor pe termen 
lung sau reducerea activelor pe termen lung. Beneficiile 
sunt limitate de gradul de aplicare a unui management 
eficient al activelor.

Unele dintre primele modele de management a 
activelor şi pasivelor au fost dezvoltate de societăţi de asi-
gurare de viaţă şi se axau în special pe riscul ratei dobânzii. 
Societăţile de asigurări generale şi-au dezvoltat şi ele un 
sistem sofisticat de abordare a aceleiaşi problematici, cu-
noscută sub numele de Dynamic Financial Analysis (DFA).

Riscul cursului de schimb (FER) prin care fluc-
tuaţiile cursului de schimb valutar pot avea un efect asupra 
puterii financiare a unei societăţi. Volatilitatea pieţei de 
schimb valutare este determinată de fluctuaţiile continue 
ale cursurilor de schimb valutar (vezi grafic).

Desigur că tranzacţiile în valute diferite aduc opor-
tunităţi, ca şi riscuri. Fluctuaţiile în cursurile de schimb 
afectează valoarea activelor şi pasivelor care sunt deno-
minate în acele valute. Astfel, FER apare atunci când activele 
într-o anumită valută sunt mai mari/mici decât pasivele în 
acea valută. Această situaţie creează aşa-numita „poziţie 
deschisă” a FER. Această poziţie expune societatea la câş-
tiguri/pierderi atunci când fluctuaţiile cursului de schimb 
sunt mai mari/mici decât cursul monedei locale sau euro (ca 
monedă de referinţă EU).

Cea mai simplă metodă de gestionare a FER este 
minimizarea „poziţiilor deschise” prin aducerea lor la zero 
sau aproape de zero, nefiind posibilă eliminarea lor 
completă.

Managementul riscului de piaţă va fi dezvoltat pe site-ul 
www.1asig.ro/rm, prin prezentarea strategiei şi sistemelor  

de control corespunzătoare acestui tip de risc.

 0-6 luni 7-12 luni 1-3 ani 4-7 ani capital total

Active 200   200  400

Pasive  200 160  40 400

Diferenţa 200 -200 -160 200 -40 0

Diferenţa agregată 200 0 -160 40 0  

Cu
rsu

l d
e s

ch
im

b v
alu

ta
r

Perioada de timp

valuta 1

valuta 2

FER

Piaţa Asigurărilor



Different by nature 

It is the only member of its species to take to the air: Wallace‘s fl ying frog 
uses its long webbed toes to glide over considerable distances and active-
ly control its “fl ight path”.

Not for nothing do we consider ourselves “the somewhat different rein-
surer”. That we are different by nature is demonstrated impressively by our 
rapid, fl exible and undogmatic maximisation of business opportunities. 
In so doing, our focus is not on rankings or market share, but wholly and 
exclusively on profi tability.
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Flaspöhler Broker Survey 2006: 
Best Reinsurer Overall 
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acum şi on-line pe www.1asig.ro

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.

Judeţ deja prezentat
Judeţ în prezentare

Piaţa asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 45
> Prime brute subscrise: 154,56 milioane lei
>  Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 626

CLUJ - NAPOCA

CLUJ

Piaţa asigurărilor în 2005
>Număr de unităţi locale: 38
>Prime brute subscrise: 73,60 mil. lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 307

SIBIU

SIBIU

Parteneri Oficiali

Partener Principal
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Un nou început
Alături de tradiţionalele întâlniri de lucru şi evaluare, Revista 

PRIMM - Asigurări & Pensii a organizat, pe 28 iunie, în reşedinţa de 
judeţ, Cluj-Napoca, primul Forum Regional de Pensii Private din Ro-
mânia. Principalele teme analizate şi dezbătute cu ocazia acestui 
eveniment de mare anvergură au fost impactul şi oportunităţile ofe-
rite angajatorilor şi angajaţilor de reforma sistemului de pensii.

De asemenea, în după-amiaza aceleiaşi zile au avut loc, în 
aceeaşi locaţie - Hotel OPERA Plaza 5*, lucrările unui alt eveniment 
mult aşteptat - Conferinţa  Ziua Asigurărilor .

La cele două evenimente au luat parte reprezentanţi ai Co-
misiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi ai Comisiei de Supra-
veghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), liderii sucursalelor 
locale ale companiilor de profil şi ai brokerilor de asigurare din Cluj 
şi din judeţele învecinate, personalităţi politice, principalii operatori 
din domeniul pensiilor private, presa locală şi naţională şi, nu în ulti-
mul rând, marii angajatori din Zona de Dezvoltare Nord-Vest.

Cluj - economie de cinci stele
Multe dintre afacerile de anvergură naţională se desfăşoară 

în Cluj-Napoca, oraş privilegiat ca aşezare geografică şi situat pe lo-
cul întâi, după Bucureşti, ca potenţial economic, social şi uman. 

CLUJ

CLUJ
> Reşedinţa de judeţ: Cluj-Napoca
> Suprafaţa: 6.674 km2

> Populaţia: 684.383 locuitori
> Număr de salariaţi: 175.000 persoane
> Rata şomajului: 3,5%
> Câştig salarial mediu brut: 1.364 lei/persoană (2007)

Piaţa locală a asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 45
> Prime brute subscrise: 154,56 milioane lei
>  Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări:  

626 (798 în 2004)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 14,16 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 62,33 lei/locuitor 
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.093 

Sucursala ASIBAN
Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 129
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 592.595
Fax: 0264 – 592.555
Director Sucursală: Maria HĂDĂREAN

CLUJ-NAPOCA

> Cel de-al doilea ciclu al Programului „Unde Mă Asigur?” , având ca ţintă reevaluarea pieţei de profil de pe 
întregul teritoriu naţional, a început cu vizitarea judeţului Cluj. Alegerea este justificată nu numai datorită re-
zultatelor obţinute aici, în 2006, ci şi datorită reprezentativităţii lui pentru zona Transilvaniei şi nu numai. Cu 
această ocazie, a avut loc şi o altă premieră - echipele Programului „Unde Mă Asigur?”  au vizitat, pe lânga 
sucursalele/agenţiile asigurătorilor generali din Top 10 şi pe cele ale principalilor asigurători de viaţă din judeţ. 
În mod tradiţional, vizitele au inclus şi companii din topul clujean al brokerilor de asigurări.
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Principalele atuuri pe care le deţine, în acest moment, Clu-
jul, sunt: forţa de muncă specializată, infrastructura de transport dez-
voltată (inclusiv aeroportul, a cărui pistă şi ofertă de servicii sunt în 
extindere), vocaţia multiculturală, potenţialul turistic, mediul de afa-
ceri dinamic şi rata scazută a şomajului, care se situează sub 4%.

În oraşul de pe Someş îşi desfăşoară activitatea numeroase 
instituţii care asigură dezvoltarea economică a municipiului şi a în-
tregii regiuni, precum Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, 
Centrul de Afaceri Transilvania, care oferă firmelor posibilitatea de a 
investi în Cluj-Napoca şi de a găsi noi parteneri, alte centre de afaceri 
străine, precum Asociaţia Intreprinderilor Italiene şi, în perspectivă, 
un Centru de afaceri olandez.

În semn de recunoaştere, Ambasada americană la Bucureşti 
a acordat Clujului titlul de Oraş de 5 stele, pentru simplificarea proce-
durilor birocratice din administraţia locală.

Structura economică diversificată se bazează pe investitori 
privaţi, industria prelucrătoare fiind predominantă. Ramurile cele 
mai dezvoltate sunt: industria alimentară (18,4%), extractivă, indus-
tria metalurgică (16,8%), constructoare de maşini, de medicamente şi 
cosmetice. Creşteri semnificative s-au înregistrat la prelucrarea lemnu-
lui (34,5%), aparatură electrică (9,2%), producerea substanţelor chimi-
ce şi a fibrelor sintetice (7,2%), Clujul fiind lider naţional în producţia 
de tricotaje, confecţii şi încălţăminte şi al doilea exportator ca volum 
din ţară, mobilier, produse lactate, bere.

La finele anului 2005, Consiliul Local a inaugurat Parcul In-
dustrial TETAROM I, cu o suprafaţă de 27 ha. Un alt investitor cu planuri 
de anvergură pentru oraş este şi compania americană EMERSON, care 

va ocupa cel de-al doilea parc industrial al oraşului, un al treilea fiind 
deja în pregătire. Pentru a găsi terenuri disponibile înfiinţării de noi 
afaceri, autorităţile intenţionează să pună bazele unei asocieri cu 
comunele periferice Clujului, pentru crearea unei zone metropolitane 
cu localităţile Chinteni, Baciu, Apahida, Feleacu şi Floreşti, fapt care 
ar impulsiona, în mod evident, şi dezvoltarea acestora din urmă.

Din punctul de vedere al industriei financiar-bancare, nu 
mai puţin de 25 de bănci au sucursale în Cluj-Napoca, dintre care 10 
şi-au dezvoltat şi o reţea de agenţii. Cea mai mare bancă locală, Ban-
ca TRANSILVANIA, a pornit de aici, fiind a noua, în ierarhia băncilor 
din România. Conducerea băncii preconizează că, în 2007, să deţină 
peste 300 de sucursale în întreaga ţară.

De asemenea, în Cluj sunt reprezentate şi marea majoritate 
a societăţilor de asigurare-reasigurare din ţară, precum şi numeroase 
fonduri de investiţii şi firme de brokeraj.

O mentalitate occidentală şi mai multe asigurări de viaţă
Clujul ocupa, la finele anului precedent, prima poziţie în 

clasamentul judeţelor din ţara noastră din punct de vedere al prime-
lor brute subscrise la nivel naţional, exceptând Bucureştii şi Ilfovul. 
Valoarea subscrierilor realizate aici, în 2006, reprezintă circa 4% din 
piaţa asigurărilor.

Având în vedere că subiectul fierbinte al acestei veri este 
acela al pensiilor private, discuţiile au atins, firesc, şi acest domeniu. 
 Clienţii sunt extrem de interesaţi de apariţia pensiilor private, foarte 
mulţi tatonând terenul în vederea achiziţionării unui astfel de produs. 
De aceea, considerăm că promovarea avantajelor unor astfel de servicii 

CLUJ

Sucursala BCR ASIGURĂRI
Adresa: Str. George Bariţiu nr. 10 – 12
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 595.567
Fax: 0264 – 592.011
Director Sucursala Zonală Cluj:  
Adriana GHEMEŞ
Director Sucursala Cluj: Remus URCAN

Agenţia Judeţeană BT Asigurări
Adresa: 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca 
Tel: 0264 – 594.645
Fax: 0264 – 954.500
Director Agenţie Judeţeană:  
Gabriela IVĂNESCU

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL CLUJ

Compania

Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

lei

Evoluţie 
nominală 

în euro

Cota de 
piaţă 

pentru
T1 2007

Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

lei

Evoluţie 
nominală 

în euro

Cota de 
piaţă 

pentru 
2005

T1 2007 T1 2006 2006 2005

mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro
1 ALLIANZ-TIRIAC 14.965,00 4.425,16 10.864,00 3.048,17 33,09 45,17 35,33 34.877,00 9.625,49 31.861,00 7.860,70 4,45 22,45 33,30
2 ASIBAN 3.364,88 995,00 2.465,00 691,62 31,89 43,86 7,94 10.556,28 2.913,36 9.069,00 2.237,49 11,07 30,21 10,08
3 ASTRA-UNIQA 3.125,00 924,06 2.438,00 684,04 23,84 35,09 7,38 6.879,00 1.898,49 5.421,00 1.337,46 21,08 41,95 6,57
4 BT ASIGURARI 3.680,04 1.088,19 2.445,52 686,15 45,39 58,59 8,69 11.988,56 3.308,65 6.231,80 1.537,50 83,57 115,20 11,45
5 GENERALI 884,00 261,40 350,00 98,20 144,03 166,19 2,09 1.966,00 542,58 598,00 147,54 213,70 267,76 1,88
6 INTERAMERICAN 690,50 204,18 492,19 138,10 35,55 47,86 1,63 1.854,99 511,95 1.477,39 364,50 19,81 40,45 1,77
7 OMNIASIG 5.095,00 1.506,59 3.669,00 1.029,43 34,17 46,35 12,03 12.292,00 3.392,39 10.586,00 2.611,76 10,80 29,89 11,74
8 UNITA 10.558,70 3.122,21 6.280,40 1.762,13 62,44 77,18 24,92 24.332,30 6.715,32 NA NA NA NA 23,23
TOTAL COMPANII 
VIZITATE

42.363,12 12.526,80 29.004,10 8.137,85 41,12 53,93 100,00 104.746,13 28.908,24 65.244,19 16.096,96 53,19 79,59 100,00
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financiare este benefică întregii pieţe, a precizat Bernhard NEUMAIER, 
Director General KUNDEN Broker.

Activitatea asigurătorilor de viaţă din Cluj-Napoca este influ-
enţată direct şi de profilul psihologic al locuitorilor din această zonă. 
 Este bine cunoscut faptul că ardelenii iau destul de greu decizii legate de 
bani, astfel încât vânzarea poliţelor se realizează mai mult pe bază de 
încredere, consideră Septimiu MUREŞAN, Branch Manager AVIVA.

Cu toate acestea, reprezentanţii companiilor de profil inter-
vievaţi de către specialiştii Programului „Unde Mă Asigur?” au confirmat 
faptul că ardelenii au un apetit ridicat pentru investiţii şi riscuri, dar şi 
o mentalitate mai deschisă referitoare la asigurări, datorată, în prin
cipal, unei mai mari apropieri de cultura occidentală, manifestată prin 
informarea temeinică în domeniu, a precizat Alexandru SUCIU, Area 
Supervisor BCR Asigurări de Viaţă.

Tot specificul psihologic al ardelenilor duce însă şi la un grad 
mare de fidelitate al clienţilor faţă de asigurătorul de viaţă. Acesta este 
motivul pentru care rata de retenţie în Cluj este de peste 90%.

Orientaţi spre construirea relaţiilor pe termen lung, asigu-
rătorii de viaţă de aici utilizează o forţă de vânzare formată atât din 
persoane tinere, cât şi din specialişti cu experienţă (aceştia din urmă 
acţionând, în special, pe segmentul corporate), pentru a satisface exi-
genţele unei clientele diverse.

Se poate astfel aprecia că evoluţia pieţei de profil din ora-
şul considerat a fi locomotiva economică a Ardealului este influenţată 
în mod direct şi evident de către un adevărat boom  economic local. 
 Clujul este cu adevărat o locomotivă economică a Ardealului, în condiţiile 
în care majoritatea sectoarelor din industrie şi servicii au înregistrat o 

CLUJ

Sucursala ARDAF
Adresa: Piaţa Mărăşti Bl. 13
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 593.992
Fax: 0264 – 596.076
Director Sucursală: Ionel DOBROTĂ

Compania

Daune plătite în perioada:

T1 2007 T1 2006 2006 2005

1 ALLIANZ-TIRIAC 5.711,00 4.980,00 20.980,00 17.166,00
2 ASIBAN 1.976,10 744,22 3.948,90 3.599,08
3 ASTRA-UNIQA 1.243,00 1.783,00 5.115,00 4.108,00
4 BT ASIGURARI NA NA NA NA
5 GENERALI 339,00 201,00 758,00 159,00
6 INTERAMERICAN NA NA NA NA
7 OMNIASIG 1.905,00 1.310,00 7.470,00 5.120,00
8 UNITA 4.805,90 3.750,70 15.661,20 NA
TOTAL COMPANII 
VIZITATE

15.980,00 12.768,92 53.933,10 30.152,08

Sucursala ASIROM
Adresa: Str. Clinicilor nr. 20 – 22
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 590.820
Fax: 0264 – 596.571
Director Sucursală: Decebal Manole BOGDAN

Sucursala Regională Vest ALLIANZ – ŢIRIAC
Adresa: Str. Sextil Puşcariu nr. 7
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 594.111
Fax: 0264 – 594.101
Director Regional: Dan PALAGE

Agenţia AIG Life
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 1
Cluj- Napoca
Tel.: 0264 – 430.853
Fax: 0264 – 442.673
Manager Agenţie: Andrei A. MĂDĂRAS
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rată de dezvoltare îmbucurătoare, ne-a declarat Adam CONSTANTIN, 
General Manager ASICONS Broker de Asigurare.

Astfel, industria şi serviciile au cunoscut un avânt semni-
ficativ în ultimii doi ani, fiind extrem de vizibilă evoluţia sectorului 
construcţiilor, atât în ceea ce priveşte locuinţele individuale şi co-
lective, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea centrelor de afaceri. 
În acelaşi timp, au fost lansate o serie de proiecte imobiliare de 
mare anvergură, precum cel al Centrului POLUS. Se estimează că 
un impact deosebit asupra economiei locale îl va avea şi parcul 
industrial al gigantului finlandez NOKIA, care va contribui la crearea 
unui număr de peste 15.000 de locuri de muncă, după cum titra, pe 
prima pagină, un important cotidian local.

Dezvoltarea sectorului construcţiilor este, conform asigură-
torilor vizitaţi, şi una dintre cauzele principale ale creşterii accelerate 
a poliţelor tip CAR, precum şi a celor de tip property, încheiate de  
persoane juridice. Clujul trăieşte un boom imobiliar, iar şantierele 
pentru construcţii rezidenţiale sau de birouri sunt din ce în ce mai mul
te. Iată de ce asigurările de răspundere a constructorilor, CAR, au înregis
trat cea mai mare creştere faţă de orice altă clasă de asigurări, a preci-
zat Dan CICEU, Branch Manager ASIGEST Broker.

În acelaşi timp, o majorare substanţială a subscrierilor se 
realizează şi pe cele de tip CASCO, în primul rând ca urmare a nu-
mărului mare de autovehicule achiziţionate prin diferite forme de 
finanţare. ClujNapoca este un oraş din ce în ce mai afectat de trafic, 
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Clasa de asigurări 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

TOTAL

Prime Brute Subscrise

T1 2007
mii lei 5.449,46 36.913,67 10.786,15 9.287,58 117,16 1.984,35 97,04 2.426,24 1.656,45 42.363,12

mii euro 1.611,41 10.915,39 3.189,47 2.746,34 34,64 586,77 28,69 717,44 489,81 12.526,80

T1 2006
mii lei 4.468,81 24.535,29 7.153,08 5.973,58 954,32 1.435,69 56,00 913,74 1.768,48 29.004,10

mii euro 1.253,84 6.884,01 2.006,98 1.676,04 267,76 402,82 15,71 256,37 496,19 8.137,85

Evoluţie reală în lei 17,82 45,36 45,69 50,22 -88,14 33,54 67,43 156,55 -9,50 41,12

Evoluţie nominală în euro 28,52 58,56 58,92 63,86 -87,06 45,67 82,63 179,84 -1,29 53,93

Pondere în total PBS pentru T1 2007 12,86 87,14 25,46 21,92 0,28 4,68 0,23 5,73 3,91 100,00

Prime Brute Subscrise

2006
mii lei 9.310,51 95.435,62 32.622,76 16.475,11 4.661,15 7.335,03 271,00 5.676,94 4.061,34 104.746,13

mii euro 2.641,65 27.077,78 9.256,00 4.674,45 1.322,50 2.081,15 76,89 1.610,71 1.152,32 29.719,43

2005
mii lei 8.389,65 56.854,53 22.374,88 8.954,12 4.261,67 4.218,95 91,00 3.916,62 2.451,31 65.244,19

mii euro 2.315,41 15.690,93 6.175,11 2.471,19 1.176,15 1.164,36 25,11 1.080,92 676,52 18.006,34

Evoluţie reală în lei 2,19 54,57 34,26 69,42 0,71 60,09 174,22 33,47 52,56 47,83

Evoluţie nominală în euro 14,09 72,57 49,89 89,16 12,44 78,74 206,16 49,01 70,33 65,05

Pondere în total PBS pentru 2005 8,89 91,11 31,14 15,73 4,45 7,00 0,26 5,42 3,88 100,00

Daune plătite în 
perioada:

T1 2007 71,94 10.197,06 2.337,96 1.634,87 201,00 40,10 2,00 1.083,58 91,65 15.980,00

T1 2006 51,37 7.737,55 1.582,63 1.368,75 403,00 4,00 0,00 614,47 14,00 12.768,92

2006 190,10 32.763,00 7.027,94 5.527,64 1.301,00 21,00 26,00 3.983,83 214,39 53.933,10

2005 98,80 12.887,28 3.564,95 1.954,09 533,00 128,62 -9,00 1.354,40 241,22 30.152,08

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL CLUJ

Sucursala ASTRA – UNIQA
Adresa: Onisifor Ghibu nr. 1
Cluj-Napoca
Tel.:0264 – 432.492
Fax: 0264 – 432.463
Director Sucursală: Viorel GHIRAN

25,46%
CASCO

12,86%
Asigurări de viaţă

21,92%
RCA

0,28%
Carte Verde

0,23%
Alte asigurări de daune

5,73%
Asigurări de credite şi garanţii 3,91%

Alte clase de asigurări

4,68%
Incendiu şi calamităţi naturale

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM
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de numărul mare de maşini. Numărul asiguraţilor a crescut şi el, dar, în 
acelaşi timp, a crescut şi rata daunei pe acest segment, a detaliat Maria 
HĂDĂREAN, Director ASIBAN Cluj.

Piaţa clujeană dă semne de maturitate, întrucât încep să 
aibă o pondere din ce în ce mai mare clasele de asigurări alternative 
celor de tip auto. Piaţa e în schimbare  o schimbare în bine, mai ales că 
încep să câştige teren asigurările de răspunderi civile, a punctat Adrian 
CRIŞAN, Director Agenţie GENERALI Cluj.

 Asigurările sunt un domeniu în plin avânt în economia clujea
nă, acestea mergând în acelaşi ritm cu alte ramuri economice, cum ar fi 
construcţiile. Astfel, putem spune că asigurările de risc pentru construcţii 
capătă o cotă încurajatoare în portofoliul sucursalei noastre, ne-a de-
clarat şi Bogdan Decebal Manole BOGDAN, Director ASIROM Cluj.

Când ne referim la maturitatea pieţei nu avem în vedere 
numai echilibrul portofoliului, ci şi atitudinea clienţilor fată de con-
ceptul de asigurare. Atitudinea clienţilor sa schimbat mult în ultima 
perioadă, aceştia au devenit mai informaţi, iar aşteptările lor sunt în 
creştere, lucru care ne motivează performanţa, a explicat Gabriela 
IVĂNESCU, Director Agenţia Judeţeană BT Asigurări.

 Odată cu schimbarea atitudinii faţă de asigurări trebuie adap
tate şi atitudinea şi nivelul de performanţă al agenţilor de asigurări, mo
tiv pentru care am alocat mai mult timp şi resurse pregătirii personalului, 
în aşa fel incât să asigurăm o mai bună calitate a subscrierii, a detaliat 
Adriana GHEMEŞ, Director Sucursala Zonală Cluj BCR Asigurări.

Totodată, piaţa de profil din judeţ este caracterizată şi prin 
existenţa unui număr mare de brokeri de asigurare cu sediul în Cluj 
- Napoca sau de sucursale ale unor brokeri importanţi din Bucureşti. 
O trăsătură specifică a acestui segment constă în aceea că cei care se 
ocupă de domeniul asigurărilor generale, precum ASIGEST, ASICONS 
sau CMC Broker, sunt orientaţi mai ales către segmentul corporate, 
iar cei care se ocupă de asigurări de viaţă, precum KUNDEN Broker, 
MBI, OVB Allfinanz sau SAFE Invest, către segmentul retail.

Din punctul de vedere al colaborării cu intermediarii în asi-
gurări, Clujul poate fi definit şi ca un judeţ al extremelor. Astfel, com-
paniile vizitate aveau între (doar!) 2% şi (peste!) 90% din poliţele sub-
scrise încheiate prin intermediari. Dacă în ceea ce priveşte asigurătorii 
care au o pondere mare la acest capitol nu sunt necesare prea multe 
explicaţii, în ceea ce îi priveşte pe cei cu o pondere mică justificarea 
furnizată de către aceştia este că vina o poartă o orientare excesivă a 
atenţiei intermediarilor spre mărimea comisionului, conform explicaţiilor 
unuia dintre liderii locali. În acelaşi timp, intermediarii contra-argumen-
tează, reproşându-le partenerilor faptul că unele dintre companiile de 
profil îşi încalcă, uneori, mult prea uşor, promisiunile contractuale în 
ceea ce priveşte plata rapidă a daunelor.

Ceea ce a fost subliniat însă, atât de către asigurători, cât şi 
de către brokeri, a fost faptul că activitatea consultanţilor financiari 
va deveni din ce în ce mai importantă pe fondul implementării nou-
lui sistem multipilon al pensiilor private.

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA + CARTE 
VERDE

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-TIRIAC 27,39 72,61 32,75 19,47 1,09 6,70 NA 7,82 4,78

2 ASIBAN 25,16 74,84 35,08 7,41 NA 5,17 NA 26,28 0,90

3 ASTRA-UNIQA NA 100,00 22,18 70,66 NA 1,73 NA 0,96 4,48

4 BT ASIGURARI 1,45 98,55 46,06 32,06 0,03 9,58 NA NA 10,82

5 GENERALI 14,25 85,75 47,40 14,03 NA 0,23 10,97 NA 13,12

6 INTERAMERICAN 46,99 53,01 14,77 31,18 NA 4,45 NA NA 2,62

7 OMNIASIG NA 100,00 35,25 47,05 -0,92 7,22 NA 6,71 4,69

8 UNITA NA 100,00 NA NA NA NA NA NA NA

Structura portofoliu pe companii - T1 2006

Agenţia AVIVA
Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104
Cluj-Napoca
Tel:: 0264 – 598.805
Fax: 0264 – 598.808
Branch Manager: Septimiu MUREŞAN

Agenţia BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
Adresa: Str. George Bariţiu nr. 10-12
Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264 – 460.033
Directior Agenţie: Cristina MANTOIU
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Deşi introducerea acestuia este considerată drept afacerea 
deceniului în România, brokerii vizitaţi erau nemulţumiţi de faptul că 
era necesară autorizarea de societăţi separate pentru a desfăşura ac-
tivităţi de intermediere pe Pilonul II şi pe Pilonul III, ceea ce genera, 
declarau aceştia, costuri nejustificat de ridicate.

Dauna Anului
Dezvoltarea economică accelerată a condus şi la o supraîn-

cărcare a infrastructurii rutiere şi la creşterea numărului de construcţii 
noi care trebuie asigurate. Rata de incidente rutiere, de incendii şi al-
te astfel de riscuri asigurate a crescut odată cu economia.

 În 2006, OMNIASIG se poate lăuda cu rezolvarea unei daune 
importante care a fost acoperită de asigurarea Carte Verde. Dauna sa ri
dicat la 1,5 milioane euro şi a fost produsă întrun incident rutier petrecut 
în Marea Britanie, ne-a declarat Sorin JEFLEA, Director OMNIASIG Cluj.

 Daunalitatea, cel putin pe RCA, este mare şi a atins 89% în 
2006 pe clasa de RCA. Daunele sunt diverse, dar ca valoare pot să men
ţionez o daună totală la un cap tractor ce sa soldat, din nefericire, şi cu 
decesul şoferului. Astfel de incidente se întâmplă şi de aceea noi, asigu

rătorii, trebuie să facem tot posibilul pentru a ameliora situaţia, ne-a 
detaliat Viorel GHIRAN, Director ASTRA-UNIQA Cluj.

Riscurile catastrofale sunt un subiect vital pentru rubrica 
 Dauna Anului. Chiar dacă judeţul Cluj nu este expus riscurilor seismi-
ce, acesta suferă ocazional din cauza inundaţiilor.

 Daunele pe care sucursala noastră lea plătit în urma apelor 
revărsate se ridică la un volum aproximativ de 100.000 euro, ne-a 
precizat Remus LĂPUŞAN, Director UNITA Cluj.

Viaţa de clujean
Odată cu începerea celui de-al doilea ciclu naţional de vi-

zite din cadrul Programului „Unde Mă Asigur?”  s-a decis introducerea 
vizitării celor mai importante companii specializate pe asigurări de 
viată. Astfel poate fi făcută şi o evaluare a celuilalt mare segment al 
pieţei de asigurări, asigurările de viaţă.

Dacă încercăm însă să punem alături cuvinte ca investiţii fi
nanciare şi ClujNapoca  ne pot veni în minte amintiri nu tocmai plăcu-
te. De aceea am încercat să aflăm care este acum atitudinea locuito-
rilor faţă de asigurările de viaţă. În Cluj mai există, cu certitudine, destul 
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Sucursala UNITA
Adresa: Gavril Musicescu nr. 3A
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 420.921
Fax: 0264 – 420.922
Director Sucursală: Remus LĂPUŞAN

Agenţia GENERALI
Adresa: Petöfi Şandor nr. 34
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 406.633
Fax: 0264 – 430.861
Director Agenţie: Adrian CRIŞAN

Agenţia INTERAMERICAN
Adresa: Aurel Suciu nr. 10
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 431.983
Fax: 0264 – 594.841
Director Agenţie: Elisabeta NEMETI

Sucursala OMNIASIG
Adresa: Str. 21 Decembrie
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 595.830
Fax: 0264 – 597.366
Director zonal: Sorin JEFLEA
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apetit pentru produse investiţionale, a declarat Cristina MANTOIU, 
Director Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.

 Piaţa asigurărilor din Cluj este una extrem de competitivă, 
iar companiile sunt în alertă pentru a oferi cele mai bune servicii, astfel 
încât să se poată impune pe piaţă, a descris climatul pieţei, Elisabeta 
NEMETI, Director INTERAMERICAN Cluj.

Poate şi de aceea, rezultate semnificative pe segmentul 
 life  înregistrează şi asigurătorii care oferă atât asigurări generale, cât 
şi de viaţă. Sucursala ALLIANZŢIRIAC, ocupă primul loc în topul sucursa
lelor noastre pe segmentul life, dar trebuie menţionat aici marele aport 
al brokerilor specializaţi pe aceste asigurări  , a precizat Dan PALAGE, 
Director Regional ALLIANZ-ŢIRIAC.

Concluzii şi privire de ansamblu
Odată cu noul ciclu de vizite, care a debutat cu judeţul 

Cluj, Programul „Unde Mă Asigur?”  va oferi cititorilor săi o imagine a evo-
luţiei pieţelor locale de asigurări. Astfel, studiind rezultatele obţinute 
de către asigurători în cadrul uneia dintre cele mai performante 
economii regionale din România, cât şi declaraţiile acestora, se 
poate remarca faptul că piaţa a crescut semnificativ faţă de perioada 
anterioară. De asemenea, se poate observa o creştere importantă 
atât ca volum de prime subscrise, cât şi ca echilibru al portofoliului, 
cu un plus la capitolul maturitate. Merită subliniată deopotrivă 
deschiderea clujenilor către asigurări, cât şi adaptarea asigurătorilor 
la noile cerinţe de pe piaţă. Totodată, la capitolul evoluţii trebuie 
remarcată şi contribuţia brokerilor la nivel local, atât pe segmentul 
corporate, cât şi în ceea ce priveşte cel al persoanele fizice.

Astfel, putem concluziona că, în judeţul Cluj, asigurătorii, 
brokerii de asigurare şi chiar clienţii se îndreaptă, cu paşi mai repezi 
decât în alte părţi ale ţării, spre o stare  mult mai europeană a pieţei 
asigurărilor.

 Liviu HULUŢĂ

ASIGEST Broker
Adresa: Str. Vânătorului nr. 20A
Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264 – 593.707
Branch Manager: Dan CICEU

CMC Grup
Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 62
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 430.962
Fax: 0264 – 450.803
Director General: Marius MAIER

OVB ALLFINANZ ROMANIA
Adresa: Victor Babeş nr. 21
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 450.550
Fax: 0264 – 450.552
General Manager: Wanda NANLIK

ASICONS Broker 
Adresa: Str. Republicii nr. 109
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 – 594.303
Fax: 0264 – 594.300
General Manager: Adam CONSTANTIN

KUNDEN BROKER
Adresa: Str. Republicii nr. 109
Cluj-Napoca
Tel.: 0364 – 401.851
Fax: 0364 – 401.852
Director General: Bernhard NEUMAIER

CLUJ
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PRIMM: Care este contextul în care ARDAF a 
demarat procesul de redresare financiară şi pe baza căror 
oportunităţi a fost construit acest proces?

Daniel BARABANŢ: În condiţiile unei pieţe ex-
trem de competitive, ARDAF a reuşit să fie prezentă încă 
din primii ani după înfiinţare în topul societăţilor de asigu-
rare din România. La finele anului 2006, ca urmare a regi-
mului de supraveghere specială impus de CSA, prin care 
a trecut compania, a existat un recul în poziţia ARDAF pe 
piaţă, însă în prezent ne înscriem într-un proces amplu de 
relansare şi repoziţionare. 

Redresarea financiară a companiei are ca punct 
de plecare preluarea recentă de către grupul de investiţii 
ceh PPF, preluare în urma căreia ARDAF a devenit puternic 
capitalizată – 162.588.888,1 lei (aproximativ 48,7 mil. euro).

Noul acţionar majoritar ARDAF, PPF Investments 
Group, este unul dintre liderii pieţelor financiare şi de asi-
gurări din Europa Centrală şi de Est şi Asia, reprezintă un 
investitor strategic, concentrat pe susţinerea relansării 
ARDAF şi pe dezvoltarea afacerilor de asigurări pe piaţa 
românească, unde deţine deja două companii de profil 
(ARDAF şi RAI Asigurări).

PRIMM: Ce ne puteţi spune despre obiectivele 
ARDAF pe termen mediu şi lung, în sensul strategiei de re
dresare financiară?

D.B.: Se doreşte în primul rând repoziţionarea 
societăţii în topul societăţilor de profil, recâştigarea cotei 
de piaţă, dar, în acelaşi timp, realizarea de profit. Acest lu-
cru va fi posibil doar prin implicarea întregii forţe de vân-
zări ARDAF în subscrierea cu maximum de profesionalism 
a tuturor tipurilor de asigurări.

Se vorbeşte mult pe piaţa asigurărilor auto des-
pre problema reprezentată de acest segment al activităţii. 
Cu toate acestea, multe societăţi continuă să acorde re-
duceri peste reduceri şi alte avantaje în special în cadrul 
campaniilor RCA. ARDAF încearcă să se numere printre 
societăţile care să-şi păstreze din acest punct de vedere 
un portofoliu curat, fără să mai realizeze compromisuri le-
gate de dorinţa de a câştiga, cu orice preţ, cotă de piaţa. 
În plus, menţionăm că începând cu acest an, asigurarea 
CASCO ARDAF a fost modificată, în momentul de faţă în 
stabilirea cotei de primă ţinând cont de localitatea de reşe-
dinţă a asiguratului, de vârsta acestuia, de capacitatea 
cilindrică a autovehiculului, de mărimea franşizei alese şi, 
bineînţeles, de istoricul daunelor înregistrate de asigurat. 

Considerăm că prin introducerea acestor criterii am reuşit 
să creăm un produs modern, adaptat nevoilor clienţilor.

PRIMM: Cum apreciaţi potenţialul de dezvoltare 
a asigurărilor în alte regiuni din România decât în Capita
lă, în special în zona de NordVest şi care sunt, din această 
perspectivă, direcţiile de acţiune ale ARDAF?

D.B.: În ceea ce priveşte prezenţa şi activitatea 
ARDAF în partea de Nord-Vest a ţării, argumentele prin-
cipale care susţin interesul nostru puternic în această 
direcţie sunt cele derivate din potenţialul regional eco-
nomic şi uman, precum şi din oportunităţile semnificative 
oferite de prezenţa importantă a capitalului străin în 
economia şi industriile locale, de creşterea numărului şi 
a volumului afacerilor derulate în zonă. ARDAF dispune 
de un portofoliu de produse şi servicii care pot veni în 
întâmpinarea nevoilor specifice de protecţie prin asigu-
rare pentru toate tipurile de activităţi care se dezvoltă în 
zona de Nord-Vest a ţării.

Ca principale direcţii de acţiune în regiunea a-
mintită, ARDAF îşi propune o comunicare intensă cu piaţa 
locală în vederea promovării adecvate a brandului şi a por-
tofoliului de produse, dezvoltarea şi consolidarea relaţii-
lor de colaborare şi a parteneriatelor cu reprezentanţii au-
torităţilor, ai mediului local de afaceri, cu reprezentanţii 
intermediarilor în asigurări.

PRIMM: Care sunt elementele de noutate pregă
tite de companie în sensul comunicării şi promovării noii 
identităţi corporative?

D.B.: Procesul de reorganizare în care este im-
plicat ARDAF presupune, în primul rând, mutarea Centra-
lei în Bucureşti, în paralel urmând să fie organizate două 
centre regionale puternice, unul în Cluj-Napoca şi altul 
în Bucureşti, axate pe coordonarea activităţii de vânzări şi 
lichidare a daunelor în partea de Nord - Vest a ţării, respec-
tiv în partea de Sud - Est.

În paralel cu aceste acţiuni, ARDAF pregăteşte 
un amplu program de comunicare şi promovare a noii vizi-
uni şi a noilor valori ale companiei, în scopul consolidării 
reputaţiei acesteia. Mesajul ARDAF vizează impunerea 
companiei în conştiinţa opiniei publice în calitate de par-
tener puternic, credibil şi onest.

> Licenţiat al facultăţilor de matematică şi ştiinţe economice, Daniel BARABANŢ lucrează în domeniul asigurărilor 
din septembrie 2000, în toată această perioadă activitatea sa fiind legată de o singură companie: ARDAF, în 
cadrul căreia ocupă, din 2007, poziţia de Director General Adjunct. Despre obiectivele personale, dar şi despre 
relansarea şi repoziţionarea ARDAF în topul societăţilor de asigurări din România, în interviul care urmează.

Interviu cu

Daniel BARABANŢ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ARDAF

CLUJ
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Oraşul Sibiu a fost fondat de saşii colonizaţi în secolele XI-
XII, pe urmele unei vechi cetăţi daco-romane, traversând întreg Evul 
Mediu sub numele de Hermannstadt. 

În zilele noastre, Sibiul este capitala unui judeţ cu o poziţie 
privilegiată atât din punct de vedere geografic, cât şi economic şi so-
cial. Din punctul de vedere al investiţiilor străine, Sibiul poate fi con-
siderat unul din cele mai prospere oraşe din România, numeroase 
persoane fizice sau companii internaţionale decizând să deschidă 
şi să dezvolte afaceri în acest loc. În cadrul economiei judeţului, 
restructurarea şi modernizarea din ultimul deceniu au propulsat 
industria pe primul loc, cu o pondere de 38,72% din Produsul Intern 
Brut, aceasta fiind urmată de agricultură, construcţii, comerţ şi 
servicii. Printre alte ramuri ale economiei sibiene, mai putem aminti 
industria constructoare de maşini (BILSTEIN Compa), industria con-
fecţiilor (MONDEX), industria produselor alimentare (SCANDIA) şi in-
dustria de rechizite şcolare (FLARO). Recent au fost deschise câteva 
fabrici noi de componente electrice şi electronice, de rulmenţi şi de 
curele de transmisie (investiţie a companiei germane SIEMENS).

Astfel, putem afirma că Sibiul a revenit în competiţia ora-
şelor cu o mare dinamică a dezvoltării economice. Zona Industrială 
Vest este, în acest moment, o atracţie pentru firme interesate de achi-
ziţionarea de terenuri în scopul construirii unor unităţi de producţie. 

SIBIU
> Echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au vizitat Sibiul, un judeţ încărcat de istorie şi cultură, cu impor-
tante investiţii străine şi având o piaţă financiară de invidiat. În următoarele rânduri puteţi afla aproape totul 
despre piaţa asigurărilor într-o zonă dominată de tradiţie şi în plin avânt economic.

SIBIU

Sucursala ASIBAN
Str. Revoluţiei nr. 1,
Sibiu
Tel.: 0269 – 228.792
Fax: 0269 – 228.792
Director Sucursală: Nicuşor STOICA

SIBIU

>Reşedinţa de judeţ: Sibiu
>Suprafaţa: 5.432 km²
>Populaţia: 421.724 locuitori
>Număr de salariaţi: 165.100 persoane
>Rata somajului: 6%
>Câştig salarial mediu net: 755 lei lei/persoană (2006)

Piaţa asigurărilor în 2005
>Număr de unităţi locale: 38
>Prime brute subscrise: 73,60 mil. lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 307
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,19 mil. lei
>Densitatea asigurărilor: 177,38 lei/locuitor
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/ 1.380
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Valoarea totală a investiţiilor străine pe care Zona Industrială Vest le 
va aduce Sibiului în următorii ani va depăşi, conform estimărilor, de 
70 milioane euro. Un exemplu bun de investiţie semnificativă poate 
fi cel al corporaţiei CONTINENTAL AG, liderul pieţei europene de 
producţie a subansamblelor pentru industria de automobile, care 
a deschis la Sibiu o nouă locaţie de producţie a componentelor 
electronice pentru sisteme de frânare şi, în paralel, un centru de 
cercetare. Tot în Sibiu îşi are sediul şi Bursa Monetar Financiară şi de 
Mărfuri, instituţie emblematică pentru mediul economic şi de afa-
ceri românesc. Mai mult, toate companiile bancare şi de asigurări 
majore, prezente în România, au o filială sau o sucursală în oraş.

Nu în ultimul rând, amintim faptul că, în anul 2007, Sibiu 
este Capitala Europeană a Culturii, împreună cu Luxemburg. Acesta 
este cel mai important eveniment cultural din istoria oraşului, fiind 
aşteptat un număr mare de turişti români şi străini.

Capitala europeană a conservatorismului
 Forma pe care o ia conservatorismul local este primul 
lucru care te surprinde în municipiul situat la poalele Cibinului. 
Această observaţie derivă deopotrivă din atitudinea localnicilor faţă 
de viaţa politică de cea economică şi, mai ales, faţă de... industria 
asigurărilor. Sibienii sunt destul de conservatori, agenţii de asigurare 
locali au şi ei o doză mare de conservatorism şi, ca urmare, produsele 
conservatoare sunt printre cele mai bine vândute , a descris sintetic 
Daniel CORLACIU, Director Agenţia INTERAMERICAN Sibiu, situaţia 
de pe piaţa asigurărilor din Capitala Culturală Europeană. Este bine 
cunoscut faptul că ardelenii iau destul de greu decizii legate de bani, 
explică Marcel UDREA, Director Sucursala ASIROM Sibiu.

Sibienii au fost influenţaţi de prezenţa saşilor în zonă 
şi au adoptat conservatorismul acestora, dublat de un acut simţ 
al proprietăţii. Paradoxal, acesta nu se reflectă direct în vânzarea de 
poliţe de asigurare pentru protecţia proprietăţilor imobiliare, a declarat 
Dan KELP, Director Agenţia GENERALI Sibiu.

Pe de altă parte, conservatorismul local în asigurări reiese 
şi din relaţia cu partenerii companiilor de asigurare, brokerii. Majo
ritatea colaborărilor sunt cu brokerii locali, a spus Delia NICOARĂ, Di-
rector Agenţia BT Asigurări Sibiu.

Totuşi, se pare că sibienii acumulează, de la an la an, tot 
mai multă informaţie în ceea ce priveşte produsele de asigurări şi 
încep să conştientizeze necesitatea de a avea acoperire pentru anu-
mite riscuri. Se simte nevoia de consultanţi adevăraţi în asigurări, nu 
numai de vânzători, pentru că publicul se arată interesat de diferitele 
tipuri de asigurări, iar asiguraţii pun întrebări din ce în ce mai pertinen
te. De aceea am organizat un program de pregătire, pentru a transfor
ma agenţii noştri în consultanţi cu experienţă pe mai multe tipuri de 
asigurări, a explicat Matei FĂGĂDARU, Director OMNIASIG, Centrul 
Zonal Sibiu.

Un alt fapt demn de semnalat este acela că boom-ul inves-
tiţional din anii trecuţi a fost puternic resimţit şi în asigurări, care au 
avut o creştere semnificativă, mai ales în 2007. Totuşi, această dez-
voltare pare să încetinească, motivul principal fiind acela că potenţi-
alii investitori se lovesc acum de lipsa personalului mai mult sau mai 
puţin calificat.

Rezolvarea problemei forţei de muncă va conduce, însă, 
şi la creşterea, în continuare, a pieţei locale de asigurări atât în 
domeniul corporate, cât şi în cel al retail-ului.

SIBIU

Sucursala BCR Asigurări
Str. Nicolae Bălcescu nr. 11
Sibiu
Tel.: 0269 – 218.225
Fax: 0269 – 218.234
Director Sucursală: Maria Marcela POTERA

Agenţia BT Asigurări
Str. Oituz nr. 25A
Sibiu
Tel.: 0269 – 250.101
Fax: 0269 – 235.056
Director Agenţie: Delia NICOARĂ

Compania Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

lei

Evoluţie 
nominală 

în euro

Cota de 
piaţă 

pentru T1 
2007

Prime Brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

lei

Evoluţie 
nominală 

în euro

Cota de 
piaţă 

pentru 
2005

T1 2007 T1 2006 2006 2005

mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro

1 ALLIANZ-TIRIAC 8.182,00 2.419,42 5.996,00 1.682,33 31,84 43,81 31,26 15.214,00 4.198,82 11.803,00 2.912,02 23,00 44,19 21,81

2 ARDAF 1.496,09 442,39 2.826,55 793,06 (48,86) (44,22) 5,72 8.414,55 2.322,28 9.182,68 2.265,54 (12,56) 2,50 12,06

3 ASIROM NA NA NA NA NA NA NA 12.600,00 3.477,40 NA NA NA NA NA

4 BT ASIGURARI 2.973,07 879,14 1.205,83 338,33 138,22 159,85 11,36 7.521,60 2.075,84 1.863,49 459,76 285,14 351,51 10,78

5 GENERALI 422,00 124,79 270,00 75,76 51,01 64,72 1,61 949,00 261,91 672,00 165,80 34,75 57,97 1,36

6 INTERAMERICAN 315,20 93,20 240,50 67,48 26,63 38,13 1,20 961,10 265,25 832,60 205,42 10,15 29,13 1,38

7 OMNIASIG 4,602.00 1,360.81 2,535.00 711.26 75.40 91.32 23.13 8,890.00 2,453.50 7,153.00 1,764.78 18.59 39.03 15.53

8 UNITA 1,906.69 563.81 1,357.39 380.85 35.72 48.04 9.58 2,700.03 745.16 434.68 107.24 492.70 594.83 4.72

TOTAL COMPANII VIZITATE 19,897.05 5,883.57 14,431.27 4,049.06 33.21 45.31 100.00 57,250.28 15,800.15 31,941.45 7,880.55 71.03 100.50 100.00

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL SIBIU
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Sucursala ALLIANZ - ŢIRIAC Asigurări
Str. Zaharia Boiu nr. 4
Sibiu
Tel.: 0269 – 218.114
Fax: 0269 – 219.696
Director Sucursală: Marcela ANDĂNUŢ

Sucursala ASIROM
Bd. Vasile Milea nr. 12A
Sibiu
Tel.: 0269 – 218.020
Fax: 0269 – 230.238
Director Sucursală: Nicuşor Marcel UDREA

Sibiul, în aşteptarea pensiilor
Un punct important pe agenda de lucru a reprezentanţilor 

Programului „Unde Mă Asigur?”  a fost şi întâlnirea cu Prefectul judeţu-
lui Sibiu, Ion ARITON. În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme 
legate de piaţa asigurărilor, de specificul riscurilor catastrofale din 
judeţ, de implicarea autorităţilor locale în promovarea asigurărilor, 
dar şi referitor la dezvoltarea viitoare a judeţului. În acest context, 
s-a subliniat faptul, că dezvoltarea economică din ultimii şapte ani a 
judeţului Sibiu (n. red.: dezvoltare care a influenţat direct şi creşterea 
pieţei asigurărilor) a acutizat problema existenţei şi cantităţii forţei 
de muncă locale.  Această situaţie este una de mare interes pentru noi 
şi, de aceea, avem un plan de dezvoltare în continuare, atât a oraşului 
Sibiu, cât şi a celorlalte oraşe din Nordul judeţului, cum ar fi Mediaş, 
Agnita, Avrig sau Dumbrăveni. Judeţul are de câştigat atât de pe urma 
Centrului Universitar, cât şi de pe urma marilor investitori care au trimis 
deja tineri sibieni la traininguri în afara ţării, a precizat Prefectul 
Sibiului.

Problemele ridicate de resursele umane au un impact im-
portant şi asupra asigurătorilor care vor deveni sau sunt deja autori-
zaţi ca operatori pe piaţa pensiilor private. Suntem în plin proces de 
recrutare şi pregătire a viitorilor agenţi de marketing pentru pensiile pri
vate de Pilon II şi III, a declarat Marcela ANDĂNUŢ, Director ALLIANZ-
ŢIRIAC Sibiu.

Ţintele propuse de către conducerile companiilor de la 
Bucureşti sucursalelor şi agenţiilor lor din Sibiu sunt realiste, în mă-
sura în care ar exista şi un număr mai mare de consultanţi, de tineri 
specialişti. În acest context, recrutarea pe plan local a acestora este 
un proces foarte important. O problemă semnalată însă atât de 
brokeri, cât şi de asigurători, este aceea că tinerii sibieni îşi doresc 
mult mai mult un loc de muncă stabil, în care remuneraţia este mai 
mică, dar fixă şi aparent sigură, decât unul cu remuneraţii mari, dar 
direct proporţionale cu activitatea depusă. De aceea, putem estima 
că urmează o perioadă foarte încărcată pentru asigurătorii care vor 
intra pe piaţa pensiilor administrate privat şi anume pe subscrierile 
pentru Pilonul II.

 Partea de asigurări de viaţă este şi va fi în continuare foarte 
implicată în procesul de atragere a contribuabililor către fondul de pen
sii, ne referim aici atât la Pilonul II, cât şi la Pilonul III, pensiile faculta
tive, care sunt deja disponibile pe piaţă, a detaliat Sorin HARNUŢIU, 
Director Agenţia OMNIASIG Life.

Reprezentanţii companiilor care şi-au anunţat prezenţa pe 
piaţa pensiilor private ne-au asigurat că sunt deja în bloc-starturi, 
aşteptând doar data de 17 septembrie pentru începutul Pilonului II.

SIBIU

Sucursala ARDAF
Piaţa Unirii nr. 5
Sibiu
Tel.: 0269 – 210.447
Fax: 0269 – 210.447
Director Sucursală: Eugen POTERA

Compania Daune plătite în perioada:

T1 2007 T1 2006 2006 2005

1 ALLIANZ-TIRIAC 2.290,00 1.536,50 6.386,00 8.040,00

2 ARDAF 2.442,85 1.941,63 6.861,89 5.548,98

3 ASIROM 8.500,00 NA NA NA

4 BT ASIGURARI NA NA NA NA

5 GENERALI 41,00 17,00 412,00 177,00

6 INTERAMERICAN NA NA NA NA

7 OMNIASIG 2,071.00 1,545.00 5,353.00 4,334.00

8 UNITA 394.08 633.93 2,433.05 2,002.14

TOTAL COMPANII VIZITATE 7,238.93 5,674.06 29,945.94 20,102.12

DAUNE PLĂTITE ÎN JUDEŢUL SIBIU, în perioada 2005 - 2006, pe companii
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Asigurări... Carpatice
Sedii centrale ale companiilor de asigurări nu se întâlnesc 

doar în Bucureşti şi Cluj-Napoca... Şi municipiul Sibiu este gazda car-
tierului general al unui asigurător de prestigiu. Astfel, o opinie larg 
răspândită printre asigurătorii intervievaţi de către reprezentanţii 
Programului „Unde Mă Asigur?” este aceea că principalul lor competitor 
aici, pe piaţa locală, nu este reprezentat de companiile din Top 3 
sau Top 5, ci de... CARPATICA Asig. Dincolo de creşterea înregistrată 
în 2006 şi de dublarea cotei noastre de piaţă la nivel naţional, avem 
avantajul că facem parte dintrun holding cu activităţi multiple, cu 

o bună strategie şi imagine în judeţ şi nu numai. Acest fapt se reflectă 
direct şi în volumul de prime subscrise pe plan local de către compania 
noastră, a precizat Maria COŞA, Director General CARPATICA Asig.

 Putem spune că piaţa locală de asigurări este una extrem 
de competitivă, iar clienţii sunt foarte conservatori şi, de aceea, orice 
avantaj strategic este bine venit. Însă, în Sibiu, cred că fiecare operator 
de pe piaţa locală se bucură de respectul celorlalţi, a declarat Teo 
IUHAS, Director General Adjunct, CARPATICA Asig.

Problema cu care se confruntă piaţa locală de asigurări este 
lipsa forţei de muncă. Politica noastră de resurse umane sa bazat, în 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - estimare PRIMM

SIBIU

Sucursala ASTRA Asigurări - UNIQA
Str. Constantin Noica nr. 39
Sibiu
Tel.: 0269 – 218.353
Fax: 0269 – 234.802
Director Sucursală: Liviu BAN

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

T1 2007
mii lei 2,572.30 17,324.75 6,725.71 6,939.34 1,872.74 205.55 353.00 1,312.83 19,897.05

mii euro 760.63 5,122.94 1,988.80 2,051.97 553.77 60.78 104.38 388.20 5,883.57

T1 2006
mii lei 2,044.11 12,387.16 3,588.00 5,172.38 1,282.83 123.22 182.00 677.11 14,431.27

mii euro 573.53 3,475.54 1,006.71 1,451.24 359.93 34.57 51.06 189.98 4,049.06

Evoluţie reală în lei 21.58 35.13 81.11 29.62 41.05 61.17 87.40 87.33 33.21

Evoluţie nominală în euro 32.62 47.40 97.55 41.39 53.85 75.81 104.41 104.34 45.31

Pondere în total PBS pentru T1 2007 12.93 87.07 33.80 34.88 9.41 1.03 1.77 6.60 100.00

Prime Brute Subscrise

2006
mii lei 3,010.56 41,639.72 13,387.50 12,265.88 5,846.01 1,703.20 1,266.00 2,188.83 57,250.28

mii euro 854.18 11,814.36 3,798.41 3,480.18 1,658.68 483.25 359.20 621.03 16,243.52

2005
mii lei 2,465.33 33,476.12 11,983.35 9,456.38 3,305.46 976.00 1,402.00 1,394.46 31,941.45

mii euro 680.39 9,238.87 3,307.21 2,609.81 912.25 269.36 386.93 384.85 8,815.33

Evoluţie reală în lei 12.45 14.54 2.87 19.44 62.85 60.69 -16.85 44.54 65.04

Evoluţie nominală în euro 25.54 27.88 14.85 33.35 81.82 79.41 -7.17 61.37 84.26

Pondere în total PBS pentru 2005 5.26 72.73 23.38 21.43 10.21 2.98 2.21 3.82 100.00

Daune plătite în 
perioada:

T1 2007 0.00 7,238.93 2,827.09 1,586.60 198.00 54.30 256.00 70.00 7,238.93

T1 2006 0.00 5,674.06 2,462.46 1,274.01 47.42 8.50 23.00 36.88 5,674.06

2006 14.00 21,431.94 11,463.78 6,651.61 394.30 1,133.00 167.00 608.41 29,945.94

2005 230.92 19,871.20 10,776.02 5,532.61 1,647.70 390.00 113.00 543.48 20,102.12

32,85%
CASCO

18,57%
Asigurări de viaţă

27,94%
RCA

11,40%
Carte Verde

1,15%
Incendiu şi calamităţi naturale

1,35%
Alte asigurări de daune

6,32%
Asigurări de credite şi garanţii

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL SIBIU
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SIBIU

principal, pe formarea tinerilor, care au avantajul de a fi ambiţioşi şi care 
se dezvoltă în interiorul companiei, compensând lipsa de experienţă şi 
portofoliu prin entuziasm şi dinamism, a declarat Maria COŞA.

După cum se ştie, Sibiul este şi un nod de circulaţie foarte 
important pe harta României şi, de ce nu, a Europei. Este punctul în 
care se uneşte Estul ţării, Braşov şi Moldova, cu Vestul ei, Arad şi Unga-
ria, cu Nordul teritoriului, Maramureş şi Cluj-Napoca, cu sudul Româ-
niei, Piteşti şi Bucureşti. Poate şi de aceea judeţul este casa mai mul-
tor transportatori, iar faptul că o companie cu activitate europeană, 
precum este şi ATLASSIB, care face parte din acelaşi grup ca şi CARPA-
TICA Asig, s-a născut şi s-a dezvoltat aici, nu face decât să confirme că 
judeţul Sibiu are un mare potenţial care merită să fie exploatat.

Riscurile pieţei sibiene
Acum un an, în urma vizitelor făcute aceloraşi asigurători, 

se contura o îngrijorare generală cu privire la nivelul daunalităţii. 
Lucrurile luaseră deja o turnură nefericită, iar asigurătorii sibieni nu 
se lăudau deloc cu un nivel al daunelor apropiat de cel întâlnit în Bu-
cureşti, spre exemplu.

La mai puţin de un an de la ultima noastră vizită în Sibiu am 
întâlnit şi asigurători fericiţi. Dacă în 2006, Directorul OMNIASIG Sibiu 
îşi arăta îngrjorarea faţă de nivelul daunalităţii, în 2007 atitudinea sa 
a devenit mult mai optimistă: Am reuşit să scădem daunalitatea de la 
85% la 42%, ne-a precizat Matei FĂGĂDARU. Secretul este simplu şi 
la îndemâna oricărui asigurător: dispersia riscului.

Agenţia GENERALI Asigurări
Bd. Vasile Milea nr. 58
Sibiu
Tel.: 0269 – 233.632
Fax: 0269 – 232.732
Director Agenţie: Dan KELP

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA+CARTE 
VERDE

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-TIRIAC 27,96 72,04 30,85 19,86 0,62 14,15 1,17 NA 5,38

2 ARDAF 0,58 99,42 39,24 39,04 NA 9,89 NA 3,94 7,35

3 ASIROM NA NA NA NA NA NA NA NA NA

4 BT ASIGURARI 0,23 99,77 50,43 31,72 0,36 4,75 NA NA 12,50

5 GENERALI 16,82 83,18 28,67 16,59 NA 18,48 15,64 NA 3,79

6 INTERAMERICAN 62,75 37,25 5,74 24,52 NA 4,31 NA NA 2,67

7 OMNIASIG 27,96 72,04 30,85 19,86 0,62 14,15 1,17 NA 5,38

8 UNITA NA 100,00 28,75 51,89 NA 6,21 0,93 6,39 5,82

Structură portofoliu pe companii - T1 2006

AVIVA
Str. Constantin Noica nr. 54, et. 1
Sibiu
Tel.: 0269 – 210.947
Fax: 0269 – 210.954
Branch Manager: Cristian MIHU

CARPATICA Asig
Str. Autogării nr. 1
Sibiu
Tel.: 0269 – 205.202
Fax: 0269 – 211.040
Director General: Maria COŞA

Agenţia INTERAMERICAN
Str. Tg. Peştelui nr. 18
Sibiu
Tel.: 0269 – 233.586
Fax: 0269 – 216.151
Director Agenţie: Daniel CORLACIU

SIBIU
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Astfel, chiar dacă în portofoliul multor companii de asigurări 
predomină clasa dedicată sectorului auto, unele reuşesc o rată a dau-
nalităţii de-a dreptul impresionantă. Prin politica revoluţionară adoptată 
pentru segmentul auto am reuşit să atingem un nivel total al daunalităţii 
de doar 19%, a declarat Dan KELP.

Judeţul Sibiu este ferit de riscurile catastrofale specifice Ro-
mâniei: cutremure, inundaţii, alunecări de teren. Totuşi asigurătorii 
mizează pe segmentul de asigurări de proprietăţi, această clasă fiind 
prima, ca pondere, după clasele de asigurări auto. Ţinând cont că 
teritoriul judeţului Sibiu este egal împărţit în zone de munte, deal 
şi câmpie, asigurările agricole nu au avut niciodată un cuvânt prea 
important de spus în portofoliile companiilor de asigurări prezente 
în judeţ. Totuşi, există companii care au reuşit să reporteze succese şi 
pe acest segment. Am reuşit să asigurăm câteva ferme importante din 
judeţ astfel încât am acoperit bine acest segment, ne-a declarat Marcel 
UDREA.

Dauna plătită, cea mai bună reclamă pentru asigurător
Dacă am deschis discuţia despre daunalitate trebuie să 

menţionăm un caz important pe piaţa românească de asigurări, 
ARDAF. După ce au avut o perioadă mai puţin fericită, în care a intrat 
şi sub supravegherea CSA, ARDAF a reuşit să revină pe linia de plutire, 
mai mult decât atât, sucursalele din ţară se laudă cu plata tuturor des-
păgubirilor restante. Am reuşit să achităm toate daunele restante şi, în 
acelaşi timp, am redus rata daunalităţii prin trierea clientelei, a declarat 
Eugen POTERA, Director ARDAF Sibiu. Pentru a exemplifica o daună 
reprezentativă pentru anul 2006 ne vom îndrepta din nou către 
segmentul auto. Am avut o daună de circa 100.000 euro pe segmentul 
auto care a fost rezolvată şi plătită în cursul anului 2006, a declarat 
Marcela ANDĂNUŢ.

Bineînţeles că nu toţi asigurătorii se pot lăuda cu o descreş-
tere a ratei daunei, astfel că, din păcate, daunalitatea segmentului au
to ne face să ne axăm din ce în ce mai mult pe alte tipuri de asigurări, a 
declarat Liviu BAN, Director ASTRA-UNIQA Sibiu.

Brokeri versus asigurători
La nivel local, relaţia dintre brokeri şi asigurători este de-

seori tensionată, dar la nivelul Sibiului totul pare a fi mult mai bine. 
Încadrându-se în conservatorismul local specific zonei, asigurătorii 
sibieni lucrează, în principal, cu brokerii de asigurare din Sibiu şi 
mai puţin cu cei naţionali sau internaţionali. Aportul brokerilor în 
portofoliul sucursalei noastre a crescut de la an la an, iar nivelul lor de 
implicare şi profesionalism, de asemenea, a precizat Maria Marcela 
POTERA, Director BCR Asigurări, iar Liviu BAN, a detaliat: Relaţiile cu 
asigurătorii se îmbunătăţesc, dar nu au fost niciodată proaste, mai ales 
că majoritatea lor provine din rândurile asigurătorilor.

 Brokerii locali neau ajutat întrun moment dificil în care a 
trebuit să reconstruim echipa, iar cea mai mare parte din forţa de vân
zare a fost alcătuită din brokeri, a precizat Adriana DANIN, Director 
UNITA Sibiu.

Centrul Zonal OMNIASIG
Bd. Vasile Milea nr. 12
Sibiu
Tel.: 0269 – 214.010
Fax: 0269 – 214.012
Director Centru Zonal: Matei FĂGĂDARU

Sucursala UNITA
Str. Vasile Cârlova nr. 6
Sibiu
Tel.: 0269 – 210.541
Fax: 0269 – 216.520
Director Sucursală: Adriana DANIN

Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă
Str. Calea Dumbrăvii nr. 63
Sibiu
Tel.: 0269 – 215.030
Fax: 0269 – 232.667
Director Agenţie: Sorin HARNUŢIU

CARPATICA Life Broker de Pensii Private
Hotel Ramada - Str. Emil Cioran nr. 2, et. 2, Sibiu
Tel.: 0269 – 224.015
Fax: 0269 – 243.002
Director: Radu MICU
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Şi din partea brokerilor se manifestă o deschidere cel puţin 
la fel de importantă. Noi încercăm să îmbunătăţim serviciile de care 
beneficiază clientul, uşurând în acelaşi timp munca asigurătorului, dar 
motivăm o îmbunătăţire a serviciilor acestora. Cred că rolul brokerilor 
şi cooperarea dintre cele două părţi este una benefică pentru clientul 
final, a declarat Ioan RUCĂREAN, Director Executiv PROFESSIONAL 
BROKER DE ASIGURARE.

 Piaţa sibiană de asigurări se dezvoltă şi observăm cu bucu
rie că firmele de brokeraj reuşesc să atragă personal din cadrul compa
niilor de asigurări, a descris evoluţia pieţei de brokeraj în asigurări 
Alexandru UDRESCU, Director Executiv HERMANNSTADT Broker Asi-
gurare Reasigurare.

Concluzii
Prin urmare, industria sibiană a asigurărilor se poate lăuda cu 

o influenţă mai mult decât benefică din partea marilor investitori străini, 
care au adus atât capital cât şi o cultură corporatistă occidentală.

Deşi specificul local, acel „conservatorism tradiţional”, 
a constituit într-o etapă iniţială o importantă piedică pentru com-
paniile de asigurări, în acest moment se poate observa o deschidere 
mai mare a sibienilor precum şi o mai bună conştientizare a nevoii de 
asigurare din partea acestora. Una dintre cauzele acestei îmbunătăţiri 
este, fară îndoială, însăşi activitatea depusă de asigurători, care s-a 
axat şi pe educarea clienţilor actuali/potenţiali şi nu doar pe vânzarea 
poliţelor de asigurare.

Liviu HULUŢĂ
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ING aniversează 10 ani
2 iulie 2007
Circuitul de karting AMCKART, Pipera

ING Asigurări de Viaţă a sărbătorit 10 ani de la încheierea primei poliţe 
în România, semnată pe data de 1 iulie 1997. La eveniment a participat şi Nelson 
PIQUET Jr., pilotul de teste al echipei de Formula 1 ING Renault, evenimentul ofe-
rind astfel ocazia jurnaliştilor prezenţi de a-şi demonstra abilităţile de piloţi.

 Am înregistrat creşteri excelente de la început, ING fiind prima companie 
internaţională de asigurări de viaţă care a demarat operaţiunile în România după 
1989. De atunci, am fost permanent deschizători de drumuri prin produsele şi serviciile 
noastre, a declarat Bram BOON, Director General ING Asigurări de Viaţă.

Semnarea Acordurilor Româno-Elveţiene
17 august 2007
Sediul Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii

Pe 17 august a.c., Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii din România a 
semnat cu Biroul Naţional al Asigurătorilor din Elveţia Acordul privind protecţia vizi
tatorilor şi, cu Fondul de Garantare din Elveţia, Acordul între Fondurile de Garantare  
din cele două ţări.

Acordurile au fost semnate de către Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fon-
dului de Protecţie a Victimelor Străzii din România,  şi de către Dr. Martin METZLER, 
Preşedintele Biroului Naţional al Asigurătorilor şi al Fondului de Garantare din 
Elveţia. La întâlnire au participat membrii Consiliului Director al Fondului, personal 
din conducerea executivă a acestei instituţii, Preşedintele şi Secretarul General 
al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, precum şi Albin BIRO, 
Membru în Consiliul CSA.

Inaugurarea noului sediu EUROBROKERS
1 septembrie 2007
Sediul EUROBROKERS, Otopeni

Compania EUROBROKERS a semnat cu GENERALI un parteneriat pentru 
intermedierea de asigurări de viaţă şi de pensii private administrate privat (Pilonul II).

Anunţul a fost făcut cu ocazia festivităţii de inaugurare a noului sediu 
central al EUROBROKERS, situat în Otopeni.

 Considerăm că acest parteneriat reprezintă pentru noi o provocare pentru a 
demonstra puterea experienţei şi a profesionalismului în vânzări, a declarat, cu această 
ocazie, Ioan Mircea PETRICĂ, Preşedintele EUROBROKERS.

 Suntem extrem de încântaţi de relaţia pe care o stabilim astfel cu EURO
BROKERS, unul dintre cei mai serioşi brokeri de pe piaţa românească de profil, a 
precizat Ioan VREME, General Manager GENERALI Fond de Pensii.

Noul logo BCR
3 septembrie 2007
Sediul Central BCR

Banca Comercială Română (BCR) a lansat luni, 3 septembrie a.c., noul 
logo al băncii, rezultatul îmbinării experienţei şi renumelui celei mai importante 
bănci româneşti cu prestigiosul brand ERSTE, cel mai de succes furnizor de servicii 
financiare din Europa Centrală şi de Est.

 Lansarea noului logo reprezintă o zi memorabilă pentru banca noastră, pen
tru acţionarii noştri şi, mai ales, pentru clienţii noştri. Sunt sigur că lansarea noului logo 
este doar începutul unei noi etape de succes în istoria BCR, precum şi de consolidare a 
poziţiei de lider al pieţei bancare româneşti şi a celei de membru important al ERSTE 
Group, a declarat Nicolae DĂNILĂ, Preşedinte Executiv al BCR. 

Noul logo adoptă elemente de identitate vizuală a grupului-mamă, respec-
tiv grafica şi culorile brand-ului ERSTE, atestând astfel integrarea în universul ERSTE.

Irina GALAŞANU

Evenimente

O lecţie de condus sportiv cu Nelson PIQUET Jr., pilot de teste  
al echipei de Formula 1 ING Renault

Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fondului de Protecţie a Victimelor  
Străzii din România, şi Dr. Martin METZLER, Preşedintele Biroului 
Naţional al Asigurătorilor şi al Fondului de Garantare din Elveţia, 
împreuna cu Albin BIRO, Membru în Consiliul CSA

Ioan Mircea PETRICĂ, Preşedinte EUROBROKERS şi  
Ion Daniel LĂCUSTEANU, Vicepreşedinte EUROBROKERS
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Ziua Asigurărilor la SIBIU

Liderii companiilor de asigurări din Sibiu şi ai so-
cietăţilor de intermediere în asigurări s-au întâlnit pentru a 
dezbate situaţia locală a pieţei asigurărilor. Pe lângă liderii 
locali au fost prezenţi şi lideri ai unor societăţi de brokeraj 
naţionale, şi anume Gheorghe GRAD, Directorul General al 
SRBA (Societatea Română de Brokeraj în Asigurări) şi Cera-
sela NERGHEŞ, General Manager al ASTOP Broker Oradea.

Relaţia asigurător – societate de intermediere a 
constituit unul dintre subiectele care au fost amplu dezbă-
tute în cadrul Conferinţei, participanţii asigurători şi brokeri 
propunându-şi, deopotrivă, pentru viitorul apropiat, perfor-
manţa la cote maxime de calitate.

 Cu toţii suntem vânzători, industria asigurărilor are 
la bază promovarea şi vânzarea de soluţii de asigurare. Broke
rii şi companiile de asigurări desfăşoară o activitate asemănă
toare, ei aflânduse mereu în căutarea clientului, a declarat 
Marcela ANDĂNUŢ, Director ALLIANZ-ŢIRIAC Sibiu.

 Companiile de intermediere se ocupă de căutarea 
potenţialilor cumpărători care să achiziţioneze soluţii de asi
gurări. Dincolo de serviciile de consiliere pe care le oferă clien
tului, brokerii reprezintă un canal de vânzare, a completat 
Gheorghe GRAD, Director General SRBA.

Problemele existente şi la nivelul pieţei sibiene a 
asigurărilor au constituit puncte importante dezbătute în 
cadrul Conferinţei. Asigurătorii oferă comision clientului, pen
tru a nu lucra prin intermediul brokerilor. Ar trebui interzise 
materialele oferite ca şi comision pentru clienţi întrucât per
cepţia acestora asupra companiilor de asigurare ar putea fi 
greşită şi ar dăuna imaginii companiei, a menţionat Alexan-
dru UDRESCU, Director Executiv HERMANNSTADT Broker 
Asigurare-Reasigurare.

 Problema cea mai mare este calitatea vânzării asi
gurărilor, nu calitatea vânzării comisioanelor. Rolul nostru 
este de prestator de servicii pentru clienţi. Calitatea brokerului 
se datorează asigurătorului. În ultimii ani, companiile de asi
gurare sau axat pe calitate, nu pe cantitate, a declarat Mar-
cela ANDĂNUŢ.

 Ziua Asigurărilor a evidenţiat problemele pieţei 
sibiene şi, deopotrivă, atitudinea profesionistă care domină 
relaţiile din piaţă. Respectul faţă de client constituie secretul în 
negocierea cu clientul, indiferent dacă eşti broker sau companie 
de asigurare, a declarat Ioan RUCĂREAN, Director Executiv 
PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURĂRE. 

Liviu HULUŢĂ

> Valoarea primelor brute subscrise în judeţul Sibiu, în anul 2005, reprezinta circa 2% din totalul pieţei asigurărilor, acest 
judeţ situându-se între primele zece din România, din punct de vedere al subscrierilor. În acest context, municipiul Sibiu, 
care este în acest an Capitală Culturală Europeană, a fost gazda unui triplu eveniment de amploare, organizat de către 
Media XPRIMM, Forumul Regional de Pensii Private, vizite la sediile reprezentanţelor locale ale asigurătorilor şi brokerilor de 
asigurări în cadrul Programului National „Unde Mă Asigur?”, precum şi, în dupa-amiaza zilei de 2 august a.c., începând cu 
orele 15,30, Conferinţa Ziua Asigurărilor la Sibiu.

Sergiu COSTACHE, 
Director General al 
Revistei PRIMM, a 

invitat specialiştii la 
un dialog deschis, 
menit să faciliteze 

optimizarea relaţiilor 
dintre brokeri si 

asigurători şi, totodată, 
o mai bună percepţie a 

problematicii locale
6

2 August 2007
Hotel RAMADA 4*, Sibiu

Evenimente
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> Asigurători şi 
brokeri de asigurare 
au dezbătut, alături 
de reprezentanţii 
publicaţiilor de 
specialitate PRIMM, 
problematica specifică 
asigurărilor în teritoriu

Evenimente
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Pensions
PENSION SCHOOL IS STARTING 5

What do the actors involved in the private 
pension market think about the future chal-
lenges and the potential of private pensions, 
what is their message to the public and 
what are the qualities that determine their 
presence on the market; these are some of 
the issues under debate in an article signed 
by Daniela GHETU.

QUALITATIVE COMPETITION  
WILL BRING PERFORMANCE 
Interview with Cristian ROŞU, 
General Director, CSSPP 10

Recently appointed as General Manager of 
CSSPP, with a rich experience in the banking 
field, Cristian ROSU is the main man in the 
executive department of the supervisory 
and regulatory authority. Even if still under 
the pressure of the authorization period of 
pension funds, Cristian ROSU managed to 
share some of his opinions on the private 
pension market with us.

RECAP FOR PILLAR II 12
It’s hard to anticipate who will be the win-
ners and the losers of the private pension 
business, but can we still ask, how ready we 
are, now in September 2007, to start the 
pension system? The answer in an article 
signed by COnstantin NASTASE.

Insurance Brokers
INSURANCE BROKERS… 
PENSION BROKERS 15

Read all about the way in which insurance 
brokers see their involvement in the private 
pension business, about their targets, the 
predicted evolution of the private pension 
market, as well as the brokers’ role in this 
field, all in a dialogue with four representa-
tives of insurance brokerage companies.

Point of View with cu Gheorghe GRAD 
General Manager, SRBA

PRIVATE PENSIONS  
AND INSURANCE BROKERS 16

Country Profile
RUSSIA 21

The Russian insurance market is the largest 
in Eastern Europe as it registered a four fold-
ed growth during the last 7 years in what 
concerns gross underwritten premiums. 
Most of the experts are estimating a 15-20% 
growth over the next 3-5 years. Everything 
about the Russian insurance market in ma-
terial signed by Oleg DORONCEANU.

Insurance Market
GLOBAL WARMING  
CERTAINTY IN AN UNCERTAIN FUTURE 26

The global exposure to natural catastrophes 
has become more evident during the last 
few years, as the succession of extreme me-
teorological phenomena like floods, 
draught, heat waves, major forest fires and 
disastrous hurricanes. What can we expect 
from this climate change and what will be 
it’s effect on the insurance market. Find out 
the answers provided by Andreea IONETE.

FRAUD 
A risk for insurers (II) 35

Considering that fraud is a risk for insurance 
companies and our efforts to sustain this 
statement through real examples, we invite 
you to read some of the cases of fraud linked 
to property or credit and warranty insur-
ance, as well as frauds made possible by the 
help of partners within the insurance com-
panies.

MARKET RISK on the Romanian 
management radar 41

For most of us the word “risk” has a collat-
eral negative connotation. But still, risks can 
be reduced and controlled. Diana GANESCU 
invites to find out the meaning of the phrase 
“market risk” on the Romanian management 
radar.

Pensions
SIBIU, CAPITAL OF 
PRIVATE PENSIONS 18 

Thursday, 2nd of August, Sibiu be-
came “The Private Pensions Capi-
tal”, through the organization of 
an important event: Private Pen-
sions Regional Forum. Liviu HU-
LUTA synthesized the conclusions 
of the debate.

Interview
Daniel TUDOR
President - General Manager
ARDAF 30

We invite you to find out, from the 
interview with Daniel TUDOR, the 
details that shape ARDAF’s new cor-
porate identity and the strategies 
that lie at the foundation of the 
company’s repositioning strategy.

Careers 37
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