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Ce creşte şi ce scade?
După ce şi-au luat în 2007 maşini noi, case, mobilă, home-theater -uri si televi-
zoare LCD, se pare că românilor le-au mai rămas ceva bani şi au cheltuit anul tre-
cut, semn bun, peste 100 euro/an pentru asigurări, cele de viaţă depăşind chiar, 
cu peste 20%, media creşterii lor din 2006. 

Desigur, aici ar mai fi de menţionat şi un alt motor al dezvoltării asigurărilor de 
viaţă - naşterea pieţei pensiilor private, care a creat o situaţie similară cu cea a 
altor ţări în care a fost introdusă reforma pensiilor.

Un alt semn bun este şi evoluţia pieţei regionale a asigurărilor. Astfel, dacă în 
2006, Bucureşti şi Ilfov deţineau 54% din totalul subscrierilor, în 2007 restul jude-
ţelor sunt cele care deţin 54%. Practic, inversarea raportului de forţe marchează 
atingerea unui prag de saturaţie pentru Capitală şi, totodată, faptul că potenţialul 
provinciei începe să fie valorificat.

Toate aceste semne bune reprezintă însă un curs natural şi nu fac decât să con-
firme, celor avizaţi, că asistăm la evoluţia firească a unei pieţe emergente către 
stadiul de maturitate. 

Ce ne-am dori pentru următorii ani? O piaţă din ce în ce mai matură, în care asigu-
rările auto să ajungă la valori nedăunătoare, în care asigurările de viaţă să deţină 
peste 50% din total, în care brokerii să contribuie cu mai bine de jumătate din 
subscrieri şi în care creşterile, cu o singură cifră, să reprezinte, în valoare absolută, 
mult mai mult decât toate cele înregistrate de piaţa românească din ultimii ani.
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din domeniul asigurărilor şi implicaţiile aces-
tora, într-un articol semnat de Diana 
 GĂNESCU.

Pensii
ÎntRE PROMISIunI ŞI REAlIZăRI 43

Constantin NĂSTASE continuă şi în acest nu-
măr analiza competiţiei de pe piaţa pensiilor 
private obligatorii. 

Cât Au ECOnOMISIt PEntRu 
PEnSIE vECInII nOŞtRI DIn 
REGIunE?  46

Economiile în conturile de pensii private ale 
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> Suntem o 
companie ro-
mânească pu-
ternică, parte a 
unei mari fami-
lii europene, 
afirmă Boris 
S C H N E I D E R , 
Directorul Ge-
neral al ASI-
ROM-VIENNA Insurance Group, refe-
rindu-se la poziţionarea companiei 
pe care o conduce pe piaţa asigură-
rilor din România. Mai multe despre 
această piaţă şi nu numai,  într-un 
interviu realizat de Alexandru CIUN-
CAN şi Andreea IONETE.
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> Casa Naţio-
nală de Pensii 
şi Alte Drep-
turi de Asigu-
rări Sociale 
(CNPAS) a avut 
de jucat un rol 
foarte impor-
tant în debu-
tul Pilonului II 
de pensii administrate privat şi va 
avea, în continuare, o contribuţie 
esenţială în buna funcţionare a aces-
tuia. Practic, prin implicarea în siste-
mul pensiilor private, CNPAS şi-a 
deschis o a doua ramură de activita-
te. Despre provocările, dar şi despre 
satisfacţiile acestei implicări, într-un 
interviu realizat de Daniela GHEŢU.
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> Acordarea unor premii pentru operatorii din sectorul pen-
siilor private poate părea uşor prematură, dacă  judecăm 
oportunitatea ei doar din perspectivă temporală. Este ade-
vărat, cel mai „vechi” administrator din această piaţă nu a 
împlinit încă un an de funcţionare efectivă. Este tot atât de 
adevărat însă că, acest an, căruia i se adaugă o perioadă de 
intensă pregătire, va rămâne în istoria fiecărei companii ca 
unul dintre cei mai denşi şi încărcaţi de provocări. Pe scurt, 
este anul în care s-au construit standardele care vor repre-
zenta cartea de vizită pentru următorii ani.

 Seara de 3 martie 2008. La Bucureşti, primăvara pare să-şi 
fi intrat în drepturi. Pe la colţuri se vând ghiocei şi zambile, iar peste 
capitală pluteşte un aer blând, prevestind înnoirea adusă în fiecare 
an de parfumul pomilor în floare. 
 În Salonul Le Diplomate al Hotelului Hilton, primăvara a 
îmbrăcat forma bucuriei, la prima sărbătorire oficială a rezultatelor 
obţinute într-un domeniu care echivalează cu un început proaspăt 
pentru piaţa financiară din România, pensiile private.
 Căldura de afară s-a armonizat perfect cu căldura liderilor 
şi specialiştilor din piaţa pensiilor aduşi laolaltă de un eveniment 
de clasă, organizat sub egida Revistei PRIMM Asigurări&Pensii. 
Gala Premiilor Pieţei Pensiilor Private a reunit marea majoritate a 
personalităţilor implicate în sistemul de pensii din România: sena-
tori şi deputaţi din conducerea comisiilor economice ale Parlamen-
tului României, reprezentanţi de top ai autorităţii de supraveghere 
în domeniu, ai Casei Naţionale de Pensii, ai celor mai importanţi 
operatori, specialişti, presa de specialitate - cu toţii au ales acest 
moment pentru a se cunoaşte mai bine, a se felicita reciproc pen-
tru realizările anului 2007 şi, nu în ultimul rând, pentru a evalua îm-
preună atât drumul parcurs, cât şi provocările care le stau înainte 
în 2008. Un an cel puţin la fel de important pentru nou-creata piaţă 
a pensiilor private. Împreună, premianţi sau nu încă, oaspeţii au 
schiţat, la microfonul Galei, o …

Scurtă istorie a unui debut de succes
 Anul 2007 a fost, fără îndoială, „anul pensiilor private” 
în România. Un an mult aşteptat, dat fiind că reforma sistemului 
de pensii s-a născut după o îndelungată perioadă de dezbateri şi 
pregătiri. Mă bucur că, în sfârşit, astăzi nu mai trebuie să vorbesc de 
necesitatea acestei reforme şi de implementarea sistemului de pensii 

Primăvara

premiilor
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private. Sunt fericit să văd printre noi o piaţă activă şi funcţională, a 
declarat Conf. Univ. Dr. Dan CONSTANTINESCU, Membru în Consi-
liul CSA şi autorul unicului curs universitar în domeniul pensiilor 
private din România.
 Reforma pensiilor a revenit periodic pe agenda economi-
că a legislativului, încă din 1997. Frânată de lipsa unui interes po-
litic real şi de constrângerile bugetare, procesul a avut nevoie însă 
de 10 ani până să se concretizeze într-un sistem viabil de pensii 
private. Legislativul a avut o contribuţie destul de restrânsă în crearea 
sistemului. Greul a fost dus în principal de comisiile implicate, dar şi de 
operatorii din piaţă, a declarat Graţiela IORDACHE, Vicepreşedinte 
al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor. 
Totuşi, începutul sistemului trebuia să vină din sfera politică, iar 
Mihai ŞEITAN, personalitate care a militat pe toate planurile pentru 
introducerea componentei private a pensiilor, având o contribuţie 
definitorie, din poziţia de Preşedinte CNPAS, la finalizarea cadrului 
legislativ şi demararea implementării acestuia, a ţinut să remarce 
pozitiv eforturile organismelor politice şi autorităţilor executive 
implicate în construcţia sistemului: Pensiile private reprezintă singu-
rul răspuns la bomba cu ceas a îmbătrânirii populaţiei. De aceea, cred 
că merită felicitaţi iniţiatorii acestui proiect, Ministerul Muncii, Famili-
ei şi Egalităţii de Şanse şi CNPAS, şi mai apoi Comisia de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private, pentru excelenta reglementare a pieţei.
 Se poate spune că procesul de construcţie a pieţei pensi-
ilor a avut loc efectiv după numirea membrilor Consiliului Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), în iunie 
2006. Anterior acestei date fuseseră elaborate cele două legi de 
bază ale sistemului, precum şi normativul de organizare şi funcţi-
onare a Comisiei. În plus, se făcuseră primii paşi în construcţia in-
stituţională a CSSPP. Însă, ca şi în cazul celorlalte pieţe financiare, 
numai odată cu numirea conducerii organismului de supraveghere 
acesta a căpătat legitimitatea necesară pentru a putea adopta de-
ciziile esenţiale pentru punerea în funcţiune a sistemului. 
 Mircea OANCEA, Preşedinte CSSPP: N-a fost un drum uşor, 
dar satisfacţiile sunt pe măsură, dacă ne gândim că am pornit de la 
zero şi am reuşit să construim, în paralel, atât structura pieţei, cât şi pe 
cea instituţională, a organismului de supraveghere. Misiunea noas-
tră a fost de la bun început aceea de a îndeplini fiecare decizie luată, 
de a respecta angajamentele asumate, astfel încât să comunicăm 
un sentiment de încredere faţă de modul în care este supravegheată 
această piaţă şi sunt gestionate interesele participanţilor. Noi, toţi cei 
implicaţi în acest demers, avem un drum lung de parcurs împreună, 
de aceea respectarea promisiunilor este cheia reuşitei.
 Sub presiunea calendarului asumat, organismul de regle-
mentare s-a lansat într-o adevărată „cursă” pentru elaborarea legis-
laţiei secundare şi pregătirea laborioasei operaţiuni de autorizare 
a operatorilor. În paralel, companiile interesate de acest business, 
multe dintre ele nume sonore pe pieţele financiare mondiale, şi-au 
pus la punct propriile planuri de afaceri şi resursele necesare. Dr. 
Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private: Sunt multe 
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brand-uri importante în piaţă. Acestea dau greutate sistemului şi re-
prezintă, în acelaşi timp, una dintre cele mai solide garanţii ale aces-
tuia.
 Trei dintre companiile de asigurări de viaţă au obţinut, în 
aprilie 2007, autorizaţia de a administra fonduri de pensii faculta-
tive: ING, AVIVA şi BCR Asigurări de Viaţă. În aceeaşi lună era auto-
rizată pentru Pilonul III şi singura societate creată special în acest 
scop, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. AZT Moderato, ING Clasic, BCR 
Prudent şi PENSIA MEA au fost cele dintâi fonduri de pensii private 
facultative autorizate, în mai 2007. Au urmat AZT Vivace şi ING Op-
tim, în iulie 2007, şi OTP Strateg, în august.
 Procesul de autorizare a debutat, pentru Pilonul II, în iulie 
2007, primii operatori cu „drept de lucru” in acest domeniu fiind 
ING Fond de Pensii, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private şi AVIVA Fond de 
Pensii. Până la sfârşitul lunii octombrie, numărul acestora a ajuns 
la 18, dar numai 14 dintre fondurile administrate erau autorizate şi 
gata de lucru la data lansării campaniei de aderare, în 17 septem-
brie.
 Perioada celor patru luni de aderare la fondurile de pensii 
administrate privat a însemnat mobilizarea unei forţe de vânzare 
de circa 250.000 de agenţi de marketing, activând fie direct în nu-
mele administratorilor, fie în coordonarea celor circa 120 de enti-
tăţi specializate în intermedierea de pensii private (brokeri, agenţi 
de marketing persoane juridice şi bănci). Contribuţia lor la realiza-
rea campaniei de aderare a fost foarte importantă sau, aşa cum a 
subliniat Ioan VREME, CEO, GENERALI Fond de Pensii, fiecare agent 
de marketing are partea lui de merit pentru atragerea unui număr de 
participanţi la Pilonul II, care a depăşit toate aşteptările.
 Campaniile media lansate de administratori au oferit sus-
ţinerea necesară operaţiunilor de vânzare, în timp ce campania de 
informare lansată, în paralel, de CSSPP a avut rolul de a promova 
conceptul de pensie privată în sine şi de a întări încrederea publi-
cului în siguranţa sistemului. Ştefan PRIGOREANU, Membru în Con-
siliul CSSPP: Transmiterea unui mesaj care să afirme puternic sigu-
ranţa sistemului era una din cheile succesului reformei. Astfel, timp de 
aproape un an, am străbătut ţara în lung şi în lat pentru a duce acest 
mesaj către toţi cei implicaţi.
 Din punct de vedere operaţional, un rol important i-a re-
venit şi unui alt actor, Casa Naţională de Pensii, responsabilă, în pri-
ma etapă, pentru validarea participanţilor şi, în perspectivă, pentru 
gestionarea viramentelor de contribuţii la Pilonul II. Mariana CÂM-
PEANU, Preşedinte CNPAS, afirmă: Felul în care am colaborat – insti-
tuţii şi operatori – pentru a duce la bun sfârşit operaţiunile perioadei 
de aderare a întrecut orice aşteptări. Toţi cei implicaţi au dovedit că, 
atunci când există voinţa de a coopera şi de a găsi soluţii, orice dificul-
tate poate fi depăşită.
 Dacă autorităţile şi-au făcut un stindard din eficienţă şi au 
depus eforturi susţinute pentru a-l respecta, începuturile n-au fost 
uşoare nici pentru operatori. Dincolo de investiţiile financiare foar-
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te mari, pornirea în această nouă activitate a însemnat un imens 
efort logistic şi organizatoric: parcurgerea unor dificile formalităţi 
de autorizare, recrutarea, pregătirea şi licenţierea forţei de vânzare, 
implementarea unor soluţii IT complexe, o campanie de promova-
re care a presupus costuri şi implicaţii uriaşe, şi totul într-un timp 
foarte scurt, dat fiind că pentru pregătirea celor mai multe dintre 
aceste etape era necesară întâi clarificarea prevederilor legale. Im-
plementarea sistemului de pensii reprezintă cea mai rapidă reformă 
de acest gen realizată în această parte a Europei şi cred că se poate 
vorbi de un succes pe toate liniile, a afirmat Theodor ALEXANDRES-
CU, CEO, AIG Life. Într-o notă şugubeaţă, Romeo JANTEA, Preşedin-
te FINCOP Broker, a subliniat acelaşi aspect: Pentru noi nu a fost atât 
de greu, pe cât a fost de repede.
 Pentru unii dintre liderii din domeniu, debutul pieţei pen-
siilor private a însemnat şi un nou orizont în propria carieră. Eugen 
VOICU, CEO, AVIVA Fond de Pensii, specialist cu o vastă experienţă 
în domeniul investiţiilor financiare: Mi-am dorit foarte mult să in-
tru în sistemul pensiilor private. Această nouă activitate reprezintă 
o mare provocare pentru mine. Cristina NIŢESCU, CEO, OMNIASIG 
Fond de Pensii, un specialist recunoscut în piaţa asigurărilor de via-
ţă: Începerea activităţii în domeniul pensiilor private a fost unul dintre 
cei mai fericiţi paşi din cariera mea. Pentru toţi aceşti specialişti aleşi 
să “pună piatra de temelie” a propriilor companii şi, implicit, a pieţei 
româneşti a pensiilor private, schimbarea de carieră a însemnat şi 
investirea cu o mare responsabilitate. Dr. Crinu ANDĂNUŢ a subli-
niat: Sunt fericit şi onorat că acţionarii mi-au acordat atât de multă 
încredere, şi mă simt obligat să răspund atât aşteptărilor lor, cât şi ale 
participanţilor care au ales fondurile noastre având încredere în repu-
taţia grupului din care facem parte.
 De altfel, liderii operatorilor din pensiile private se bucură 
cu măsură de realizări, fără să piardă din vedere ceea ce urmează. 
Besim JAWAD, CEO, INTERAMERICAN Fond de Pensii: Pe cât a fost 
de greu anul 2007, pe atât de plin de succes s-a dovedit a fi în final. 
Dacă 2008 va veni cu rezultate pe măsură, nu ne sperie gândul că el ar 
putea fi chiar mai greu. Shah ROUF, Preşedinte, AVIVA Asigurări de 
Viaţă: În această seară putem cu toţii să ne felicităm pentru eforturi-
le depuse. Totuşi, 2008 prezintă o provocare importantă, câştigarea 
încrederii clienţilor noştri. Importanţa anului 2008 este cu atât mai 
mare cu cât, aşa cum a subliniat şi Doru Claudian FRUNZULICĂ, 
Membru în Consiliul CSSPP, poziţionarea în piaţă se decide în timp, 
dar evoluţia viitoare a fondurilor va fi hotărâtoare pentru încrederea 
populaţiei în sistem. Tocmai de aceea, ar trebui ignorate orice fel de 
alte interese, prioritară fiind funcţionarea sistemului, iar reglajele vor 
veni pe parcurs, a adăugat Mihai ŞEITAN.
 Deşi moderat, optimismul constituie nota dominantă în 
aprecierile vizând viitorul. Florina VIZINTEANU, Preşedinte, BCR 
Asigurări de Viaţă: Chiar dacă evoluţia pare să fie lentă, cred cu tărie 
că dezvoltarea domeniului este o certitudine. Mai există încă o confu-
zie între piloni, mai sunt multe de făcut pentru popularizarea acestui 
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Eveniment

concept, dar pensiile facultative vor creşte într-un ritm constant, în 
special pe segmentul corporate.
 Pendulând între proiecţii de viitor şi concreteţea de-
mersurilor care trebuie să pună bazele împlinirii acestora, piaţa 
pensiilor private şi-a început drumul „cu dreptul”, construind o te-
melie solidă la speranţa românilor de a avea în viitor o bătrâneţe 
mai senină, lipsită de griji financiare majore. Visul meu este ca noi, 

companiile, să facem dovada calităţii serviciilor noastre şi să dăm cu 
adevărat valoarea cuvenită acestui sistem, declara, în seara Galei, Dr. 
Crinu ANDĂNUŢ, primind, în numele companiei sale, Marele Pre-
miu COMPANIA ANULUI. Gala Premiilor Pieţei Pensiilor Private a 
consemnat primii paşi către împlinirea acestui ideal.

Daniela GHEŢU
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De la leul-rege la o economie supraîncălzită
 Economia României duduie... Rata de creştere a 
PIB-ului României depăşeşte media europeană... Euro şi dola-
rul pierd teren în faţa leului... 
 Acestea sunt câteva dintre titlurile care descriau, 
în ultimii ani, realităţile economice ale ţării noastre. În 2008 
însă, pe fondul recesiunii economiei din SUA şi a stagnării 
pieţelor europene, optimismul pare să părăsească analiştii 
financiari şi nu numai, ştirile devenind din ce în ce mai pe-
simiste, uneori chiar alarmante.
 Astfel, de la începutul anului, Bursa se prăbuşeşte, 
leul se devalorizează rapid, inflaţia atinge niveluri ridicate, 
în timp ce piaţa imobiliară se află pe marginea prăpastiei... 
Este vorba doar de materiale scrise de ziarişti în goana 
după senzaţional sau ar trebui să ne îngrijorăm?
 Potrivit avizului Consiliului UE privind programul 
de convergenţă actualizat al României pentru perioada 

2007-2010, citat de Mediafax, economia naţională dă “sem-
ne clare” de supraîncălzire, iar creşterea PIB-ului estimată 
de autorităţile de la Bucureşti pentru 2008 şi 2009 este “oa-
recum optimistă”. 
 România a înregistrat o creştere economică puter-
nică, de ordinul a 6,5 % în medie anual, între 2003 şi 2006. Cu 
toate acestea, economia sa foarte performantă dă semne cla-
re de supraîncălzire, prezentând un deficit extern ridicat şi în 
creştere (estimat la aproape 13 % din PIB în 2007) şi o reduce-
re a finanţărilor provenite din ISD (investiţii străine directe), în 
pofida nivelului ridicat al investiţiilor, altele decât cele legate 
de privatizări, dar totuşi atenuate datorită unei proporţii mai 
mari a aporturilor de capital pe termen mediu şi lung, potrivit 
informaţiilor disponibile în prezent pentru anul 2007, se arată 
în avizul Consiliului.
 Aşadar, deşi nu suntem în pragul colapsului, ar 
trebui să nu ne mai aşteptăm la creşteri record, ci mai mult 
la evoluţii moderate.

Perspective 2008: 

Spre o schimbare de macaz

> Evoluţia pieţelor de asigurări, atât în ceea ce priveşte segmentul life, cât şi non-life, este inevitabilă. Cât şi cum 
vor creşte acestea rămân însă incertitudini, pe care doar timpul le poate elucida… Vă propunem să descoperiţi, 
în cele ce urmează, cum arată această dezvoltare în viziunea unor lideri şi specialişti din industria de profil…
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Piaţa asigurărilor non-life, aproape de testul 
maturităţii
 În contextul economic nu tocmai favorabil, se 
schimbă perspectivele de evoluţie ale pieţei româneşti a 
asigurărilor? 
 NU... Aceasta este opinia majorităţii liderilor şi 
specialiştilor din industria de profil. Astfel, cel puţin în 2008, 
piaţa asigurărilor generale din România va continua să 
crească cu ritmuri cuprinse în jurul valorii de 25%. În aceste 
condiţii, ponderea asigurărilor non-life va rămâne constan-
tă în jurul a 80% din totalul pieţei.
 Estimez un ritm de evoluţie al subscrierilor de 
20-25%, care ar putea fi cu 10% mai ridicat în cazul în care 
legea asigurării obligatorii a locuinţelor va deveni operaţio-
nală începând cu 1 iulie 2008, a declarat Radu MUSTĂŢEA, 
Director General, ASTRA-UNIQA. O creştere a subscrierilor 
de 25-27% este prognozată şi de Cătălin STROE, Director 
Marketing şi Vânzări, ASIROM. 
 În aceste condiţii, vorbim de o piaţă a asigurărilor 
care la finele anului 2008 s-ar putea situa, dacă luăm în cal-
cul valoarea din 2007, de 2,2 miliarde euro, la 2,7 miliarde 
euro, potrivit estimărilor lui Bogdan STAN, CEO, ASITRANS-
EUROINS. 
 Care vor fi însă clasele de asigurări care vor contri-
bui la această creştere?
 Motorul dezvoltării asigurărilor generale va rămâ-
ne, în continuare, segmentul auto, potrivit reprezentanţilor 
companiilor de profil. Piaţa va fi dominată în continuare de 
asigurările auto, aspect care, de altfel, este specific întregii Eu-
rope de Est, a precizat Cătălin STROE. Astfel, în situaţia unor 
venituri scăzute, oamenii sunt tentaţi să îşi asigure riscul cel 
mai mare.

În acest context, subscrierile pe segmentul auto 
vor continua să înregistreze ritmuri de creştere semnifica-
tive.
 De altfel, în acest an, vom asista la o premieră, o 
clasă de asigurări, CASCO, urmând să depăşească pragul de 
1 miliard euro. Din acest motiv, trebuie să tratăm cu mai mare 
seriozitate această clasă şi să nu mai dăm vina pe alţii pentru 
daunalitatea în creştere. Astfel, companiile de profil ar trebui 
să găsească soluţii comune pentru reducerea daunalităţii, 
care să vizeze modalităţile de lichidare a daunelor, softuri 
specializate de evaluare, precum şi o politică unitară în relaţia 
cu service-urile, precizează Bogdan STAN.
 2008 va însemna însă şi un an în care piaţa asi-
gurărilor va trebui să găsească noi căi de obţinere a creş-
terii: Asigurătorii ar trebui însă să îşi înzecească eforturile în 
atragerea de clienţi corporate, asigurările pentru persoane 
juridice, IMM-uri în special, infrastructura, agricultura având 
un potenţial mare de creştere în ultimii ani, a precizat Angela 
TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asi-
gurărilor.
 De un interes deosebit din partea societăţilor de 
asigurare se vor bucura în noul an pensiile facultative, pre-
cum şi asigurările de sănătate.
 De asemenea, o soluţie de mărire a subscrierilor 
din piaţă este aceea a optimizării canalelor de distribuţie. 
Aici un rol important va fi jucat de colaborarea cu brokerii.
 În următorii 8-10 ani, ponderea subscrierilor inter-
mediate de brokeri se va ridica la 50%, apreciază Gheorghe 
GRAD, Director General, SRBA. Deja se remarcă o deschidere 
din ce în ce mai mare în relaţia cu brokerii din partea asigură-
torilor, a precizat oficialul companiei.

Angela tOnCESCu
Preşedinte, Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor

> Asigurătorii ar trebui însă să îşi înze-
cească eforturile în atragerea de clienţi 
corporate, asigurările pentru persoane 
juridice, IMM-uri în special, infrastruc-
tura, agricultura având un potenţial 
mare de creştere în ultimii ani.

Mihail tECău
Preşedinte Directorat, 
 BCR Asigurări

> A venit momentul ca asigurătorii să 

realizeze o schimbare a modului în care 

fac business, de la axarea pe cota de 

piaţă la urmărirea profitabilităţii. Este 

timpul pentru o schimbare de macaz.
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Profitul - în continuare, un deziderat...
 Potenţialul de evoluţie a pieţei asigurărilor din 
România este cunoscut de toată lumea. Însă, pe lângă rate-
le de creştere cu două cifre înregistrate de acest segment, 
nu trebuie uitată una dintre marile probleme ale industriei: 
lipsa profitului.
 Raportând doar subscrierile şi creşterile înregis-
trate, industria asigurărilor pare un fel de Eldorado pentru 
investitori, însă... 
 Dacă ne uităm la profitabilitatea companiilor de 
profil, aici lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Astfel, doar 20 
de societăţi de asigurare au obţinut, în 2006, profit, con-
form Raportului CSA. Valoarea cumulată a acestuia a repre-
zentat 175,44 milioane lei (51,88 milioane euro). 
 În acelaşi timp, 21 de companii înregistrau pier-
deri, volumul agregat la nivelul pieţei fiind de 243,97 mi-
lioane lei (72,14 milioane euro). Reiese că, rezultatul finan-
ciar agregat al industriei este unul negativ, de minus 20 
milioane euro. 
 Cifrele publicate de asigurători în primele două 
luni ale anului în curs ne îndreptăţesc să estimăm că nici în 
2007 situaţia nu va fi mult schimbată. Astfel, marile compa-
nii au raportat profituri în scădere, în timp ce unele socie-
tăţi au postat pierderi considerabile.
 De ce nu se obţine profit? Una dintre posibilele 
explicaţii este aceea că asigurătorii acţionează, în continua-
re, în baza unor strategii concepute în 2000-2001, când re-
alităţile pieţei cereau o axare pe cota de piaţă... De aseme-
nea, unii investitori au creat societăţi de asigurare pe care 
au încercat să le poziţioneze cât mai sus în clasamentele de 
profil, cu scopul de a le vinde ulterior.
 Nu trebuie neglijată aici nici eterna problemă a 
daunalităţii pe segmentul asigurărilor auto, care trage seri-
os în jos profitabilitatea companiilor non-life.
 Întrebându-ne cât poate supravieţui o industrie 
fără profit, trebuie să remarcăm că piaţa asigurărilor din 
România, care se apropie de 18 ani (n. red.: prima companie 
de profil cu capital privat a fost înfiinţată în 1991), se pregă-
teşte să atingă mult dorita maturitate.
 A venit momentul ca asigurătorii să realizeze o 
schimbare a modului în care fac business, de la axarea pe 
cota de piaţă, la urmărirea profitabilităţii. Este timpul pentru 
o schimbare de macaz, declara, recent, Mihail TECĂU, Preşe-
dinte Directorat, BCR Asigurări. În cazul în care nu vom rea-
liza această modificare de viziune, vom anunţa în fiecare an 
creşteri de 30-40%, dar la final vom avea un glob frumos, dar 
gol înăuntru, a opinat oficialul citat.
 Consider că este momentul să ne comportăm cu 
maturitate. Introducerea franşizelor la asigurările CASCO nu 
a condus la o scădere a subscrierilor pe acest segment, la fel 
cum aderarea la Uniunea Europeană, cu eliminarea obliga-
tivităţii asigurărilor de călătorie, nu a provocat o diminuare a 
acestei clase. Apreciez că acestea sunt primele semne de nor-
malitate, a punctat Gheorghe GRAD.
 Concluzionând, deşi vor exista în continuare soci-
etăţi care să fie preocupate de creşterea cotei de piaţă, ceea 
ce ni se pare important este tendinţa de a privi rezultatul 
final, au declarat liderii mai multor companii de asigurare. 
Se remarcă, totodată, creşterea importanţei calităţii servici-
ilor oferite asiguraţilor, un rol esenţial în dezvoltarea pieţei 
urmând să îl aibă, în acelaşi timp, educaţia populaţiei, pe 
fondul creşterii puterii de cumpărare.
 A venit momentul să ne propunem obiective mai 
importante, este de părere Mihail TECĂU.

Radu MuStăţEA
Director General,  
ASTRA-UNIQA

> Estimez un ritm de evoluţie al 
subscrierilor de 20-25%, care ar 
putea fi cu 10% mai ridicat în cazul 
în care legea asigurării obligatorii a 
locuinţelor va deveni operaţională 
începând cu 1 iulie 2008.

bogdan StAn
CEO, ASITRANS-EUROINS

> Teoretic, asigurările de viaţă trebuie 
să aibă o evoluţie în următorii 5-10 
ani care să conducă la un procent 
global de 40-50% din întreaga piaţă 
a asigurărilor, însă pe un interval 
temporal de genul acestuia şi având în 
vedere caracterul destul de imprevizibil 
al pieţei româneşti, marja de eroare 
poate fi foarte mare...
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viitorul sună bine pentru asigurările de viaţă
 Urmând modelul ţărilor Vestice, piaţa asigurări-
lor de viaţă din România va depăşi într-un interval de timp 
segmentul de non-life în totalul subscrierilor. Această evo-
luţie este una inevitabilă, doar timpul de aşteptare sau mai 
bine-zis de depunere a eforturilor este greu de estimat. Ce 
s-a întâmplat însă cu acel ritm alert de creştere pe care îl 
anticipau specialiştii, evoluţia pieţei dovedindu-se, până în 
acest moment, nesatisfăcătoare, cu o pondere din totalul 
industriei de asigurări de doar 20% (n.red.: raport menţinut 
constant în ultimii trei ani).   
 Piaţa asigurărilor de viaţă din România îşi menţine 
constant, de câţiva ani,  raportul de 20 de procente din totalul 
industriei asigurărilor, neurmându-se încă tendinţa normală 
de creştere, cu rate mai mari pentru segmentul de viaţă faţă 
de cel de non-life, a declarat Theodor ALEXANDRESCU, Di-
rector General, AIG Life.
 Industria asigurărilor de viaţă din România a cu-
noscut un ritm de creştere, în anul precedent, de aproximativ 
20%, până la 1.200 milioane lei, ceea ce reflectă menţinerea 
unei proporţii fixe faţă de totalul subscrierilor la nivel naţio-
nal, prin comparaţie cu anul 2006, precizează Cornelia CO-
MAN, Director General Adjunct, ING Asigurări de Viaţă.
 Creşterea este mai mică decât anticipaseră, în 
prealabil, analiştii, ritmul până la atingerea unui procent 
de aproximativ 60% din piaţa românească de asigurări, aşa 
cum se prezintă situaţia la nivel european, trebuind să fie 
sensibil mai alert.
 Care ar fi însă cauzele care au condus la această 
creştere sub aşteptări?
 Unul dintre motive este enunţat de Romeo JAN-
TEA, Director General, FINCOP Broker de Asigurare: Putem 
considera 2007 ca fiind un an mai puţin bun, din punctul de 
vedere al subscrierilor pe segmentul life. Situaţia a fost deter-
minată, în primul rând, de introducerea reformei pensiilor de 
Pilon II care a concentrat toată forţa de vânzări disponibilă pe 
această activitate; vânzările au fost astfel afectate în propor-
ţie de 10-15%. 
 Aşa cum a fost lesne de observat, ultimele luni, în 
România, au fost marcate de o adevărată frenezie legată de 
aderarea la Pilonul II al pensiilor private. Şi, firesc, principalii 
actori în această piaţă nou-formată au fost şi sunt şi jucăto-
rii tradiţionali pe segmentul life. 
 Această reformă profundă traversată de societa-
tea românească a avut repercusiuni şi asupra asigurărilor 
de viaţă. Prin urmare, dacă la începutul lui 2007, specialiştii 
pariau pe un an al segmentului life, prognozând rezultate 
spectaculoase în ceea ce priveşte acest domeniu, cifrele 
obţinute după primele nouă luni ale anului precedent con-
trazic viziunile optimiste. În acest sens, creşterea sub medie 
a pieţei asigurărilor de viaţă este pusă pe seama  concen-
trării operatorilor în vederea obţinerii unor rezultate cât 
mai bune pe segmentul pensiilor private. 
 Ca urmare, alături de mobilizarea forţei de vânza-
re pentru campaniile de adeziune la Pilonul II, companiile 
au renunţat şi la produsele de asigurări de viaţă, surogat de 
pensie pe care le promovau anterior, în favoarea pensiilor 
de Pilon III.
 Totuşi, conform oficialului FINCOP, pensiile obli-
gatorii administrate privat au avut o contribuţie semnifica-
tivă la formarea unei baze pentru creşterea capacităţii de 
distribuţie a asigurărilor de viaţă.
 O altă cauză a încetinirii evoluţiei este enunţată 
de Florina VIZINTEANU, Preşedinte, BCR Asigurări de Viaţă: 
Unul dintre motivele care stau în calea evoluţiei pieţei asigu-
rărilor de viaţă este şi lipsa avantajelor fiscale în legislaţia în 

Romeo jAntEA
Director General, 
FINCOP Broker de Asigurare 

> Dacă pentru anul 2008 ne putem 
aştepta la un ritm minim de creştere 
de 20-25%, în cazul în care ne uităm 
spre o perioadă mai îndepărtată, 
ca, de exemplu, anul 2015, prevăd 
posibilitatea ca piaţa asigurărilor de 
viaţă să ajungă la 50 de procente din 
întreaga industrie a asigurărilor din 
România.

florina vIZIntEAnu
Preşedinte, BCR Asigurări de Viaţă

> Unul dintre motivele care stau în 
calea evoluţiei pieţei asigurărilor de 
viaţă este şi lipsa avantajelor fiscale în 
legislaţia în vigoare; acordarea unor 
facilităţi angajatorilor ar stimula, cu 
certitudine, creşterea acestui segment.
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vigoare; acordarea unor facilităţi angajatorilor ar stimula, cu 
certitudine, creşterea acestui segment, este de părere Preşe-
dintele BCR Asigurări de Viaţă.
 Totuşi, Aurel GUBANDRU, Preşedintele Comisiei 
pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, 
apreciază că, cel puţin pentru moment, România nu este 
pregătită, din punct de vedere al resurselor financiare, pen-
tru a crea facilităţi fiscale în domeniul asigurărilor de viaţă. 
Aceste poliţe sunt mai degrabă un instrument de economi-
sire, posibilitatea şi argumentele de subvenţionare a unui 
asemenea produs fiind destul de reduse, menţionează ofi-
cialul citat.
 În acest moment, singurul tip de asigurări cu de-
ductibilitate este cel de sănătate, în limita a 200 euro/an.

2008, anul relansării asigurărilor de viaţă?
 Ritmul de creştere estimat pentru 2008 la nive-
lul pieţei asigurărilor de viaţă este de 25-30%, accelerarea 
având loc datorită atât modificării atitudinii consumato-
rilor, de la a cheltui la a economisi, ca urmare a educaţiei 
financiare realizate în timpul campaniei de aderare, cât şi 
diversificării canalelor de distribuţie. Creşterea, în cazul în 
care prognoza se va adeveri, ar conduce la un volum total 
al subscrierilor de circa 1,5 miliarde lei.
 Consider că, pentru a putea realiza estimări cu privi-
re la evoluţia industriei româneşti a asigurărilor de viaţă, tre-
buie să ne uităm la modul în care s-au dezvoltat celelalte pieţe 
europene, în urma introducerii reformei pensiilor, a afirmat 
Theodor ALEXANDRESCU. Conform oficialului citat, pen-
tru a stimula creşterea segmentului de viaţă, companiile ar 
trebui să se axeze pe dezvoltarea canalelor de distribuţie, 
principiul care trebuie utilizat în acest caz fiind “asigurările 
de viaţă se vând, nu se cumpără”.

 Voi evita totuşi să mă exprim în legătură cu evolu-
ţia exactă a pieţei de profil, pentru că s-a dovedit că aproape 
toate dintre previziunile realizate până în acest moment nu 
au avut nici o legătură cu realitatea, a completat Directorul 
General al AIG Life. 

 Conform Preşedintelui BCR Asigurări de Viaţă, 
evoluţia pe care o putem aştepta pentru sfârşitul anului în curs 
este de maximum 25 de procente. Aceasta va avea la bază in-
vestiţiile tot mai mari în forţa de vânzare, publicitatea, dar şi o 
posibilă modificare a Codului fiscal în sensul introducerii unei 
deductibilităţi pentru încheierea asigurărilor de viaţă de către 
angajatori.

2015: următorul val
 Pentru 2010, liderii companiilor de asigurări esti-
mează că piaţa de life va atinge 25 de procente din totalul 
industriei asigurărilor din ţara noastră.

 În cazul în care ne referim la un interval ceva mai 
îndelungat, previziunile sunt chiar mai optimiste: Dacă 
pentru anul 2008 ne putem aştepta la un ritm minim de creş-
tere de 20-25%, în cazul în care ne uităm spre o perioadă mai 
îndepărtată ca, de exemplu, anul 2015, prevăd posibilitatea 
ca piaţa asigurărilor de viaţă să ajungă la 50 de procente din 
întreaga industrie a asigurărilor din România, a declarat, 
optimist, Romeo JANTEA. Această dezvoltare, care poate 
fi considerată chiar spectaculoasă, ar avea la bază, potrivit 
Directorului General al FINCOP Broker de Asigurare, seg-
mentul bancassurance.

 În cazul în care se caută o asemănare pe termen 
lung între mentalităţi şi comportamente ale publicului larg 
din România cu alte state, mai degrabă aş face această com-
paraţie cu popoare din Europa de Sud decât cu popoare din 
Europa de Nord. Astfel, consider că este mai relevant să ne ra-
portăm la Spania, Italia sau Grecia, decât la Germania, Olan-
da sau Polonia, a completat oficialul FINCOP. În opinia aces-
tuia, segmentul bancassurance din ţara noastră, în ceea ce 
priveşte asigurările de viaţă, va urma modelul celor trei ţări 
menţionate, acest fapt putând conduce la procentul de 
50% preconizat.   

 O opinie uşor mai precaută este formulată de 
Bogdan STAN: Teoretic, asigurările de viaţă trebuie să aibă o 
evoluţie în următorii 5-10 ani care să conducă la un procent 
global de 40-50% din întreaga piaţă a asigurărilor, însă pe un 
interval temporal de genul acestuia şi având în vedere carac-
terul destul de imprevizibil al pieţei româneşti, marja de eroa-
re poate fi foarte mare.

 Prin urmare, doar timpul va determina dacă aces-
te previziuni, în general caracterizate de optimism, se vor 
adeveri, şi în ce măsură;  un singur lucru este însă cert: de-
ficitul de protecţie înregistrat în România este deosebit de 
mare, iar acesta nu poate fi acoperit decât prin intermediul 
asigurărilor.

Mihaela CÎRCU
Vlad PANCIU

theodor 
AlEXAnDRESCu
Director General, AIG Life
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PRIMM: Care sunt planurile de dezvoltare a companiei pe 
care o conduceţi, având în vedere că relaţia de „rudenie” 
cu celelalte companii membre ale VIENNA Insurance Group 
din România ridică o serie de întrebări?

Boris SCHNEIDER: Grupul VIENNA Insurance deţine o vastă 
experienţă în ceea ce priveşte operarea cu o strategie de 
tip multibrand. Suntem de părere că există încă destul loc 
pe piaţa românească de asigurări pentru toate companiile 
membre ale VIG. De asemenea, competiţia nu se poate 
fructifica decât în rezultate excelente; astfel, în condiţiile în 
care la nivelul acestui grup există o comunicare foarte bună, 
putem chiar învăţa de la „surorile” noastre. De exemplu, 
există părţi din OMNIASIG foarte bune şi, totodată, acelaşi 
lucru se poate spune şi despre ASIROM, astfel încât avem 
ce învăţa unii de la alţii. În final, trebuie să câştige cel mai 
bun. 
 Privind dintr-o altă perspectivă, trebuie să 
recunoaştem că discutăm despre companii total diferite, cu 
abordări diferite ale pieţei. Ca grup însă, analizăm o serie 
de sinergii care se pot realiza la nivelul departamentelor 
de back-office, IT etc. Însă acestea sunt planuri pe termen 
foarte lung, ceea ce înseamnă că, pentru moment, lucrurile 
nu vor suferi schimbări majore.

PRIMM: Există vreo iniţiativă în direcţia colaborării între 
companiile membre ale VIG în România, în sensul stabilirii 
unor politici şi strategii comune de abordare a pieţei?

B.S.: Nu discutăm între noi strategii comerciale; aşa cum 
am menţionat, concurenţa este liberă. Dar dacă una dintre 
companiile grupului VIG în România oferă spre vânzare 
un produs la jumătate din preţul la care o altă companie 
membră a grupului oferă un produs similar – îmi imaginez 
că cineva, la Viena, va începe să pună întrebări şi să 
investigheze situaţia.

PRIMM: Care consideraţi că este principala ameninţare 
care planează asupra pieţei româneşti de asigurări?

B.S.: Preţul nu trebuie să mai reprezinte criteriul principal 
de diferenţiere între companiile de profil din România. 
Consider că acesta este singurul lucru de care trebuie să ne 
asigurăm, la nivelul pieţei per ansamblu. De fapt, aceasta 
a fost greşeala stupidă a anilor precedenţi şi chiar a anului 
trecut, în ceea ce priveşte piaţa asigurărilor de răspundere 
civilă auto, când cel puţin o companie a vândut poliţe RCA 
aproape pe gratis. Ceea ce a reuşit să realizeze această 
companie, ca de altfel şi celelalte care au adoptat aceeaşi 
strategie, a fost o pierdere programată. În cazul în care 
ASIROM ar începe să vândă RCA la preţuri de nimic, nu 
ar mai rămâne nimeni pe piaţă în afară de noi, deoarece 
deţinem cea mai puternică reţea teritorială.
 Când industria de asigurări din România 
se reuneşte cu prilejul unor ocazii oficiale, discutând 
problemele cu care se confruntă piaţa de profil, toată 
lumea este de acord că trebuie introduse franşizele pe 
asigurările CASCO şi că preţurile la RCA sunt în continuare 
reduse. Imediat după aceste întâlniri putem observa că 
aceleaşi companii care au participat se comportă pe piaţă 
diametral opus decât în sensul declaraţiilor oficiale făcute 
cu ocazia acestor întâlniri. Şi preţurile fac orice altceva 
decât să crească, aşa cum ar fi deopotrivă normal şi sănătos 
pentru piaţă.
 Mai mult, piaţa are, într-adevăr, o problemă pe 
partea de daunalitate, mai ales pe segmentul auto. La 
nivelul ASIROM am luat mai multe măsuri în acest sens, 
cea mai importantă fiind introducerea, începând cu luna 

Interviu

> Suntem o companie românească puternică, parte a unei mari familii europene, afirmă Boris SCHNEIDER, Directorul General 
al ASIROM-Vienna Insurance Group, referindu-se la poziţionarea companiei pe care o conduce pe piaţa asigurărilor din 
România. Totul, într-un…

Interviu cu 

boris SChnEIDER
Director General
ASIROM-vienna Insurance Group

> Pentru noi, principalul obiectiv în 2008 îl reprezintă obţinerea 
de profit, mai ales în contextul în care 2007 a fost un an dificil 
prin prisma daunelor în creştere pe care le-am înregistrat. 
Totodată, ne propunem ca, în 2008, să finalizăm procesul de 
restructurare a ASIROM şi să obţinem o majorare a subscrierilor 
companiei de circa 6-7%.
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noiembrie a anului trecut, a unei franşize obligatorii la 
poliţele auto CASCO. Am urmărit menţinerea portofoliului 
de clienţi tradiţionali ai ASIROM şi evitarea acelor clienţi 
care, în fiecare an, trec de la un asigurător la alt asigurător. 
Până la urmă, CASCO nu trebuie să despăgubească pagube 
de 100 euro sau mai puţin… costurile fixe sunt şi aşa prea 
mari.
 Totuşi, nutresc speranţa că nu va mai dura mult 
până când piaţa de asigurări din România se va consolida. 
Am toată nădejdea că ne aşteaptă vremuri mai bune. 
Clienţii vor înţelege şi ei că vor primi numai servicii de cea 
mai bună calitate, din moment ce vor plăti pentru ele.
 Lucrurile nu se pot schimba într-un singur an, dar 
sunt sigur că suntem pe calea cea bună.

PRIMM: Ce obiective şi-a stabilit ASIROM pentru acest an şi 
ce s-a realizat până acum în acest sens?
B.S.: Am introdus deja un sistem dualist de conducere, 
care se va realiza prin intermediul unui Consiliu de 
Supraveghere şi al unui Directorat. Decizia a fost deja luată, 
cu ocazia Adunării Generale a Acţionarilor, desfăşurată la 
finele lunii februarie. Toate companiile VIG au implementat 
acest sistem şi funcţionează având la bază o astfel de 
soluţie. Practic, principalul avantaj este dat de faptul că 
managementul companiei devine sută la sută responsabil 
de dezvoltare – ceea ce va face ca ASIROM să fie mai flexibilă 
din punctul de vedere al clientului. 
 În plus, vom demara la începutul lunii mai un 
amplu proces de rebranding, care să marcheze apartenenţa 
la grupul austriac VIENNA Insurance. De asemenea, 
intenţionăm să dezvoltăm poziţionarea ASIROM ca 
asigurător de retail. 
 Urmărim însă şi o extindere a notorietăţii 
brandului către segmentul întreprinderilor mici şi mijlocii, 
care reprezintă, de altfel, şi una dintre principalele noastre 
ţinte pentru 2008. Investiţiile totale vor fi substanţiale, fiind 
încă în curs de bugetare.

PRIMM: Pe ce strategie mizează ASIROM în acest an, cotă 
de piaţă sau profit?
B.S.: Nu suntem interesaţi de atingerea unei cote de 
piaţă semnificativ mai mare. Ne-ar ajuta doar dacă am 
dori să impresionăm o serie de analişti financiari, dar în 

nici un caz clienţii nu sunt interesaţi de cota noastră de 
piaţă; acţionarii – nici atât, ei urmăresc profitul. Pentru 
noi, principalul obiectiv în 2008 îl reprezintă obţinerea de 
profit, mai ales în contextul în care 2007 a fost un an dificil 
prin prisma daunelor în creştere pe care le-am înregistrat. 
Totodată, ne propunem ca, în 2008, să finalizăm procesul de 
restructurare a ASIROM şi să obţinem o majorare modestă 
a subscrierilor companiei, similară cu cea de anul trecut, de 
circa 6-7%.
 O altă măsură este realizarea de economii la nivel 
administrativ, în contextul în care anul trecut am consemnat 
o importantă creştere a costurilor cu remunerarea forţei 
de muncă, datorită faptului că am acordat angajaţilor 
numeroase sporuri de vechime. Coroborat cu pierderile 
generate de inundaţiile din toată ţara, am fost evident 
afectaţi la nivelul profitabilităţii, de aici şi nevoia unei 
majorări de capital.
 Investiţiile în dezvoltarea companiei vor continua, 
fireşte, căci în octombrie-noiembrie a.c. vom implementa 
noua soluţie informatică SAP.

PRIMM: De ce era necesară majorarea de capital la care 
faceţi referire?
B.S.: Sunt de părere că ASIROM a trecut printr-o perioadă 
destul de dificilă, de restructurare, odată cu trecerea de la 
vechiul sistem organizatoric la grupul VIENNA Insurance, 
concomitent cu păstrarea cotei de piaţă, care a reprezentat 
unul din aspectele strategiei adoptate la acel moment. 
Trebuia să suportăm dezvoltarea şi restructurarea cu 
suficient capital. De asemenea, am luat această măsură 
pentru a compensa pierderile din perioada precedentă şi 
nu pentru că nu atingeam limita de solvabilitate.
 ASIROM trebuie să fie puternică din nou. 
Majorarea de capital reprezintă, de asemenea, un semn 
atât pentru toţi angajaţii noştri - că îi apreciem şi că 
suntem o companie rezistentă, parte a unui puternic grup 
internaţional - , cât şi pentru clienţii noştri. 

PRIMM: Ne putem aştepta la o schimbare a valorilor şi 
orientării brandului ASIROM în viitor?
B.S.: Suntem cel mai puternic asigurător din punct de 
vedere al reţelei teritoriale şi intenţionăm să ne păstrăm 
această poziţionare. Ne propunem însă să prindem trenul 
dezvoltării sectorului IMM. În plus, am obţinut deja o serie 
de rezultate în ceea ce priveşte câştigarea mai multor 
licitaţii, deci suntem încurajaţi să continuăm şi în această 
direcţie. Ne vom implica, totodată, în sensul asigurării 
investiţiilor austriece în România. Nu vor fi intervenţii de la 
Viena, cine va oferi condiţii şi servicii mai bune va câştiga 
acele conturi. Totul se întâmplă în spiritul acelei competiţii 
libere de care vorbeam ceva mai devreme.

Alexandru D. CIUNCAN
Andreea IoNEtE

Interviu

> Când industria de asigurări din România se reuneşte cu prilejul 
unor ocazii oficiale, discutând problemele cu care se confruntă piaţa 
de profil, toată lumea este de acord că trebuie introduse franşizele 
pe asigurările CASCO şi că preţurile la RCA sunt în continuare reduse. 
Imediat după aceste întâlniri putem observa că aceleaşi companii 
care au participat se comportă pe piaţă diametral opus decât în 
sensul declaraţiilor oficiale făcute cu ocazia acestor întâlniri.
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Titlul acestui articol ar putea fi la fel de bine 
“Programarea Eşecului”, dat fiind că germeni ai succesului 
şi ai eşecului există în egală măsură în orice afacere şi în-
colţesc dacă au teren favorabil, adică dacă managementul 
companiei face sau, respectiv, nu face anumite lucruri. 

Desigur că mulţi s-au întrebat de ce unele com-
panii suferă accidente majore, de ce altele nu-şi mai revin 
după un dezastru sau de ce se întâmplă că unele companii 
decad pur şi simplu fără o cauză externă aparentă? Se poa-
te vorbi de un determinism, de o programare a succesului 
sau a eşecului? Care sunt factorii apţi să programeze suc-
cesul şi care sunt cei care pot atrage eşecul? Cât de mult 
poate acţiona managementul pentru a elimina sau a redu-
ce efectul întâmplării? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări şi a găsi 
elementele esenţiale pe care se poate clădi succesul unei 
companii, să ne imaginăm acţionând în scenarii construite 
pe trei trepte de complexitate.

Pe o primă treaptă să presupunem că suntem 
managerii unei companii monopol de stat şi singurul cri-
teriu de performanţă este acela de a nu avea accidente sau 
publicitate negativă. În această situaţie, alocarea resurselor 
trebuie canalizată spre PROTECŢIA afacerii, a prevenirii ac-
cidentelor sau a altor evoluţii nefavorabile. Trebuie deci să 
investim în personal de calitate, în tehnologii cu risc redus, 
în sisteme de prevenire a accidentelor şi în implementarea 
de proceduri de lucru care să prevină surprizele. 

Pe o a doua treaptă, să ne imaginăm că suntem 
managerii unei companii de stat care administrează o in-
frastructură critică şi avem două criterii de performanţă: să 
nu avem accidente şi, dacă totuşi se produce un accident, 
să ne redresăm în cel mai scurt timp. În această situaţie, va 
trebui să investim atât în protecţie, cât şi în capacitatea de 
recuperare a companiei, adică în planificarea reacţiei post-
incident. Aceasta înseamnă să construim REZILIENŢA com-
paniei prin exersarea de planuri de continuitate, după care 
vom conduce răspunsul de urgenţă la incident, vom gesti-
ona criza care poate să apară după incident şi vom executa 
recuperarea activităţii în cadrul timpului maxim admisibil 
de întrerupere a serviciului. 

Pe o a treia treaptă, să ne imaginăm că suntem 
managerii unei companii private şi acţionarii ne trasează 
drept criteriu de performanţă creşterea cu 10 % pe an. Ne 
aflăm în situaţia managerială cea mai solicitantă, pentru că 
elementul esenţial de care avem nevoie pentru a îndeplini 
cerinţele acţionarilor este unul care se obţine cu dificul-
tate, se păstrează extrem de greu şi se numeşte AVANTAJ 
COMPETITIV. Situaţia este şi mai delicată dacă ne gândim 
că, pe lângă avantajul competitiv, trebuie să construim şi 
să menţinem atât protecţia, cât şi rezilienţa companiei. 
Aceasta pentru că orice companie are o capacitate limitată 
de a absorbi şocuri şi deci trebuie să fie atât ferită de şocuri, 
cât şi antrenată ca să reziste acestora.

Am găsit aşadar trei elemente esenţiale pe care 
trebuie să le aibă o afacere performantă:
 PROtECŢIa, care înseamnă atât diminuarea probabili-
tăţii de accident, cât şi limitarea impactului accidentului, 
dacă totuşi acesta se produce;
 REZILIENŢa, care asigură recuperarea activităţii după un 
dezastru produs în urma unui cumul de factori cu probabili-
tate foarte redusă, ştiut fiind că, indiferent ce măsuri de pro-
tecţie vom lua, niciodată riscul nu poate fi complet exclus (cu 
excepţia faptului de a renunţa la afacere);
 aVaNtaJUL COMPEtItIV, care ne pune permanent în 
situaţia de a fi mai buni decât concurenţa, ceea ce înseam-
nă că trebuie să avem o strategie concurenţială bine defi-
nită.

brokeri de Asigurare
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RUBRICă REALIZATă CU SPRIJINUL COMPANIEI

Gabriel POPESCu
Manager
Risk Management & Risk Consulting
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O imagine grafică potrivită pentru a descrie com-
pania noastră din perspectiva relaţionării acestor trei ele-
mente ar putea fi aceea a unei case având ca fundament 
protecţia,  pe care se întemeiază rezilienţa şi peste care vine 
să adauge valoare avantajul competitiv, prin care se produc 
fondurile fără de care nici protecţia şi nici rezilienţa nu s-ar 
putea menţine. Cum resursele sunt întotdeauna limitate, 
este necesar ca permanent să se caute un optim în alocarea 
acestora, pentru a nu se crea dezechilibre pe termen lung.

Când vorbim de protecţie, ne referim la aspecte 
privind proiectarea adecvată a clădirilor în raport cu desti-
naţiile lor, exigenţă în achiziţionarea echipamentelor, mij-
loace antiincendiu realizate după cele mai bune practici, 
stabilizarea resurselor umane, implementarea de sisteme 
de calitate, sănătatea şi securitatea în muncă, conformita-
tea cu reglementările legale şi multe altele. 

Când discutăm despre rezilienţă, avem în vedere 
evaluarea riscurilor la care este expusă compania, analiza 
impactului riscului în cel mai defavorabil scenariu de risc, 
stabilirea proceselor critice şi a timpului maxim de recupe-
rare a fiecărui proces critic. Discutăm despre proiectarea şi 
exersarea de planuri de acţiune pentru recuperarea fiecărui 
proces critic şi a afacerii în ansamblul ei înainte de a apărea 
pierderi de contracte şi scăderea cotei de piaţă. Discutăm, 
de asemenea, despre planuri şi tehnici de management 
a crizei, care în practică s-a dovedit a fi partea centrală a 
oricărui plan de continuitate, având înalta misiune de pro-
tecţie a brandului şi reputaţiei companiei. Construirea rezi-
lienţei unei companii mai înseamnă şi securizarea lanţului 
de aprovizionare şi planuri de succesiune pentru angajaţii 
cu funcţii importante în organizaţie, şi enumerarea ar pu-
tea continua.

Pentru dobândirea şi menţinerea avantajului 
competitiv în condiţii concurenţiale trebuie să ne luptăm şi 
cu concurenţa, dar şi cu o anumită mentalitate. Trăim într-o 
ţară în care cele mai de succes poveşti despre oamenii de 

afaceri se pot rezuma fie la a lua ieftin de la stat o companie 
şi a o vinde apoi mai scump unui străin după o perioadă de 
luptă pentru supravieţuire, fie la un monopol de distribuţie 
asupra unor mărci de maşini.  Avem o economie în care do-
mină concurenţa pe preţ şi imitarea, două elemente care 
pot aduce avantaj competitiv pe termen scurt, dar nu-l pot 
menţine pe termen lung. 

Menţinerea unui avantaj competitiv pe termen 
lung necesită inovare care, la rândul ei, presupune funda-
mentarea deciziilor ţinând seama atât de tendinţele pieţei, 
cât şi de intenţiile concurenţei, ceea ce face necesar un 
foarte bun management al informaţiei. Cu toate acestea, 
puţine companii româneşti au dezvoltată funcţia de intel-
ligence competitiv. Problema calităţii informaţiei pe baza 
căreia se ia decizia este crucială, dat fiind că, în general, o 
decizie nu poate fi mai bună decât informaţia care a stat la 
baza ei. Şi, atunci când cineva nu are suficiente informaţii 
ca să adopte o decizie, face supoziţii ca să poată lua acea 
decizie, pentru a completa toate elementele necesare de 
intrare în procesul decizional, ceea ce poate fi şi mai peri-
culos.

Pentru a avea capabilităţile necesare pentru a 
face faţă cerinţelor concurenţiale, o companie trebuie să 
dezvolte competenţele angajaţilor sau să importe com-
petenţe prin cumpărarea de consultanţă. Din perspectiva 
eficienţei, o abordare optimă ni se pare a fi dezvoltarea 
competenţelor angajaţilor combinată cu apelarea la con-
sultanţa în domeniile în care ar fi neeconomică dezvoltarea 
unor resurse interne specializate, care ar fi folosite doar din 
când în când. 

Complexitatea problematicii managementului 
diverselor funcţiuni ale companiei creşte continuu şi este 
practic imposibil de construit şi de menţinut capabilităţi 
interne pentru absolut toate necesităţile manageriale. De 
aceea, problema care se pune nu este dacă trebuie cum-
părată consultanţă, ci pentru ce trebuie cumparată şi la 
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ce nivel? Pentru a răspunde corect la această întrebare 
ar trebui probabil efectuat mai întâi un audit generalizat 
al afacerii, pentru a identifica şi a evalua ameninţările şi 
oportunităţile, precum şi calitatea managementului aces-
tora. Realizarea acestui studiu generalist cu un consultant 
extern ar face ca organizaţia să aibă şi beneficiul experien-
ţei acestuia.

Se efectuează astfel o analiză globală a afacerii 
pe un grad mediu de detaliere, spre a se identifica ariile mai 
problematice sau mai slab gestionate din cele trei zone – 
protecţie, rezilienţă şi avantaj competitiv –, cu scopul de 
a se produce rapoarte cu informaţii acţionabile. Aceste 
rapoarte ar trebui să arate managementului care este si-
tuaţia actuală, ce ameninţări şi oportunităţi decurg din 
această situaţie şi ce opţiuni decizionale are la dispoziţie. 
Rapoartele de audit generalizat conţin atât soluţii la pro-
blemele identificate, cât şi sugestii privind necesităţile de 
analiză suplimentară prin consultanţa înalt specializată. În 
acest fel, achiziţia de consultanţă de înaltă specializare are 
la bază necesităţi argumentate şi poate fi integrată într-o 
strategie de dezvoltare a factorilor de succes ai afacerii – 
protecţie, rezilienţă, avantaj competitiv. 

După ce am văzut în general cam ce ar trebui fă-
cut pentru programarea succesului, să vedem ce se poate 
face pentru evitarea programării eşecului. Cum, în esenţă, 
succesul şi eşecul ţin inerent de atitudine, voi aminti în con-
tinuare câteva dintre atitudinile care ar trebui evitate, pen-
tru că de cele mai multe ori conduc la eşec:
„N-am avut nici o daună până acum, de ce să investesc în 
protecţie?” Am întâlnit deseori această reacţie. Dezastrele 
nu se produc în fiecare zi, au o anumită probabilitate. Cu cât 
protecţia este mai slabă, cu atât probabilitatea creşte. Dacă 
un eveniment are o probabilitate foarte mică de producere, 
de exemplu o dată la o mie de ani, aceasta înseamnă că se 
poate produce peste o mie de ani sau se poate produce şi 
mâine, după care o mie de ani nu se mai întâmplă nimic;  
 „Am încredere că ne vom descurca dacă se va întâmpla 
ceva rău.” Desigur că poţi să stai în pat şi să te gândeşti ce-
ai face dacă un câine ar sări la tine în parc. Ţi-ai imagina pe 
îndelete toate reacţiile pe care le vei avea şi toate acţiunile 

pe care le-ai face şi cum te-ai descurca de minune. Numai 
că, cine a trăit vreodată această experienţă ştie că realitatea 
poate fi foarte diferită. Mai întâi, când un câine se repede 
la tine, poţi avea în mod instinctiv o reacţie de blocaj. Dacă 
încerci să fugi sau să ripostezi, vei constata repede inutilita-
tea actului, dat fiind că animalul se mişcă mult mai repede 
decât tine. Şi nimic nu se mai întâmplă conform aşteptă-
rilor. Există totuşi în comportamentul animalului anumite 
tipare de acţiune care, odată cunoscute, permit concepe-
rea şi exersarea unor acţiuni de răspuns care să minimizeze 
efectele unui atac. În cazul unei companii care se confruntă 
cu un dezastru, situaţia este similară, cu deosebirea că are 
de-a face nu cu un câine, ci, să zicem, cu un tigru; 
„Vânzările merg bine, nu este momentul să investim în 
dezvoltarea capacităţii concurenţiale sau în integrarea 
funcţiei de intelligence.”  Vânzările bune acum pot fi un re-
zultat al unor eforturi competitive anterioare, al unei con-
juncturi favorabile a pieţei sau al unor greşeli ale concuren-
ţei, elemente care nu se pot menţine prea mult timp. Cel 
mai bun moment în care poţi să investeşti în dezvoltarea 
viitoare este momentul când îţi merge bine şi poţi genera 
resursele necesare. Dacă te gândeşti să investeşti în com-
petitivitate sub presiunea rezultatelor slabe, s-ar putea să 
fie deja prea târziu. 

Vă rog să remarcaţi că până acum nu am folosit 
cuvântul asigurări. De multe ori, cumpărarea unei poliţe de 
asigurare vă poate induce un fals sentiment de securitate, 
deoarece credeţi că asigurarea vă protejează. De fapt, asigu-
rarea este un simplu instrument de finanţare a reconstrucţi-
ei şi nu vă oferă protecţie decât cel mult pentru cash-flow. O 
asigurare bună trebuie să vă ofere banii de care aveţi nevoie 
pentru recuperarea afacerii, dar pentru aceasta ar trebui să 
aveţi deja stabilită strategia de recuperare. De aceea, pentru 
a construi un management performant al riscurilor, ar tre-
bui să acţionaţi ca şi când asigurările n-ar exista. 

g
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Pe 23 februarie a.c., Guvernul României, prin Mi-
nisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ambasada 
României la Roma, a organizat un mare târg de locuri de 
muncă care îşi propunea să aducă în ţară un număr impor-
tant de muncitori, în special din domeniul construcţiilor. Au 
fost oferite un număr de 7.700 locuri de muncă, s-au înre-
gistrat un număr de 1.000 de participanţi şi s-au depus 700 
cv-uri pentru angajare. Dacă am privi succesul operaţiunii 
prin prisma raportului dintre numărul de cv-uri depuse în 
raport cu numărul de participanţi, am spune că acţiunea a 
fost un real succes, dar cred că realitatea este aceea că doar 
un procent de 10% din ofertă a prezentat interes pentru 
muncitorii români din Italia.

Firesc, s-ar pune întrebarea de ce un interes atât 
de scăzut? Nu ştiu care a fost mediatizarea acestui eveni-
ment în Italia şi câţi dintre cei care ştiau despre acesta au 
refuzat să vină, convinşi fiind că oferta angajatorilor români 
va fi net inferioară celei pe care o au în prezent, şi câţi ar 
fi venit, dar nu au ştiut despre această acţiune. Cert este 
însă faptul că angajatorii români au fost cam luaţi prin sur-
prindere de beneficiile pe care le au muncitorii români în 
Italia şi nu s-au gândit la pachete motivaţionale complexe 
(nu neapărat salariu mare) care să îi determine pe aceştia să 
revină în ţară şi să muncească aici.

În ultimii ani s-a vorbit din ce în ce mai mult des-
pre problemele demografice globale ale acestui început de 
mileniu în general şi cele ale României în particular – îm-
bătrânirea populaţiei, creşterea speranţei de viaţă, evolu-
ţia negativă a natalităţii, migraţia forţei de muncă în afara 
graniţelor ţării, rata mică a şomajului etc., dar prea puţin 
despre măsurile care trebuie luate pentru contracararea 
efectelor negative ale acestor fenomene. Dacă o mare par-
te din măsuri trebuie luate la nivel guvernamental, există 
destule care îşi găsesc rezolvarea la nivelul mediului de 
afaceri, respectiv cel al patronatului, şi acestea sunt reuni-
te sub denumirea generică de “Employee Benefit Program” 
sau, în traducere liberă, “Program de fidelizare şi motivare 
a angajaţilor”.

Majoritatea companiilor din România se află în 
prezent în stadiul de dezvoltare şi maturitate, motiv pen-
tru care fidelizarea şi motivarea angajaţilor trebuie să fie în 
creştere şi să se îndrepte spre soluţii cât mai complexe, ba-
zate atât pe asigurarea unui standard motivaţional ridicat,  
cât şi pe a unor pachete motivaţionale flexibile şi persona-
lizate.

Programul de fidelizare şi motivare a angajaţilor, 
pe lângă cuantumul salariului de bază lunar şi numărul zi-
lelor de concediu de odihnă, ar trebui să contină cât mai 
multe din următoarele beneficii:
g salariu cât mai motivant;
g tichete de masă;
g tichete cadou pentru evenimente speciale (sărbători reli-
gioase, 8 martie, 1 iunie etc.);
g asigurări de sănătate sau abonamente la o clinică medi-
cală privată;
g acces la bunuri sau servicii oferite de companie la preţuri 
avantajoase;
g asigurare de viaţă;
g asigurare de accidente (în special la domeniile de activi-
tate cu risc sporit de accident);
g excursii de recompensare;
g masa în timpul serviciului (cantină proprire sau cate-
ring);
g transport la şi de la locul de muncă;
g abonamente la sala de fitness, bazin de înot, teren de te-
nis etc.;
g participare a angajaţilor la profit;
g pensie privată facultativă;
g pachet de acţiuni;
g suport pentru angajaţii care au copii.

Cred că acest concept a lipsit cu desăvârşire de la 
târgul de locuri de muncă de la Roma şi trebuie de urgen-
ţă implementat  şi de către angajatorii români, şi chiar şi o 
parte din cei străini care au venit aici, pentru că „se poate 
şi fără”. Un exemplu concludent al faptului că se poate  şi 
fără îl reprezintă companiile care au venit să producă în 
România în sistem „lohn”. Unii au ales să înţeleagă nevoia 
acestor programe de fidelizare, în timp ce alţii au încheiat 
afacerile la noi şi se mută în Republica Moldova. Este şi asta 
o soluţie, dar una limitată atât geografic, cât şi ca domeniu 
de activitate. 

Viitorul ţine însă de implementarea programelor 
de fidelizare şi motivare a angajaţilor. Şi nu vorbim despre 
un viitor îndepărtat, ci de unul foarte apropiat. Poate chiar 
de mâine…

Angajatorii români şi 
programele de 

„employee benefit”
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PRIMM: Care consideraţi că sunt perspectivele de evoluţie 
ale pieţei asigurărilor în următorii cinci ani?

adina EDELMaIER: Piaţa românească a asigurărilor ar 
putea depăşi 10 miliarde euro până în 2017, din care  
ponderea asigurărilor generale în totalul pieţei ar putea 
ajunge la 60%. Ştiind că ritmul de creştere al pieţei anual 
este de aproximativ 20%-25%, peste cinci ani piaţa ar putea 
depăşi 5 miliarde euro.

 Ponderea majoritară din total subscrieri va 
aparţine tot sectorului de asigurări generale, deşi se 
aşteaptă creşteri de subscrieri considerabile în sectorul 
asigurărilor de viaţă.
PRIMM: Consideraţi că asigurătorii români sunt pregătiţi 
pentru implementarea Solvency II? 

a.E.: Aplicarea IFRS, prin promovarea unui management 
financiar performant şi a culturii de guvernanţă corporativă 
în rândul societăţilor de asigurare constituie o premisă 
absolut necesară pentru implementarea în condiţii optime 
a Solvency II.
  În acest moment, întreaga piaţă europeană 
de asigurări încă se pregăteşte pentru introducerea 
Solvency II, motiv pentru care autorităţile de supraveghere 
din statele membre, reunite prin intermediul CEIOPS 
(Comittee of European Insurance and Ocupational 
Pensions Supervisors), desfăşoară studii de impact pentru 
a previziona şi a evalua urmările economice pe care le-ar 
avea introducerea Solvency II. 
 În urma acestora, proiectul legislativ suferă 
modificări pentru a se potrivi realităţilor din sectorul 
asigurărilor şi pentru a beneficia, totodată, de susţinerea 
unui număr cât mai mare de jucători din piaţă.  
 Aplicarea Directivei europene va influenta 
toate procesele operaţionale ale industriei asigurărilor în 
ansamblu, iar prin corectarea rapidă a tuturor aspectelor 
legate de solvabilitate va schimba radical cadrul general 

de supraveghere al asigurărilor, povara reglementării 
transformându-se astfel într-un avantaj competitiv.

 Acestea fiind premisele, putem considera că 
Solvency II este unul dintre cele mai importante proiecte 
strategice de anvergură al asigurătorilor şi reasigurătorilor 
europeni, motiv pentru care data de adoptare a viitoarei 
Directive este 2012, fiind necesar un orizont de timp mai 
larg pentru identificarea celor mai potrivite soluţii.
PRIMM: Care este rolul unui CFO în cadrul unei companii 
de asigurări?

a.E.: Rolul meu în companie este de a dezvolta o activitate 
adecvată de controlling, mai exact să dezvolt un set 
de activităţi necesare pentru a conduce şi coordona 
activităţile companiei, în scopul scăderii costurilor, 
maximizării încasărilor şi îndeplinirii obiectivelor strategice 
ale companiei. Ceea ce trebuie să urmărească un CFO este 
nu numai o înregistrare financiar-contabilă corectă, dar şi 
sistemul de raportare trebuie să fie orientat către viitor, 
mai exact să aibă în vedere îmbunătăţirea permanentă a 
proceselor şi operaţiunilor companiei şi să ofere, în acelaşi 
timp, un sistem de avertizare timpurie pentru problemele 
ce pot apărea în companie. Ca în orice companie, trebuie 
mai întâi să furnizeze informaţiile necesare pentru deciziile 
strategice şi să dezvolte planuri investiţionale cât mai 
eficiente. 
 Să nu uităm însă că o companie de asigurări are ca 
scop preluarea unui risc. De aceea, managementul riscului 
este de importanţă majoră într-o societate de asigurări. 
 Deşi strategia, vânzările şi marketingul joacă 
roluri decisive, fără un CFO potrivit, ambiţiile companiei nu 
vor deveni realitate. 

PRIMM: Care sunt obiectivele pe termen mediu, din 
perspectiva noii poziţii pe care o ocupaţi?

a.E.: Obiectivele mele coincid cu cele ale managementului 
BCR Asigurări, respectiv menţinerea cotei de piaţă 
obţinută la finele lui 2007, în condiţiile creşterii marjei de 
profit, diversificarea canalelor de promovare şi vânzare 
a produselor companiei noastre şi concentrarea pe 
dezvoltarea unui portofoliu sănătos de clienţi. Concomitent, 
sunt responsabilă de planificarea şi controlul performanţei 
financiare a BCR Asigurări. Dezideratul meu este acela de a 
reuşi împreună cu întreaga echipă de management şi, de 
altfel, cu toţi colegii din companie să atingem ţintele de 
creştere fixate pentru următorii ani, să fim bine poziţionaţi 
pe piaţă şi să ne menţinem ca o companie profitabilă.  

PRIMM: Din punct de vedere financiar, care apreciaţi că 
este cea mai mare provocare pentru asigurătorii români în 
2008?

a.E.: Desfăşurarea activităţii de subscriere în condiţii 
de profitabilitate şi solvabilitate, în strânsă legătură cu 
administrarea unui portofoliu sănătos de clienţi.

Vlad BOLDIJAR

Interviu

Interviu

Adina EDElMAIER
CfO, bCR Asigurări
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IMM-urile
Mici şi Mijlocii sau MAjORItARE?

Nu poţi învăţa pe nimeni nimic.  Poţi doar să ajuţi oamenii să descopere.
Galileo Galilei

 Încheiam articolul precedent pe un ton uşor me-
lancolic, amintind de Bucureştii dintre cele două războaie 
mondiale. De fapt, doream să sugerez o atmosferă de „lu-
cru aşezat”, de societate care „îşi cunoaşte locul”, de oameni 
cu un „rafinament extrem”. O atmosferă de „acel Bucureşti, 
acea Românie”. 
 Absolvenţi ai celui de-al doilea an de facultate 
(cum îmi place să numesc toţi operatorii din piaţa de asi-
gurări locală), ne putem lăuda la finalul anilor de studii cu 
cinci produse dedicate IMM-urilor, oferite în ultimii şapte 
ani. Puţine, ar putea spune cei mai puţin generoşi în apre-
cieri cu o piaţă ce începe să se maturizeze, multe ar putea 
afirma ceilalţi. 
 Business IMM, PriMMa Afacere & Protecţie, Start 
IMM, Business Class - sunt tot atâtea denumiri de produse 
dedicate sectorului IMM. Toate au ceva în comun, asigu-
rând activele (clădiri, bunuri), răspunderea civilă generală, 
pierderile care decurg din întreruperea activităţii, riscul de 
accidente şi boli profesionale ale propriilor angajaţi. Cu ce 
se diferenţiază? Unele din produse oferă acoperire şi pen-
tru echipamentele electronice sau transportul de mărfuri, 
acoperiri pentru transportul numerarului, perioade de asi-
gurare mai mari de un an (până la trei ani), riscul de avarii 
accidentale la instalaţii. Produse cu adevărat complexe, 
dacă examinăm portofoliul oricărui asigurător din piaţă şi 
cercetăm tipurile de contracte subscrise pe o anume peri-
oadă şi observăm că riscurile de avarii şi furt, împreună cu 
cele de răspundere civilă faţă de terţi pentru autovehicule 
reprezintă aproape 60% din portofoliul oricărui asigurător 
din Top 10. 
 Mai mult decât atât: IMM-urile sunt un potenţial 
încă nevalorificat de către asigurători. Deşi există produse 
dedicate, „tailor made”, cum ne mai place să le spunem, nu 
greşesc dacă afirm că nu sunt corect promovate. Potenţi-
alii clienţi, cei cărora aceste produse le sunt dedicate, nu 
le cunosc. Refuz să mai afirm că este vorba despre lipsă 
de educaţie în asigurări, pentru că devine deja un subiect 
tabu şi deci risc (neasigurat) să cad în desuet. Şi atunci, ce 
lipseşte? Forţă de vânzări pregătită pentru acest tip de cli-
enţi, strategii coerente de cross selling, o altfel de abordare 
a marketării acestor produse? 
 Am făcut o analiză, recunosc succintă, a produ-
selor existente în acest moment în piaţă şi nu pot afirma 
că un produs este cu mult diferit, superior altuia. Forţa de 
vânzări este la fel de bine pregătită atât la un operator, cât 
şi la celălalt. Cât despre strategii de cross selling, aici cred 
că sunt diferenţe. Sper să nu supăr pe nimeni când afirm 
că foarte puţini operatori iau în calcul acest lucru. Vindem 
cel puţin 3.000.000 de poliţe RCA la fiecare sfârşit de an, 
probabil 30-40% dintre ele către un proprietar persoană 
juridică; 60-70% dintre aceşti asiguraţi sunt cu siguranţă 
IMM-uri. Un calcul simplu arată un potenţial de 540.000 de 
clienţi pentru produsele de asigurare dedicate IMM-urilor. 
Un rezultat ce poate cu uşurinţă impresiona dacă multiplici 
acest număr cu o primă de asigurare medie per client de tip 

IMM de 1.000 euro pe an: 540.000.000 euro. 
 Şi nu exagerez când spun că îţi vine practic să te 
ridici de la birou şi să ieşi în stradă, cu servieta burduşită 
de Condiţii de Asigurare şi prezentări de produse şi să intri 
în prima farmacie, primul salon de înfrumuseţare, atelier 
de reparaţii auto, birou notarial etc. Şi totuşi… lipseşte 
ceva. 
 Produsul iniţial, creat în anii ’70, se numea: Bu-
siness Owner’s Policy (BOP). Adresabilitatea acestei poliţe 
era una personală, şi nicidecum una impersonală. Se adre-
sa proprietarului de firmă şi nu firmei. Desigur, formă care 
ajută fondul. Tot la origini, acest produs oferea acoperire şi 
pentru riscurile de furt din partea propriilor angajaţi (Crime 
Insurance), o asigurare „exotică” pentru piaţa noastră chiar 
şi numai în forma ei simplă şi neataşată unui alt tip de con-
tract complex de asigurare. 
 Am promis de la primul articol că voi intra în de-
taliile fiecărui risc ce poate fi acoperit printr-un astfel de 
produs dedicat IMM-urilor şi, mai mult decât atât, că voi 
face acest lucru prin comparaţie cu produse similare din 
alte pieţe. Din păcate, nu mi-am făcut un Risk Assessment 
corect al timpului pe care l-am avut la dispoziţie în perioa-
da scursă de atunci şi mă văd nevoit să îmi reafirm promisi-
unea pentru articolele viitoare.
 Cu riscul de a pierde din bonusul pe care mi l-aţi 
fi acordat atunci, vă promit să mă revanşez. 

g
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Profil de ţară

> Suprafaţa: 504.645 km²
> lungimea graniţelor: 1917,8 km
> ţări vecine şi lungimea graniţelor: Andorra (63,7 km),
 Franţa (623 km), Gibraltar (1,2 km), Portugalia (1.214 km),
Maroc - Ceuta (6,3 km), Maroc - Melilla (9,6 km)
> Capitala: Madrid
> Structura administrativă: 17 comunităţi autonome şi două oraşe autonome (Ceuta şi Melilla)
> Anul aderarii la uniunea Europeană: 1986
> Sistem politic: monarhie parlamentară
> Populaţia: 45.200.737 locuitori (estimare 2007)
> limba oficială: spaniola; limbi cooficiale: catalana, basca, galiciana şi araneza
> Moneda naţională: euro
> Rata inflaţiei: 4,2% (2007)
> Produsul Intern brut (PIb): 925 miliarde euro (2007)
> PIb/locuitor: 20.602 euro (2007) 
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Direcţia Generală de Asigurări şi Fonduri de 
Pensii (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones)
> Prime brute subscrise: 52,58 miliarde euro (2006)

SPAnIA
Economia naţională 

Raportându-ne la Uniunea Europeană, economia 
Spaniei ocupă poziţia a cincea în vreme ce, la nivel mondial, 
ea se poate mândri că se regăseşte printre primele zece eco-
nomii mari ale lumii. După marea creştere economică de la 
sfârşitul anilor 1980, economia spaniolă a intrat în recesiune 
în anul 1992. Astfel, în urma aderării ţării, la 1 ianuarie 1986 
la Comunitatea Economică Europeană, predecesoarea 
Uniunii Europene, au devenit necesare relansarea economi-
ei, modernizarea industriei, îmbunătăţirea infrastructurii şi 
revizuirea legislaţiei economice, pentru a îndeplini cerinţele 
UE. Odată cu implementarea acestor măsuri, Spania a înre-
gistrat o creştere accelerată a Produsului Intern Brut, a pro-
ductivităţii, a reformat legile muncii, a redus datoriile publi-
ce, rata şomajului scăzând de la 23% la 15% în 3 ani, 
reducând inflaţia la mai puţin de 3%. 

Una dintre cele mai importante ramuri ale econo-
miei spaniole o constituie turismul, Spania fiind a doua ţară 
din lume, conform datelor furnizate de Organizaţia Mondială 
a Turismului, din punctul de vedere al turiştilor străini, şi se 
bucură de o cotă de 7% din turismul mondial, clasându-se 
înaintea Statelor Unite şi a Italiei. Totodată, turismul a adus 
Spaniei 37,5 miliarde euro în cursul anului 2004, fapt ce o 
situa pe locul al doilea din punctul de vedere al încasărilor, 
în urma Statelor Unite, care a câştigat 75 miliarde euro, dar 
înaintea Franţei (33,9 miliarde euro) şi a Italiei (29,6 miliarde 
euro).  

Piaţa asigurărilor 
Piaţa asigurărilor reprezintă  pentru economia 

spaniolă o ramură extrem de importantă, întrucât această 
industrie a contribuit pe parcursul anului 2006 cu 5,6% la 
creşterea Produsului Intern Brut (PIB), ceea ce, comparativ 
cu anul 2005, reprezintă o evoluţie ascendentă, contribuţia 
fiind în acel an de 5,49%. Specialiştii spanioli din domeniul 
asigurărilor atribuie această creştere majorării volumului 
total de prime subscrise pe întreaga perioadă a anului 2006, 
valoarea subscrierilor înregistrate de companiile de asigu-
rare care activează pe piaţă cifrându-se la 52,58 miliarde 
euro, ceea ce, faţă de anul precedent, reprezintă o creştere 
de 7,8%. 

Dintre cele două mari clase de asigurări, perfor-
manţa notabilă a înregistrat-o sectorul asigurărilor de viaţă, 
creşterea consemnată în anul 2006, faţă de anul de referinţă 
2005, fiind de 9,4%, totalul primelor brute subscrise de com-
paniile de asigurare de viaţă totalizând suma de 22,47 mili-
arde euro. Segmentul asigurărilor non-viaţă a înregistrat şi 
el o evoluţie de 6,6 puncte procentuale, an de an tendinţa 
acestei clase de asigurări fiind una descendentă, în primul 
rând datorită competitivităţii masive prezente pe piaţa asi-
gurărilor auto, conducând la diminuarea preţului acestor 
tipuri de poliţe. În acelaşi timp, această competiţie majoră 
se poate observa şi prin prezenţa multor grupuri de renume 
internaţional, precum ALLIANZ (Germania), AXA (Franţa), 
GENERALI (Italia), AVIVA (Marea Britanie), ZÜRICH (Elveţia), 

vlad bOlDIjAR
Editor
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respectiv prin faptul că societăţile de asigurare care se regă-
sesc în Top 10, în funcţie de volumul de prime brute subscri-
se, au deţinut 54% din cota de piaţă, iar primii 20 de jucători 
de pe piaţă aveau alocate peste 71,5 puncte procentuale 
din piaţă. 

În Spania, organismul de reprezentare, gestionare 
şi de apărare a intereselor profesionale, economice şi socia-
le ale companiilor de asigurare şi reasigurare intră în sarcina 
UNESPA (Union Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras). Aceasta îşi desfăşoară activitatea din anul 
1977 şi are în componenţa sa aproximativ 300 de asigură-
tori şi reasigurători, acoperind practic 94% din piaţă. 
Referitor la activitatea de brokeraj, la nivel naţional, în 
Spania anului 2005, numărul companiilor de intermedieri în 
asigurări era de 3.358, în vreme ce numărul companiilor de 
brokeraj care îşi desfăşurau activitatea la nivel regional era 
de aproximativ 1.600. Numărul agenţilor exclusivi, care se 
dedică activităţii de intermediere numai pentru o singură 
companie de asigurare a fost de aproximativ 145.000, mai 
mult de 6,7% dintre aceşti deţinând portofolii de clienţi care 
valorează peste 300.000 euro.

Asigurările de viaţă 
Faţă de anul 2005, activele administrate de com-

paniile care lucrează pe acest segment al asigurărilor au 
înregistrat o creştere de  5,2%, atingând valoarea de 130,69 
miliarde euro. Comparativ cu alte produse financiare, acti-
vele administrate de către companiile de asigurări de viaţă  
se ridicau la aproximativ 50% din capitalul alocat fondurilor 
de investiţii, şi aproximativ la o valoare dublă faţă de cele 
administrate de fondurile de pensii. Pe clase de asigurări, în 
anul 2006, primele brute subscrise din asigurări de acciden-
te au înregistrat o creştere de 17,6%, în vreme ce subscrie-
rile din asigurări de viaţă au cunoscut o majorare de 17,1%. 
Creşteri mai mici au înregistrat poliţele de asigurare cu ran-
dament garantat (3,4%) şi planurile de pensionare (2,1%). 

Totodată, implementate în anul 2003, planurile 
financiare asimilate fondurilor de pensii, PPA (Insured 
Previsional Plans), care spre deosebire de acestea garantea-
ză un randament minim şi oferă suplimentar acoperire pen-
tru riscurile de deces sau de invaliditate, au înregistrat, faţă 
de anul 2005, potrivit specialiştilor, creşteri sub aşteptări, de 
doar 3,4%. Aceste planuri financiare se regăsesc pe piaţă în 
concurenţă directă cu pensile facultative, profitul obţinut 
de companiile care distribuie acest tip de produs fiind în 
anul 2006 de doar 198 milioane euro.

Serviciul de bancassurance, termen folosit pentru 
procesul de vânzare a produselor de asigurări prin interme-
diul reţelelor teritoriale ale băncilor de retail, a devenit în 
Spania un instrument din ce în ce mai uzitat în distribuţia 
protecţiei financiare prin asigurare. Astfel, segmentul de 
bancassurance a înregistrat o tendinţă ascendentă (5,42% 
faţă de anul 2005), asigurătorii spanioli implementând cu 
succes acest serviciu în scopul câştigării unei poziţii de top. 
Cota de piaţă, sau mai bine spus rata de penetrare a asigu-
rărilor distribuite prin această metodă a fost de 68% din 
totalul pieţei. În acelaşi timp, potrivit datelor publicate de 
instituţiile spaniole abilitate, reiese faptul că agenţii şi bro-
kerii de asigurare au deţinut, în anul 2006, 23% din piaţă, în 
vreme ce companiile de asigurare s-au “mulţumit” doar cu 
3% din valoarea acesteia. 

Un lucru demn de evidenţiat este faptul că, an de 
an, numărul persoanelor care îşi încheie o poliţă  de asigu-
rare de viaţă este în continuă ascensiune. Astfel, în anul 
2006, 30,9 milioane de spanioli deţineau o astfel de asigu-
rare, mai mult de 22 milioane dintre aceştia optând pentru 
o asigurare de viaţă cu acoperirea riscului de deces. 

Catedrala Sagrada Familia, Barcelona

PRIME bRutE SubSCRISE (mld. EuR)

Clasa de asigurări 2007 2006 2005

Viaţă 22,93 22,47 20,53

Non-viaţă 31,71 30,11 28,24

total 54,64 52,58 48,77

Sursa: ICEA

tOP 10 - PRIME bRutE SubSCRISE (mld. EuR)

Companii Număr de 
poliţe

Prime 
Brute 

Subscrise 
(2006)

Cota de 
piaţă 
(%)

Prime 
Brute 

Subscrise 
(2005)

Evoluţie 
(%)

1 MaPFRE 12.761.270 7,16 14,07 6,98 2,63

2 aXa 6.009.041 3,50 6,89 3,35 4,4

3 aLLIaNZ 5.267.143 2,63 5,17 2,41 9,14

4 GENERaLI 3.141.352 2,59 5,09 2,17 18,92

5 BaNCO SaNtaNDER 2.893.205 2,55 5,02 0,93 174,69

6 ZURICH 2.513.762 1,93 3,8 1,99 -3,14

7 aVIVa 1.436.609 1,90 3,75 1,85 2,75

8 CaSER 4.559.501 1,88 3,71 1,58 18,95 

9 CaIFOR 3.670.487 1,71 3,37 1,99 -14,05

10 IBERCaJa 425,533 1,59 3,12 1,17 35,86

Sursa: INESE
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topul asigurătorilor de viaţă
Pe parcursul anului financiar 2006, asigurătorul 

care a înregistrat volumul cel mai ridicat de prime brute 
subscrise pe piaţa asigurărilor de viaţă a fost SANTANDER 
SEGUROS, companie membră a grupului SANTANDER. Cota 
de piaţă a societăţii a fost de 10,73%, şi a obţinut pe tot 
parcursul anului o creştere spectaculoasă a volumului de 
prime brute subscrise de 426%. Grupul SANTANDER este 
unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume 
şi operează, pe lângă domeniul asigurărilor, şi în sfera ban-
cară şi a asset-managementului, marcând o prezenţă redu-
tabilă pe continentul latino-american, în ţări precum Brazilia, 
Mexic, Chile, Argentina, Porto Rico, Venezuela sau 
Columbia. 

Divizia de viaţă a asiguratorului MAPFRE VIDA se 
plasează pe poziţia a doua, cu un volum total de subscrieri 
de 1,86 miliarde euro şi are o cotă de piaţă de 8,5%. 
Comparativ cu anul 2005, compania a înregistrat o diminu-
are a volumului de subscrieri cu 1,44%. Şi pentru IBERCAJA 
VIDA, anul 2006 a semnificat o evoluţie demnă de luat în 
calcul în activitatea de subscriere de prime de asigurare, 
creşterea fiind de 35,85%, acest lucru poziţionând-o pe lo-
cul trei al clasamentului, valoarea primelor provenite din 
subscrierea de poliţe însumând aproximativ 1,6 miliarde. 
Alte companii importante prezente pe piaţa asigurărilor de 
viaţă din Spania sunt VIDA CAIXA (membră a grupului 
CAIFOR) şi BANSABADELL VIDA, companie care a înregistrat 
o creştere a primelor brute subscrise de peste 44%, cota de 
piaţă a acesteia fiind de 6,28%.

Asigurările non-viaţă 

Referitor la segmentul asigurărilor non-viaţă, pia-
ţa spaniolă de profil a înregistrat în anul 2006 o majorare a 
volumului de prime brute subscrise de 6,6%. Dintre clasele 
de asigurări generale, cele mai semnificative evoluţii le-au 
înregistrat asigurările de pierderi financiare (57,8%), asigu-
rările utilajelor industriale (19,6%) şi asigurările de incendii 
(18,8%). 

În portofoliile companiilor de asigurare, clasele 
de asigurări care au adus cele mai mari venituri  au fost asi-
gurările auto (12,22 miliarde euro), fiind urmate la mare 
distanţă de asigurările de tip property (5,06 miliarde euro) 
şi asigurările de sănătate (4,92 miliarde euro). Totodată, asi-
gurările auto deţin în portofoliile companiilor proporţia cea 
mai mare (40,6%), fapt care ne determină să concluzionăm 
că industria autovehiculelor o influenţează vizibil pe cea a 
asigurărilor.

MAPfRE, liderul pieţei asigurărilor non-viaţă 
Ca şi în anii precedenţi, liderul pieţei spaniole a 

asigurărilor generale este compania MAPFRE 
AUTOMOVILES. Cota de piaţă a companiei a fost de 7,98%, 
volumul de prime subscrise marcând, în anul 2006, faţă de 
anul 2005, o creştere de 2,44%, în vreme ce valoarea tota-
lă a acestora s-a cifrat la suma de 2,34 miliarde euro. În 
ultimii ani, MAPFRE şi-a continuat strategia de expansiune 
la nivel internaţional, intrând pe mari pieţe, precum cele 
din Statele Unite ale Americii, Turcia, India, Polonia, Egipt 
şi Algeria. 

Locul al doilea este ocupat de către divizia spa-
niolă a grupului de asigurări german de renume mondial 
ALLIANZ, ALLIANZ IBERICA, companie rezultată în urma 
fuziunilor din anul 1999 dintre aceasta, AGF UNION-
PHOENIX şi RAS ATHENA. În anii care au urmat, ALLIANZ a 
cunoscut o perioadă de acomodare şi de “modelare” la 

Teatrul Regal, Madrid

ASIGuRăRI DE vIAţă

Clasa de asigurări Număr persoane asigurate active administrate

2006 Evoluţie (%) 2006 (mld. 
EUR)

Evoluţie (%)

Poliţe pentru risc de 
deces temporar

22.267.675 13,39 3,70 18,36

PPa 144,563 15,14 0,69 37,3

Planuri de pensionare 5.099.637 -0,47 91,36 3,96

alte tipuri de asigurări 3.466.889 1,49 34,94 6,71

tOtaL 30.978.764 9,45 130,69 5,18

Sursa: ICEA

ASIGuRăRI nOn-vIAţă

Clasa de asigurări 2006 (mld. 
EUR)

2005 (mld. 
EUR)

 Evoluţie (%) Distribuţia în 
portofoliul 

companiilor (%)

asigurări auto 12,22 11,65 4,8 40,6

asigurări property 5,06 4,64 8,9 16,8

asigurări de sănătate 4,92 4,48 9,8 16,3

alte clase de asigurări 7,90 7,45 6,1 26,3

Sursa: ICEA

tOP 5 - PRIME bRutE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI DE vIAţă (2006)

Poziţia Companie Prime Brute 
Subscrise 
(mld. EUR)

Cota de piaţă 
(%)

Evoluţie (%)

1 SaNtaNDER SEGUROS  2,35  10,73  426,29

2 MaPFRE VIDa S.a.  1,86  8,50  -1,44

3 IBERCaJa VIDa   1,6  7,27  35,85

4 VIDa CaIXa  1,55  7,08  -16,69

5 BaNSaBaDELL VIDa  1,38  6,28  44,12

Sursa: INESE
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specificul local al pieţei asigurărilor, ajungând ca la finele 
lui 2006 să deţină în portofoliu mai mult de 3 milioane de 
clienţi şi peste 5,26 milioane de poliţe de asigurare înche-
iate. 

Cu o cotă de piaţă de 4,42% în topul asigurătorilor 
non-viaţă, urmează “francezii” de la AXA, companie care a 
înregistrat în anul 2006 un venit din subscrieri de asigurări 
de 1,3 miliarde euro, realizând, comparativ cu rezultatele 
financiare aferente anului 2005, o evoluţie ascendentă de 
1,23 puncte procentuale. De remarcat sunt şi rezultatele 
companiilor ZÚRICH ESPAÑA (subscrieri de 1,28 miliarde 
euro şi o cotă de piaţă de 4,39%) şi MUTUA MADRILEÑA 
AUTOMOVILISTA, companie specializată pe segmentul asi-
gurărilor auto.

Ritmuri de creştere
Raportările financiare remise de companiile de 

asigurări care activează pe piaţa spaniolă de profil cu privire 
la activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2007 sunt lip-
site de performanţe. Astfel, creşterea valorii totale a prime-
lor brute subscrise în anul 2007 faţă de anul 2006 a fost doar 
de 3,9%, valoarea subscrierilor fiind de 54,64 miliarde 
euro.   

Linia asigurărilor de viaţă a consemnat în 2007 o 
evoluţie de 2,1%, fiind una dintre cele mai mici rate de creş-
tere înregistrate în ultimii ani, în vreme ce  valoarea provizi-
oanelor a fost de 133,93 miliarde euro. Totodată, valoarea 
subscrierilor pe această clasă de asigurări a fost de 22,93 
miliarde euro. 

Nici sectorul asigurărilor non-viaţă nu a înregis-
trat în anul 2007 creşteri spectaculoase, primele brute sub-
scrise de companiile de profil fiind de 31,71 miliarde euro, 
ceea ce, raportat la anul de referinţă 2006, reprezintă o creş-
tere de 5,3%, branşa asigurărilor non-viaţă constituind prac-
tic 58% din totalul pieţei. Ca şi în anul precedent, MAPFRE 
se clasează pe primul loc ca volum al primelor brute subscri-
se pe segmentul asigurărilor non-viaţă, cu o cotă de piaţă 
de 7,68%, surclasând companiile AXA (7,42%) şi ALLIANZ 
(6,45%). În 2007, concentrarea pieţei între primele compe-
titoare arată că o treime din totalul primelor brute subscrise 
non-viaţă este deţinut de primele 6 companii, în timp ce 
peste jumătate din piaţă ( 51,91% din total piaţă) se concen-
trează în primele 12 entităţi.  

tOP 5 - PRIME bRutE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI nOn-vIAţă (2006)

Poziţia Companie Prime Brute Subscrise 
(mld. EUR)

Cota de piaţă (%) Evoluţie (%)

1 MaPFRE aUtOMOVILES  2,34  7,98  2,44

2 aLLIaNZ IBERICa  1,95  6,63  6,87

3 aXa aURORa IBÉRICa  1,30  4,42  1,23

4 ZÚRICH ESPaÑa  1,28  4,39  5,62

5 MUtUa MaDRILEÑa aUtOMOVILISta  1,16  3,94  11,13

Sursa: INESE

REZultAtE PRElIMInARE 2007

Clasa de asigurări Prime Brute 
Subscrise 
(mld. EUR)

Evoluţie (%) Structura 
Portofoliului 

(%)

asigurări de viaţă 22,93 2,1 41,97

asigurări non-viaţă, din care: 31,71 5,31 58,03

asigurări auto 12,55 2,7 22,97

asigurări de sănătate 5,39 9,6 9,86

asigurări multi-risc 5,45 7,9 9,97

alte asigurări non-viaţă 8,32 5,1 15,23

total 54,64 3,9 100

Sursa: ICEA

asigurări de viaţă 41,97%

asigurări non-viaţă 58,03%

asigurări auto 22,97%

asigurări de sănătate 9,86%

asigurări multi-risc 9,97%

alte asigurări non-viaţă 15,23%

Specialiştii spanioli explică această tendinţă de 
diminuare a creşterii industriei asigurărilor prin competiţia 
existentă pe piaţă, mai ales pe clasele asigurărilor auto şi 
asigurărilor de viaţă, care îşi pun amprenta în mod direct 
asupra preţurilor, micşorându-le, şi estimează că, dacă nu se 
vor lua măsuri în consecinţă, în scurtă vreme se va ajunge la 
situaţii în care companiile de asigurări vor raporta profituri 
în scădere.
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PRIMM: Din câte cunoaştem, începând cu anul 2004, Legea 
VANDENBROUCKE a introdus o schimbare majoră în peisa-
jul pensiilor suplimentare din Belgia. Care au fost cele mai 
importante modificări aduse de această lege şi care au fost 
schimbările ulterioare, generate de adoptarea acestui act 
normativ? Mai sunt aspecte încă în dezbatere în ceea ce pri-
veşte implementarea legii?

Christian DEFRaNCQ: Scopul reformei pensiilor ocupaţio-
nale a fost creşterea numărului de persoane care se bucură 
de beneficiile acestui tip de pensii complementare. Este 
deja cunoscut faptul că angajaţii din anumite segmente, 
cum ar fi cel financiar sau din sectoare puternice ca, de 
exemplu, cel al energiei, beneficiază de acest tip de produs 
într-o măsură mult mai mare decât angajaţii din compani-
ile mici sau mijlocii.
 Această reformă reprezintă un important pas 
înainte în gândirea politică, pentru că s-a renunţat la ideea 
conform căreia dacă un lucru face bine pensiilor ocupaţio-
nale, implicit afectează negativ pilonul de stat (sau asigură-
rile sociale oferite de stat care funcţionează după principiul 
pay-as-you-go şi nu precum companiile de asigurări, prin 
capitalizare). ASSURALIA salută ideea unei perspective glo-
bale asupra siguranţei financiare care să fie oferită printr-o 

dezvoltare armonioasă, uniformă a celor trei piloni (în care 
Pilonul II conţine pensii ocupaţionale, Pilonul III fiind repre-
zentat de economii individuale de tip pensie).
 Una dintre cele mai importante iniţiative a fost 
aceea de a crea nu doar scheme pentru o singură compa-
nie, dar şi scheme care să acopere industrii întregi prin înţe-
legeri colective între sindicate şi patronate. Din păcate, cu 
toate că reforma a mărit numărul de participanţi la fonduri-
le ocupaţionale, volumul primelor din acest segment nu s-a 
mărit suficient pentru a atinge obiectivul de a finanţa într-o 
mai mare măsură fondurile de pensii. ASSURALIA a înaintat 
o serie de propuneri care ar uşura munca entităţilor care 
vor să creeze scheme ocupaţionale, astfel încât aria de aco-
perire să fie mult mărită.
 Un lucru interesant şi care merită subliniat este 
reforma paralelă care priveşte pensiile ocupaţionale pentru 
liber-profesionişti, care s-a dovedit a fi o adevărată poveste 
de succes, datorită simplităţii sale.

PRIMM: În ultimii ani a existat o dezbatere de mare am-
ploare în ceea ce priveşte taxarea asigurărilor pentru femei 
şi pentru bărbaţi. Care a fost concluzia acestei dezbateri în 
Belgia şi care au fost rezultatele?
C.D.: Directiva Europeană din 2004 a vrut să stabilească 
termeni egali pentru ambele sexe în ceea ce priveşte ser-
viciile oferite în afara locului de muncă. Cu toate că acest 
principiu este cât se poate de respectabil, el implică totuşi 
schimbări majore pentru industria asigurărilor. Excluzând 
acoperirile pentru maternitate şi naştere, care ar trebui îm-
părţite în mod egal de către femeile şi bărbaţii din toată 
Europa, conform prevederilor Directivei, statele membre 
au primit dreptul de a renunţa la alte forme de asigurări. 
Faptul că această alegere este lăsată liberă nu contribuie 
la crearea unei pieţe comune şi poate chiar conduce la o 
competiţie legislativă între state. De aceea, ASSURALIA nu 
este de acord cu această opţiune.
 Totuşi, asigurătorii belgieni au insistat faţă de 
propriul Guvern pentru menţinerea diferenţierii între cele 
două sexe în cazul asigurărilor auto, de sănătate şi de via-
ţă. În ultimele etape ale procesului parlamentar s-a hotărât 
menţinerea unei distincţii între sexe doar pentru asigurări-
le de viaţă individuale, în condiţiile în care majoritatea pie-
ţelor vecine au ales să profite de pe urma opţiunii oferite de 
UE şi să menţină distincţia în funcţie de sex pentru produ-
sele de asigurare.
 ASSURALIA regretă creşterea primelor de asigu-
rare pentru unii clienţi – în cele mai multe dintre cazuri 
aceştia fiind femei –, fără nici un motiv tehnic apt să sus-
ţină această creştere. Ne-am exprimat îngrijorarea că gru-
puri străine ar putea fi avantajate de opţiunea legislativului 

> Accesibilitatea produselor de pensii şi asigurări de viaţă, politicile de taxare în aceste domenii, îmbătrânirea populaţiei 
sunt subiecte care se regăsesc în viaţa tuturor pieţelor de asigurări şi pensii din Europa. Despre câteva posibile soluţii, 
într-un interviu cu Christian DEFRANCQ, Preşedintele uniunii profesionale belgiene a asigurătorilor, ASSURALIA.

Interviu cu

Christian  DEfRAnCQ
Preşedinte ASSURALIA

Interviu
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din ţara de origine şi ar putea utiliza distribuitori belgieni, 
precum brokerii, pentru a concura neloial firmele loca-
le care sunt restricţionate de propria legislaţie naţională. 
Sentimentul generalizat este acela că rezultatul opţiunilor 
politice europene şi belgiene nu este satisfăcător pentru 
comunitatea asigurătorilor belgieni.

PRIMM: În 2006, Belgia a introdus o nouă lege cu privire la 
acoperirile asigurărilor de catastrofe. Am dori să avem mai 
multe detalii asupra acestei probleme: cum funcţionează, 
stadiul de implementare, eficienţă.
C.D.: Asigurarea pentru catastrofe naturale vine să garan-
teze faptul că locuinţele şi alte clădiri non-industriale şi 
conţinutul acestora este asigurat împotriva inundaţiilor şi 
cutremurelor în cadrul asigurărilor de incendiu, în condiţii-
le în care asigurarea de incendiu însăşi nu este obligatorie, 
legea obligând includerea riscurilor catastrofale menţiona-
te mai sus în toate poliţele de acest tip. Această măsură a 
fost considerată o îmbunătăţire a situaţiei anterioare când 
nu toţi asiguraţii aveau acoperite riscurile catastrofale, iar 
schema gestionată de stat s-a dovedit a fi lentă şi nesatisfă-
cătoare, din moment ce nu acoperea întreaga daună, des-
păgubirile fiind limitate în funcţie de natura daunei, mări-
mea familiei şi pierderile totale suferite de către asigurat. 
Noua schemă prevede o contribuţie financiară a statului, 
dar intervenţia guvernamentală se aplică doar în cazurile 
extreme, astfel încât daunele plătite de companiile de asi-
gurări să fie limitate în funcţie de primele brute subscrise, 
dar stabilindu-se un minim de câteva milioane de euro per 
companie. Fondurile alocate de stat dublează, în practică, 
contribuţiile pieţei de asigurări belgiene.
 Asigurătorii au fost obligaţi să definească noi 
standarde, astfel încât marea majoritate a clienţilor au fost 
acoperiţi în condiţii dictate de piaţă. Foarte puţini clienţi 
nu au putut fi asiguraţi sub pragul de la care începe aşa-
numita solidaritate, în aceste cazuri riscurile fiind asigurate 
de către compania aleasă de client, iar asigurătorul îşi va 
recupera pierderea de la un fond special la care contribu-
ie toate companiile de asigurări. Astfel, se reduce numărul 
persoanelor care nu pot fi asigurate, rămânând doar con-
strucţiile noi şi scumpe în zone foarte expuse la risc. Adap-
tarea poliţelor odată cu reînnoirea contractelor s-a sfârşit 
în februarie 2007. Primul test a venit odată cu inundaţiile, 
când asigurătorii au dovedit că sunt destul de bine echi-
pate atât sediile centrale, cât şi reprezentanţele teritoriale, 
pentru a face faţă acestui tip de situaţie.

PRIMM: În 2006, ASSURALIA a raportat o scădere impor-
tantă pentru asigurările de viaţă şi o creştere la fel de im-
portantă pe segmentul asigurărilor de incendii, de sănăta-
te, de asistenţă. S-a păstrat acest trend şi în 2007?
C.D.: Primele date despre 2007 ne indică o creştere modera-
tă, dar stabilă pe toate segmentele de asigurări non-life, în-
registrându-se o creştere de 5% la nivelul pieţei asigurărilor 
generale. Influenţa noilor prevederi cu privire la asigurările 
de catastrofe au adus o creştere de circa 9% pentru clasa 
asigurărilor de incendii, direct implicate de acest proces, dar 
este o creştere punctuală şi nu una care se va menţine în 
timp. Piaţa asigurărilor de sănătate este dominată de o ce-
rere foarte mare pentru acest tip de produse şi de o creşte-
re continuă a costurilor. În aceste condiţii, linia de business 
dedicată asigurărilor de sănătate a înregistrat o creştere de 
10 puncte procentuale. Asigurările de viaţă se recuperează 
treptat din fluctuaţiile generate de introducerea taxei de 
primă menţionată anterior. În 2007, acest segment a înre-
gistrat creşteri atât în ceea ce priveşte asigurările de grup, 
creştere de 10%, cât şi a celor individuale, care au crescut 

cu 20%. Totuşi, volatilitatea pieţelor financiare a avut un im-
pact negativ asupra liniei de produse unit-linked care a în-
registrat o scădere de circa 30% pentru al doilea an la rând. 
Aceste cifre sunt provizorii, iar pentru cele mai noi informaţii 
puteţi verifica pe site-ul nostru www.assuralia.be.

PRIMM: Care sunt principalele provocări pentru piaţa bel-
giană de asigurări în 2008?
C.D.: Propunerile ASSURALIA către noul Guvern sunt legate de 
necesitatea de a oferi soluţii financiare populaţiei aflate într-
un proces continuu de îmbătrânire. Aceste propuneri includ: 
	 •	îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru econo-
miile de tip pensie cu anuităţi: în situaţia actuală, majori-
tatea companiilor de asigurări de viaţă efectuează o plată 
unică odată cu atingerea vârstei de pensionare a clientului. 
Mai apoi, intră în responsabilitatea individului să ia cele mai 
bune decizii în ceea ce priveşte banii săi. Actuala politică 
fiscală favorizează plata integrală, deci ar trebui încurajată 
şi plata sub formă de anuităţi. De asemenea, asigurătorii au 
o serie de propuneri de anuităţi combinate care să acopere 
orice necesitate a clienţilor;
	 • introducerea unor formule de a converti orele 
suplimentare sau concediile care nu au putut fi luate în 
economii individuale gestionate de companiile de asigu-
rări, şi acest concept ar putea îmbunătăţi serios felul în care 
ne petrecem timpul, la serviciu sau acasă, oferind o mai 
mare flexibilitate. O companie de asigurări poate gestiona 
acest timp şi îl poate converti în bani care pot deveni pro-
ductivi. Astfel, angajaţii şi-ar putea lua liber când au nevoie 
să stea cu familia sau să urmeze cursuri de perfecţionare. 
Dacă, până la vârsta pensionării, mai rămân bani în contul 
clientului, aceştia ar putea fi adăugaţi fondului său de pen-
sii;
	 • o mai mare eficienţă a Pilonului II, astfel încât 
pensiile ocupaţionale să ofere siguranţă financiară popu-
laţiei care se află într-un continuu proces de îmbătrânire. 
De asemenea, piaţa se pregăteşte de lansarea unei scheme 
pentru a proteja asiguraţii belgieni de eventualele acte de 
terorism care ar afecta industria asigurărilor din Belgia.

PRIMM: Ca şi CEO al KBC Insurance, ce ne puteţi spune des-
pre oportunităţile din Centrul şi Estul Europei? Este KBC in-
teresată de piaţa românească de asigurări?

C.D.: În ultimii 15 ani, KBC şi-a dezvoltat activitatea de asi-
gurări în diferite ţări din Centrul şi Estul Europei, atât în do-
meniul asigurărilor de viaţă, cât şi a celor non-viaţă. Luând 
în considerare potenţialul de creştere al regiunii şi nivelul 
scăzut de penetrare al asigurărilor, apreciem că această 
zonă va susţine dezvoltarea KBC. Compania noastră se ba-
zează pe o creştere organică, construind, la nivel european, 
pe conceptul de bancassurance, dar monitorizează perma-
nent posibilităţile de a pătrunde pe noi pieţe. De exemplu, 
în 2007, KBC a intrat pe piaţa din Bulgaria prin cumpărarea 
DZI Insurance şi EIBank. În momentul de faţă, KBC este pre-
zentă în România printr-o companie de leasing şi una de 
brokeraj în asigurări şi iniţiem o serie de activităţi dedicate 
segmentului Consumer Finance. 
 România oferă oportunităţi atractive în industria 
asigurărilor, în special a asigurărilor de viaţă. Piaţa asigurări-
lor non-life din România este dominată de RCA, este foarte 
competitivă şi sunt cote foarte mici. Urmărim îndeaproape 
evoluţia acestei pieţe şi studiem posibilitatea de a accesa 
piaţa românească de profil în conformitate cu  prevederile 
Directivei europene privind libera circulaţie a serviciilor.

Daniela GHEŢU

Interviu
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Piaţa asigurărilor a depăşit pragul de 2 miliarde 
euro în anul precedent. Creşterea superioară dinamicii 
Produsului Intern Brut a majorat gradul de penetrare al asi-
gurărilor în PIB, până la 1,8%, în timp ce densitatea asigură-
rilor a depăşit pragul de 100 euro în anul precedent.

2,17 miliarde euro este valoarea primelor brute 
subscrise pe piaţa asigurărilor din România în anul 2006. 
Creşterea consemnată la nivelul pieţei a depăşit 33%, no-
minal în moneda europeană, respectiv aproape 19% real în 
moneda naţională.

Piaţa asigurărilor a consemnat o dinamică supe-
rioară creşterii economice înregistrată în România în anul 
precedent, nominal în euro, cu aproape 9 puncte procen-
tuale peste creşterea Produsului Intern Brut de 24,8%. 
Această evoluţie a sporit ponderea industriei asigurărilor 
în PIB, gradul de penetrare ajungând până la valoarea de 
1,8% din PIB, faţă de 1,67%, valoarea aceluiaşi indicator în 
anul 2006. Şi densitatea asigurărilor a crescut, ajungând la 
valoarea de 100,84 euro/cap de locuitor, faţă de 75,07 euro/
cap de locuitor consemnată la finele anului 2006.

Primele 10 companii din piaţă au subscris în anul 
precedent aproape 1,8 miliarde euro, adică aproape 82% 
din piaţa asigurărilor, gradul de concentrare al pieţei majo-
rându-se uşor, cu aproape 1,3 puncte procentuale faţă de 
valoarea înregistrată în anul 2006.

Asigurările de viaţă au însumat aproape 440 mili-
oane euro, ceea ce reprezintă peste 20% din piaţa asigură-
rilor, creşterea consemnată pentru acest segment fiind de 
peste 36%, nominal în moneda europeană. Asigurările auto 
reprezintă aproape 58% din totalul subscrierilor realizate în 
anul precedent, în timp ce asigurările property (daune la 
proprietăţi, incendii şi calamităţi naturale însumate) deţin 
peste 11,5% din piaţă. Totalul subscrierilor din asigurări ge-
nerale a depăşit 1,7 miliarde euro, în creştere cu aproape 
33% faţă de rezultatele anului 2006.

Daune plătite în valoare de 1 miliard euro 
Asigurătorii au plătit în anul precedent daune a 

căror valoare a depăşit 1 miliard euro. Astfel, după ce piaţa 
a depăşit nivelul de 2 miliarde euro ca volum al subscrieri-
lor, anul 2007 a adus şi un volum al daunelor care, potrivit 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a totalizat 3,35 
miliarde lei (peste 1 miliard euro).

Potrivit datelor provizorii comunicate de autori-
tatea de supraveghere, în anul precedent valoarea daune-
lor plătite de către asigurători a crescut cu aproape 35%, 
nominal în moneda europeană, depăşind valoarea de 1 mi-

liarde euro. Creşterea consemnată pentru acest indicator a 
depăşit cu aproape 3 puncte procentuale nivelul creşterii 
nominale în euro consemnate pentru volumul primelor 
brute subscrise de asigurători în perioadă analizată.

Aproape 95% din volumul daunelor provin din 
asigurări generale, adică un volum de aproape 950 mili-
oane euro daune plătite, ceea ce reprezintă peste 55% din 
totalul subscrierilor pentru asigurări non-viaţă. Practic, în 
anul precedent asigurătorii au plătit pentru asigurări gene-
rale mai mult de jumătate din cât au subscris.

Cea mai semnificativă pondere în totalul daune-
lor este deţinută de asigurările auto (CASCO şi RCA), pentru 
care asigurătorii au plătit aproape 726 milioane euro, ceea 
ce reprezintă aproape 59% din totalul primelor brute sub-
scrise din asigurările amintite.

Cu toate acestea, evoluţia subscrierilor pentru 
asigurările auto a consemnat în anul precedent o creşte-
re nominală în euro de aproape 41%, cu peste 14 puncte 
procentuale peste dinamica daunelor plătite. Valoarea pri-
melor brute subscrise din asigurările auto s-a ridicat la 1,24 
miliarde euro în perioada analizată, respectiv circa 58% din 
piaţă.

CASCO: 37% din totalul pieţei, peste 50% din 
daune

Mai bine de o jumătate de miliard euro a fost va-
loarea daunelor plătite pentru asigurările CASCO, în creş-
tere nominală în moneda europeană cu peste 32% faţă 
de valoarea consemnată de acelaşi indicator în anul 2006. 
Valoarea primelor subscrise din asigurări CASCO a fost, în 
anul 2007, aproape 780 milioane euro, în creştere cu pes-
te 49% faţă de rezultatele anului 2006. Practic, asigurările 
CASCO reprezintă aproape 37% din totalul subscrierilor şi 
aduc peste 50% din totalul daunelor consemnate la nivelul 
pieţei.

În ceea ce priveşte raportul subscrieri/daune, si-
tuaţia devine mai complicată pe segmentul asigurărilor de 
credite. Pentru asigurările amintite s-au subscris, la nivelul 
pieţei, prime brute a căror valoare a depăşit 118 milioane 
euro, în creştere cu peste 5% faţă de anul 2006, dar dina-
mica daunelor plătite a fost superioară celei consemnate 
pentru subscrieri. Astfel, dinamica în euro a daunelor pen-
tru asigurările amintite a depăşit 46%, iar valoarea de peste 
126 milioane euro a daunelor plătite a depăşit cu aproape 8 
milioane euro volumul subscrierilor aferent clasei amintite.

Din rezultatele comunicate de către CSA, un lu-
cru îmbucurător este reprezentat de evoluţia peste media 

Semne de maturitate

> Rezultatele anului trecut au adus pentru piaţa românească a asigurărilor depăşirea unor noi praguri psiho-
logice la mai mulţi indicatori, dar şi două motive de optimism. Volumul subscrierilor a depăşit 2 miliarde euro, 
densitatea medie a asigurărilor a trecut de 100 euro, în timp ce, din păcate, valoarea daunelor plătite a depăşit 
miliardul de euro. Dincolo de aceste praguri atinse, industria asigurărilor oferă două semne de maturitate: 
asigurările de viaţă şi dezvoltarea teritorială.

Piaţa asigurărilor
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pieţei a asigurărilor de viaţă. Astfel, valoarea subscrierilor 
din asigurări de viaţă s-a apropiat de 432 milioane euro,  
creştere cu aproape 34% nominal, consemnând o  dinami-
că superioară cu aproape 1,5 puncte procentuale  de media 
de creştere  pieţei. 

bucureşti şi Ilfov cedează aproape 8% din piaţă
Cu toate că în anul precedent fiecare bucureş-

tean a cheltuit peste 500 euro cu asigurările, adică de cinci 
ori peste media pieţei, regiunea Bucureşti-Ilfov a pierdut 8 
procente cotă din piaţa asigurărilor. Această evoluţie este 
primul semn care arată că potenţialul existent în provincie 
începe să fie valorificat de către asigurători.

Potrivit datelor pe regiuni de dezvoltare comu-
nicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, valoarea 
subscrierilor realizate în Bucuresti şi Ilfov a depăşit 986 mi-
lioane euro în anul precedent, în creştere nominală în mo-
nedă europeană cu aproape 14%. Creşterea reală în lei a 
fost de doar 1%. Practic, regiunea amintită deţinea la finele 
anului precedent aproape 46% din volumul subscrierilor 
din piaţa asigurărilor, faţă de aproape 54% în anul 2006.

Poziţia secundă în topul regiunilor este deţinută 
de regiunea Nord-Vest, cu 9,6% din totalul subscrierilor, 

adică peste 206 milioane euro. Regiunea compusă din ju-
deţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu 
Mare a crescut în monedă europeană cu peste 55%, faţă 
de anul 2006.

Cea mai semnificativă dezvoltare în anul prece-
dent a consemnat-o regiunea Sud–Vest, marcând o creş-
tere cu peste 65% în monedă europeană. Regiunea amin-
tită reprezintă aproape 5% din piaţa asigurărilor, volumul 
subscrierilor realizate în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 
Vâlcea depăşind în anul 2007 valoarea de 105 milioane 
euro.

Densitatea medie a asigurărilor în anul prece-
dent s-a cifrat în jurul valorii de 100 euro. Cel mai ridicat 
nivel al acestui indicator a fost consemnat în Bucureşti - 
505 euro/locuitor. Judeţe cu densitatea asigurărilor peste 
media naţională au fost: Cluj (118 euro/ locuitor) şi Sibiu 
(100,68 euro/locuitor). Timiş, cu aproape 93 euro/locui-
tor, alături de Argeş, cu 92 euro/locuitor, reprezintă alte 
două judeţe în care densitatea asigurărilor a fost ridicată. 
În restul judeţelor, densitatea medie a variat între 42 şi 76 
euro.

Alex RoŞCA

Piaţa asigurărilor

EvOluţIA PRIMElOR bRutE SubSCRISE PE REGIunI DE DEZvOltARE 2007-2006
Regiune 2007 2006 Evoluţie 

nominală 
în EUR

Evoluţie 
reală in 

RON
Pondere în 
total piaţă

Prime Brute Subscrise Pondere 
în total 

piaţă

Prime Brute Subscrise
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON

1 BUCUREŞtI ŞI ILFOV 45,9 986,14 3.291,03 53,55 868,41 3.060,72 13,56 0,90
2 NORD-VESt 9,6 206,25 688,32 8,22 133,28 469,76 54,74 37,49
3 NORD-ESt 7,2 154,69 516,24 5,87 95,19 335,50 62,50 44,39
4 SUD-ESt 8,4 180,47 602,28 7,29 118,25 416,76 52,62 35,61
5 VESt 6,7 143,95 480,39 5,60 90,75 319,85 58,62 40,94
6 CENtRU 8,7 186,91 623,79 8,79 142,54 502,38 31,13 16,51
7 SUD 8,4 180,47 602,28 6,76 109,69 386,60 64,53 46,19
8 SUD-VESt 4,9 105,27 351,33 3,92 63,64 224,30 65,42 46,98

tOtaL 2.144,15 7.155,66 1.621,75 5.715,86 32,21 17,47
Cifrele aferente anului 2007 sunt date provizorii comunicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Rezultatele anului 2006 sunt conform Anchetei Structurale în Asigurări 
realizate în 2006 de către Institutul Naţional de Statistică.
Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu; nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui; nord-vest: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare; 
Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea; Sud-Muntenia: Argeş, Calaraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman; Sud-vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinţi, 
Olt, Vâlcea; vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

PRIME bRutE SubSCRISE În Anul 2007
Clasa de asigurări Pondere în 

total prime 
brute subscrise 

în 2007

2007 2006 Evoluţie 
nominala 

in EUR

Evoluţie 
reala în 

RON
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON

tOtaL PIaŢĂ 100,00 2.148,44 7.170,00 1.625,56 5.729,28 32,17 17,43
VIaŢĂ 20,10 431,84 1.441,17 322,96 1.138,28 33,71 18,80
GENERaLE 79,90 1.716,61 5.728,83 1.302,60 4.591,00 31,78 17,09
aUtO (CaSCO+RCa) 57,61 1.237,67 4.130,49 878,37 3.095,83 40,90 25,20
CaSCO 36,75 789,64 2.635,26 529,03 1.864,57 49,26 32,62
RCa 20,85 448,03 1.495,22 349,35 1.231,27 28,25 13,95
INCENDII ŞI CaLaMItĂŢI NatURaLE 9,03 193,98 647,36 151,53 534,07 28,01 13,74
CREDItE 5,51 118,45 395,29 112,33 395,90 5,45 -6,31
Cifrele aferente anului 2007 sunt date provizorii comunicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Rezultatele anului 2006 sunt conform Raportului CSA 2006. Cifrele în EUR sunt 
publicate potrivit cursului mediu EUR/RON publicat de BNR pentru perioadele analizate. La calculul evoluţiei reale în RON s-a ţinut cont de rata inflaţiei în anul 2007, de 6,57%.

DAunE PlătItE În Anul 2007
Clasa de asigurări Pondere în 

total daune 
plătite în 2007

2007 2006 Evoluţie 
nominala 

în EUR

Evoluţie 
reala în 

RON
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON

tOtaL PIaŢĂ 100,00 1.003,81 3.350,00 744,16 2.622,79 34,89 19,85
VIaŢĂ 5,37 53,94 180,00 39,95 140,82 34,99 19,94
GENERaLE 94,63 949,87 3.170,00 704,20 2.481,96 34,89 19,85
aUtO (CaSCO+RCa) 72,29 725,70 2.421,88 573,19 2.020,20 26,61 12,49
CaSCO 50,72 509,13 1.699,12 385,02 1.357,02 32,23 17,49
RCa 21,57 216,57 722,76 188,16 663,17 15,10 2,27
CREDItE 12,59 126,33 421,61 86,43 304,62 46,17 29,87
Cifrele aferente anului 2007 sunt date provizorii comunicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Rezultatele anului 2006 sunt conform Raportului CSA 2006. Cifrele în EUR sunt 
publicate potrivit cursului mediu EUR/RON publicat de BNR pentru perioadele analizate. La calculul evoluţiei reale în RON s-a ţinut cont de rata inflaţiei în anul 2007, de 6,57%.
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Atenţie la semafor!
Procesele din asigurări solicită folosirea unor lim-

baje de programare variate, alese astfel încât să poată ana-
liza un număr foarte mare de date disponibile. În industria 
asigurărilor, din activităţile ce pot utiliza pachete de limba-
je de programare pot face parte:
amanagementul strategic;
abusiness intelligence;
acontabilitatea;
amanagementul resurselor umane şi instrumentele de 
analiză asociate;
aplanificare marketing şi vânzări;
amanagementul clientului; 
amanagementul achiziţiilor şi vânzări;
amanagementul comisioanelor;
agestionarea colectării primelor;
acercetarea de piaţă;
aadministrarea şi definirea produselor de asigurare;
amanagementul poliţei de asigurare;
anotificarea daunei; 
amanagement pro-activ al daunelor;
adespăgubirea şi instrumentarea daunelor;
acontabilitatea daunelor;

areasigurări – subscriere, management daune, contabili-
tate, statistici şi raportări;
aactivele societăţii – alocare, management portofoliu de 
active, contabilitate, control.

Secretul alegerii unui anumit software constă în 
găsirea unui echilibru între complexitatea sistemului res-
pectiv şi cerinţele proprii ale societăţii. După cum ştim, pot 
exista sisteme standard, construite deja, cu livrare şi folo-
sire imediate; sisteme dezvoltate, în care schimbările sunt 
înglobate pe măsura apariţiei lor; sisteme personalizate, ca 
un compromis între cele două sisteme menţionate. 

Alegerea unuia sau a altuia dintre acestea are 
implicaţii şi consideraţii diferite. De exemplu, sistemele 
standard pot fi alese pe considerente funcţionale, tehni-
ce, de cost, de service şi de termeni contractuali. La rândul 
lor, considerentele de cost se referă la preţul pachetului de 
programe, costul de întreţinere anual, dreptul de proprie-
tate versus leasing, costuri de îmbunătăţire, costuri de im-
plementare, training. 

În mod clar, poate exista şi varianta dezvoltării 
unui soft in-house, sau dezvoltarea şi instalarea unor noi 
versiuni ale softului existent. Fie că foloseşti pachetele Pro-

> Secretul alegerii unui anumit software constă în găsirea unui echilibru între complexitatea sistemului respectiv şi cerinţele 
proprii ale societăţii. După cum ştim, pot exista sisteme standard, construite deja, cu livrare şi folosire imediate; sisteme 
dezvoltate, în care schimbările sunt înglobate pe măsura apariţiei lor; sisteme personalizate, ca un compromis între cele 
două sisteme menţionate. Alegerea unuia sau a altuia dintre acestea are implicaţii şi consideraţii diferite.

Diana GănESCu
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phet (B&W Deloitte), AVE(Ernst&Young), Tillinghast/Moses 
etc., se pot opera următoarele calcule: 
adesignul şi preţul produselor de asigurare: teste de pro-
fit folosite pentru a crea designul şi preţul dorit, ajutând 
actuarul în setarea ratelor de primă şi beneficiilor ce pot fi 
acordate;
aevaluări necesare autorităţii de supraveghere: solvabili-
tate, evaluarea răspunderilor pentru determinarea nivelu-
lui adecvat al rezervelor;
abusiness planning: bugete, testarea unor strategii pentru 
niveluri diferite de comisioane brokeri, decizii de reînnoire 
ale poliţelor, ajustări care ajută la efectuarea marketingului 
orientat şi cross-selling;
amodelarea activelor/pasivelor: în demonstrarea solvabi-
lităţii se investighează posibilitatea creării unor rezerve su-
plimentare, având în vedere o nouă reeevaluare a nivelului 
despăgubirilor;
araportări financiare: găsirea unor metode potrivite de 
recunoaştere şi calcul al profitului prin recunoaşterea anu-
mitor riscuri.

Folosirea tehnologiei avansate (prin prisma unui 
software adaptat la nevoile companiei) pentru a administra 
propriile riscuri într-un mod permanent poate implica o in-
terconectare mai pronunţată între diferitele subunităţi, co-
relată cu o bună supraveghere a riscurilor pentru revizuirea 
mai activă a acestora. Trebuie să fie asigurată o consistenţă, 
o platformă de lucru în aşa fel încât să se realizeze un echi-
libru, pe baza utilizării unor resurse în timpul dedicat. Şi nu 
în ultimul rând, trebuie gestionate foarte bine rapoartele 
pentru ca evaluarea riscurilor să nu mai constituie un lux, 
fiind necesar ca fiecare societate  să conştientizeze această 
nevoie, prin alocarea corectă a responsabilităţilor.

Când lucrurile nu merg bine, atenţia trebuie în-
dreptată spre „registrul” de risc, pentru că atunci riscul este 
luat în calcul, practic se acceptă schimbarea,  şi acest lucru 
e greu de făcut dacă acest proces este efectuat centralizat. 
Identificarea riscurilor poate fi făcută de orice persoană din 
companie, acest proces fiind încurajat de stimularea cola-
borării între departamente, astfel încât partea de evaluare 
să rămână o constantă a managerului de risc,  acele riscuri 
urmând mai apoi să fie discutate într-un Comitet de risc, 
care poate avea o vedere globală asupra tuturor riscurilor 
existente în companie.

Din punct de vedere al tehnologiei aplicate, acest 
proces poate cuprinde cinci etape: cercetarea; evaluarea; 
reducerea riscurilor; urmărirea unor verificări; examinarea 
retrospectivă, astfel încât riscurile propuse să fie culese 
descentralizat, în condiţiile în care software-ul şi manage-
rul de risc asigură consistenţa de detaliu în analiză.

Astfel, introducerea riscurilor in sistem se poate 
face şi manual, prin accesarea unei interfeţe care preia co-
mentariile despre risc (ce pot rezulta în urma unei şedinţe 
de management sau chiar a unei contestaţii), dar solicită 
managerului de risc cuantificarea probabilităţii şi impac-
tului asociat. Deci identificarea riscurilor şi evaluarea lor se 
face numai manual, dar pentru celelalte trei elemente exis-
tă o abordare de gestiune automată. 

Tehnologia se poate implementa foarte uşor în 
sensul în care poate fi achiziţionată într-un format standard 
(ce poate necesita patru zile de implementare cu un anu-
mit training asociat şi costuri de întreţinere şi suport) sau 
într-un format personalizat, care transpune definiţia unui 
proiect.

Unele societăţi, deşi îşi identifică bine riscurile 
(mai ales cele operaţionale), pierd repede controlul acesto-
ra, şi aici este subliniat rolul unei astfel de platforme centra-
le de software, pentru că asigură o gestionare controlată şi 
consistentă. În unele cazuri, întrebări de genul: „Cum de-au 

avut loc astfel de pierderi /probleme?” sau „Cum de situaţia 
nu a fost identificată din timp?” pot avea motivaţii legate 
de activităţi neautorizate şi ascunse ale personalului, ceea 
ce reflectă o serioasă relaxare a controlului şi a unui ma-
nagement derutat, dublat de o relaxare a auditului sau a 
supraveghetorilor. 

Iată cum identificarea problemelor devine o res-
ponsabilitate generală, susţinută de comunicarea adecvată 
între departamente şi între indivizi. Deşi sunt recomandate 
uneori soluţii viabile, ele nu sunt niciodată implementate, 
rămânând doar la stadiul de plan de acţiune. Lipsa proce-
durilor şi a limitelor de competenţă, coroborată cu lipsa 
unei vigilenţe în control şi a unui sistem informatic permi-
siv nu fac decât să sporească gradul de expunere la risc.

Exemple:
o mergând pe ideea riscurilor legate de subscriere, este 
tentant pentru departamentul de vânzări (de exemplu) să-
şi planifice creşterea volumului de prime aplicând politici 
de cross-selling aceluiaşi client, fără o măsurare corectă a 
riscurilor de concentrare a portofoliului; 

o de asemenea, subscrierea descentralizată (brokeri sau su-
cursale) trebuie să fie însoţită de o monitorizare a riscului şi 
un control adecvat; 

o diminuarea calităţii Serviciului Clienţi al unui asigurător 
poate duce nu numai la scăderea lichidităţii, dar şi la redu-
cerea portofoliului de asiguraţi; 

o un stil de management arogant şi dictatorial nu poate  
conduce la concluzia că lucrurile sunt ţinute sub control. 

Raportarea independentă şi la timp este critică în 
perioade de competiţie exacerbată şi trebuie să fie comple-
tă, uşor de înţeles şi să poată conduce la strategii eficiente.

ao viziune clară a toleranţei la risc şi a profilului 
general;
acontrolul riscului este mai mult decât adecvat 
pentru principalele riscuri;
aaptitudini avansate de a identifica, măsura, 
gestiona toate expunerile la risc în marja de 
toleranţă;
aimplementare avansată, dezvoltarea şi 
execuţia managementului de risc la parametri 
sustenabili;
aoptimizarea continuă a beneficiilor prin prisma 
riscurilor asumate.

aproceduri de control incomplete în ceea ce 
priveşte riscurile importante;
aabilităţi limitate şi incompatibile de identifi-
care, evaluare şi gestionare a expunerilor la 
aceste riscuri.

asisteme complete şi funcţionale de control a 
riscurilor majore;
aabsenţa unor proceduri robuste pentru identi-
ficarea şi pregătirea pentru riscurile viitoare;
aproces de optimizare a beneficiilor prin rapor-
tarea la riscuri, nedezvoltat în totalitate;
aprocese clasice de management de risc. 
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legis

ACtE AlE COMISIEI DE SuPRAvEGhERE A ASIGuRăRIlOR

• Ordin nr. 19/2008 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exerciţiului 
financiar 2007 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicat în M. Of. nr. 
141 / 25 feb 2008
• Decizia nr. 27/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a 
Societăţii Comerciale „PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., publicată în 
M. Of. nr. 67 / 29 ian. 2008
• Decizia nr. 29/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a 
Societăţii Comerciale „AGX - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. 
nr. 67 / 29 ian. 2008
• Decizia nr. 41/2008 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a 
exercitării activităţii de broker de asigurare Societăţii Comerciale „Atlassib Bro-
ker de Asigurare” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 68 / 29 ian. 2008
• Decizia nr.43/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii 
Comerciale „Phoenix Best Broker de Asigurare” - S.A., publicată în M. Of. nr. 73 / 
31 ian. 2008
• Decizia nr. 57/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a 
Societăţii Comerciale „MUSTANG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L., 
publicată în M. Of. nr. 92 / 6 feb. 2008
• Decizia nr. 58/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a 
Societăţii Comerciale „M.C.M. - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L., 
publicată în M. Of. nr. 92 / 6 feb. 2008
• Decizia nr. 116/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a 
Societăţii Comerciale „MARSHALY ZEPTER INSURANCE FINANCIAL ASSOCIATED 
- BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L., publicată în M. Of. nr. 147 / 27 
feb. 2008

Actele normative pot fi accesate pe www.1asig.ro şi, după caz, pe www.pensiileprivate.ro.

Acte normative 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 16 ianuarie 2008 - 29 februarie 2008

ACtE AlE COMISIEI DE SuPRAvEGhERE A SIS-
tEMuluI DE PEnSII PRIvAtE

• Hotărârea nr. 1/2008 pentru aprobarea Normei nr. 1/2008 
privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru 
fondurile de pensii administrate privat, publicată în M. Of. 
nr. 38 / 17 ian. 2008
• Hotărârea nr. 4/2008 pentru aprobarea Normei nr. 3/2008 
privind transferul participanţilor între fondurile de pensii 
administrate privat publicată în M. Of. nr. 66 / 29 ian. 2008
• Hotărârea nr. 3/2008 pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 
privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii 
de fonduri de pensii private, publicată în M. Of. nr. 67 / 29 
ian. 2008
• Hotărârea nr. 11/2008 pentru aprobarea Normei nr. 
5/2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în 
sistemul pensiilor facultative, publicată în M. Of. nr. 137 / 
21 feb. 2008
• Hotărârea nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei nr. 4/2008 
privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul 
pensiilor administrate privat, publicată în M. Of. nr. 139 / 
22 feb. 2008
• Hotărârea nr. 13/2008 privind aprobarea Normei nr. 6/2008 
pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea 
iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ad-
ministrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în M. Of. nr. 147 / 27 feb. 2008
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Interviu

> Casa Națională de Pensii (CNPAS) a avut de jucat un rol foarte important în debutul Pilonului II de pensii administrate 
privat şi va avea, în continuare, o contribuție esențială în buna funcționare a acestuia. Practic, prin implicarea in sistemul 
pensiilor private, CNPAS şi-a deschis o a doua ramură de activitate. Despre provocările, dar şi despre satisfacţiile acestei 
implicări, într-un interviu cu …

PRIMM: Perioada de aderare iniţială s-a încheiat. Cum 
comentaţi modul în care a decurs?

Mariana CÂMPEaNU: Într-adevăr, perioada de aderare s-a 
încheiat, s-au făcut şi validările şi acum putem să spunem că 
avem 3.991.032 de persoane* care au aderat la fondurile de 
pensii administrate privat. Ca impresie generală,  trebuie să 
recunosc că lucrurile au mers neaşteptat de bine. Mă refer 
nu numai la faptul că am înregistrat un număr atât de mare 
de aderenţi, ci şi la modul în care s-a lucrat. S-a manifestat 
foarte multă seriozitate din partea tuturor celor implicaţi 
- fondurile, comisia de supraveghere, cât şi noi. Aşadar, 
am colaborat foarte bine, toată lumea a înţeles că fiecare 
problemă trebuie rezolvată imediat, prin dialog. Nu au fost 
nemulţumiri nici din partea fondurilor, nici a comisiei, nici 
a noastră.
 M-a bucurat acest lucru cu atât mai mult cu cât, 
în prima etapă, noi am fost destul de îngrijoraţi. Din fericire, 
totul a decurs foarte bine, iar fondurile au fost cât de poate 
de disciplinate, prezentându-se conform programărilor, 
cu documentaţia bine pregătită, astfel încât, pe parcursul 
acestei etape, nu am oferit nimănui, cu atât mai puţin 
presei, motive de critică. Rămâne ca şi de acum înainte să 
depunem toate eforturile pentru a merge mai departe, 
conştienţi fiind de dificilele operaţiuni pe care urmează să 
le efectuăm. 

PRIMM: Suntem la sfârşitul lunii ianuarie 2008, concret, ce 
operaţiuni de bază mai sunt de desfăşurat ?

M.C.: Avem un grafic de lucrări pe care urmează să le 
efectuăm într-un anumit orizont de timp. Activitatea cea 
mai laborioasă va fi aceea de a compara lista persoanelor 

care au aderat cu registrul participanţilor pe care l-am 
alcătuit la începutul acestei etape, după care vom face 
comparaţia cu registrul nostru de asiguraţi, urmând să 
verificăm  fiecare persoană în parte. Ca rezultat al acestor 
operaţiuni, vom alcătui registrul celor validaţi, registrul celor 
validaţi cu rezervă şi registrul celor care trebuie repartizaţi 
aleator. După ce realizăm aceste bănci de date care ne 
oferă o imagine de ansamblu, urmează o perioadă de 
instruire a personalului, atât la nivel central, cât şi la nivelul 
caselor judeţene de pensii. Totodată, trebuie să elaborăm 
procedura privind modul de calculare şi de transmitere a 
contribuţiilor către fonduri. În paralel, se va forma colectivul 
specializat pentru derularea acestor operaţiuni. 
 După finalizarea comparării bazelor de date 
se va proceda la repartizarea aleatorie, vom comunica 
fondurilor rezultatul, iar acestea vor notifica persoanele 
respective. Abia după ce vom avea totalitatea aderenţilor, 
inclusiv a celor repartizaţi aleatoriu, vom trece la calculul 
contribuţiilor şi la virarea acestora. Iată, aşadar, că mai 
sunt multe etape laborioase de parcurs până la finalizarea 
efectivă a acestui proces. Să nu uităm însă că este vorba 
de un proces repetitiv, pentru că vom avea în continuare 
aderări, repartizări aleatorii… practic, în fiecare an procesul 
se reia pentru cei care se angajează pentru prima dată.

PRIMM: Pe parcursul acestor etape, mai sunt posibile 
„surprize” care să afecteze configuraţia pieţei?
M.C.: Depinde cât de numeroase vor fi „conturile goale”, 
respectiv cele ale persoanelor care, după ce au aderat şi au 
fost validate, nu se mai regăsesc în declaraţiile nominale 
pentru că nu mai lucrează şi, prin urmare, pentru acestea 
nu se mai plătesc contribuţii.  Aceste persoane rămân 
însă pe mai departe înscrise în registrul participanţilor 
şi, în momentul în care se reangajează, devin plătitoare. 
După estimările noastre, am putea avea peste 700.000 de 
astfel de conturi goale, dar din experienţa pe care o am, 
consider că această cifră este posibil să ajungă şi până la 
1,5 milioane.

PRIMM: Pentru că vorbim de estimări, aprecierea 
dimensiunilor portofoliului total de participanţi a trecut 
prin tot felul de etape. S-a vorbit de aproape 3 milioane de 

Mariana CâMPEAnu
Preşedinte, CnPAS

> Am colaborat foarte bine, toată lumea a înţeles 

că fiecare problemă trebuie rezolvată imediat, 

prin dialog. Nu au fost nemulţumiri nici din partea 

fondurilor, nici a comisiei, nici a noastră.
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persoane, apoi de peste 3 milioane, în final s-a ajuns la 4 
milioane …

M.C.: Previziunile iniţiale au fost făcute pe fondul unei 
neîncrederi totale în sistem,  generată, în parte, de utilizarea 
denumirii de fonduri care a determinat asimilarea fondurilor 
de pensii cu alte tipuri de fonduri care au făcut obiectul 
unor răsunătoare scandaluri financiare în România. În 
aceste condiţii, am considerat că numărul aderenţilor nu va 
fi foarte mare. Mai mult decât atât, am plecat de la baza de 
date cuprinzând persoanele care erau active la momentul 
respectiv. Trebuie ştiut că la noi în sistem lucrurile sunt în 
continuă mişcare, unii intră, alţii ies, niciodată nu poţi să ai 
o cifră exactă şi să spui „asta este !”. Dacă mă întrebaţi la 
momentul acesta, o să vă spun o cifră, mâine o sa vă spun 
alta…

PRIMM: Înţeleg ca diferenţele pornesc, pe de o parte, din 
mişcările intervenite în structura forţei de muncă şi, pe de 
altă parte, din estimările vizând disponibilitatea de aderare 
a celor pentru care era opţional?

M.C.: Eu cred că dacă întrebaţi orice operator care activează 
pe piaţă, fiecare vă va  răspunde că s-a aşteptat la un număr  
mai mic de participanţi – această percepţie a fost generală 
şi uite că viaţa a infirmat-o, ceea ce este un lucru pozitiv.
 Tot la capitolul faptelor pozitive poate fi trecută 
şi chestiunea „dublurilor”. Din acest punct de vedere, toţi 
ne-am aşteptat să fie un număr mare de aderări multiple. 
S-au purtat discuţii destul de aprinse despre modalităţile 
de reglare a situaţiei încă înainte să înceapă aderarea, dar 
realitatea pieţei a fost alta. Au existat câţiva agenţi care n-au 
procedat corect, dar s-au luat măsuri de îndată ce au fost 
descoperiţi, chiar operatorii i-au sancţionat imediat, ceea 
ce a descurajat frauda. Mai degrabă au existat dificultăţi 
create de greşeli în completarea actelor. Se pare că am fost 
mai cinstiţi decât ne aşteptam noi înşine…

PRIMM: Pentru că tot comparăm impresiile iniţiale cu 
rezultatele finale, unul dintre cele mai intens dezbătute 
subiecte a fost sistemul de colectare…

M.C.: Toată lumea ne-a perceput ca intrând pentru prima 
oară în această problemă. S-a pornit de la ideea că vom 
face o construcţie de la început dar, în realitate, noi aveam 
baza de date şi a fost relativ uşor să construim registrul 
participanţilor pornind de la ea, după care să facem 
verificările respective. Într-adevăr, a fost o problemă la un 
moment dat, şi eu am semnalat această situaţie şi fondurilor, 
care chiar au fost puţin speriate. Le-am spus ca totul poate 
să decurgă foarte bine, putem să avem milioane de aderenţi, 
ceea ce s-a şi întâmplat, şi, în final, să nu funcţioneze nimic, 
pentru ca noi nu aveam suficient personal cu care să facem 
totul. Din fericire, am reuşit să avem şi personal, chiar dacă 
nu l-am angajat încă în totalitate, dar lucrurile sunt pe 
făgaşul cel bun în această privinţă.

PRIMM: Ce aduce nou anul 2008 în relaţia angajatorilor 
cu Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale?

M.C.: 2008 este un an liniştit din acest punct de vedere. 
Schimbările au avut loc începând cu luna noiembrie 
2007, când s-a modificat baza de calcul, au fost ridicate 
plafoanele şi acum contribuţiile se calculează la o arie 
mai largă de venituri. Înainte de acest moment, calculul 
contribuţiilor se axa, în general, pe fondul de salarii, în timp 
ce acum lucrăm cu veniturile brute realizate. Angajatorii 
s-au familiarizat deja cu sistemul şi sperăm ca anul acesta 
să nu mai intervină alte schimbări. 

PRIMM: Vorbeaţi la un moment dat de introducerea unor 
declaraţii unice privind toate contribuţiile. Ce noutăţi aveţi 
în acest sens? 
M.C.: Da, există un proiect cu asistenţă internaţională 
pentru introducerea unei declaraţii unice pentru toate 
contribuţiile, şi o declaraţie unică este de bun augur pentru 
că atunci va fi mai greu ca un angajator să greşească. Dat 
fiind că se preconizează să se unifice bazele de calcul, se va 
elimina o importantă sursă de erori care există acum, când, 
pentru fiecare contribuţie, se ia în considerare o altă bază 
de calcul. Acesta este un proiect de mare anvergură şi eu nu 
cred că va intra în vigoare prea curând, deşi se preconizează 
ca implementarea lui să se producă spre sfârşitul anului 
2008, începând cu marii angajatori.  În acest moment, cred 
că sfârşitul anului 2009 reprezintă un termen mai realist.

PRIMM: Aşadar, angajatorii nu se aşteaptă la lucruri 
deosebite în acest an…
M.C.: Da şi nu, în sensul în care, deşi reglementările nu sunt 
noi, ele vor fi aplicate cu mult mai multă fermitate. Mă refer 

Interviu

> Beneficiarilor noştri „tradiţionali”, cei peste 6 

milioane de pensionari şi mai bine de 5 milioane 

de salariaţi, li se adaugă acum circa 4 milioane de 

aderenţi la Pilonul II.
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Interviu

în special la punctualitatea cu care angajatorii trebuie să-
şi îndeplinească obligaţiile. Nu numai că trebuie să vireze 
contribuţiile în conformitate cu prevederile legale, dar este 
foarte important să depună la termen declaraţiile nominale, 
pentru că orice întârziere înseamnă că acea declaraţie nu 
mai poate fi luată în considerare la virarea contribuţiilor în 
luna respectivă. Noi ne-am propus să fim mai fermi şi sunt 
convinsă că nu peste mult timp participanţii la fonduri vor 
deveni şi ei un factor de presiune în acest sens. În ceea ce 
ne priveşte, va trebui să ţinem pentru fiecare persoană 
un cont, astfel încât să ştim pentru fiecare persoană în 
parte, lunar, ce contribuţii am plătit, ce salariu a avut, pe ce 
lună nu i-am plătit, dacă din cauza unei erori în declaraţia 
angajatorului  i-am plătit în plus  sau în minus, ce reglaje 
trebuie făcute etc.
 Mai mult, angajaţii îşi vor verifica situaţia contului 
şi atunci vor constata, de exemplu, că au o sumă mai mică 
decât cea prognozată, sau vor observa că există diferenţe 
între sumele trecute în declaraţii şi sumele reale. Aceasta 
ar putea fi chiar o cale de a mai scoate  la suprafaţă din 
munca aşa-numită „gri”. Cu siguranţă, va fi o perioadă 
de tranziţie până când angajatorii vor înţelege că este o 
problemă foarte serioasă şi că banii omului vor fi urmăriţi 
şi de persoana în cauză, nu numai de instituţiile prevăzute 
de lege, şi atunci probabil că, după o anumită perioadă, se 

vor disciplina. S-ar putea ca, din acest punct de vedere, să 
urmeze o perioadă destul de agitată…
PRIMM: Aşadar, faţă de activitatea tradiţională, CNPAS 
va avea acum în gestiune şi câteva milioane de conturi 
individuale.

M.C.: Într-adevăr, beneficiarilor noştri „tradiţionali”, cei 
peste 6 milioane de pensionari şi mai bine de 5 milioane 
de salariaţi, li se adaugă acum circa 4 milioane de aderenţi 
la Pilonul II. Cu siguranţă va fi o perioadă foarte grea, 
acum, în perioada în care punem la punct sistemul pentru 
contribuţii şi mecanismele aferente, dar sperăm că totul se 
va desfăşura în condiţii bune, aşa cum de altfel s-a întâmplat 
şi în perioada de aderare.

Daniela GHEŢU
* Interviul a fost realizat înainte de comunicarea rezultatelor 

repartizării aleatori.







43MARTIE 2008

Entuziasm mare la startul cursei pentru clienţii 
fondurilor de pensii administrate privat. Adunate, cotele de 
piaţă râvnite de administratori băteau binişor spre 300%, 
în septembrie 2007, fapt menit nu doar să încalce regula 
proporţiilor, ci şi elementara lege a bunului simţ. AVIVA, 
de pildă, spera să realizeze o reţetă de 15-30% din piaţă. A 
strâns doar ceva mai mult de 300.000 de clienţi, corespun-
zător unui procentaj de 8% din totalul aderărilor.

INTERAMERICAN a realizat o cotă de 7%, faţă de 
10-15% cât erau estimările iniţiale ale oficialilor companiei. 
Lista continuă cu exemple din registru comic. OMNIASIG a 
reuşit cu greu să treacă de 1%, faţă de 10% cât îşi propu-
sese, iar AG2R a adunat 1.000 de clienţi,  deşi prin vocea 
Preşedintelui companiei, Gilles SOHM, aspira către 300.000. 
Strategie de piaţă sau demagogie? Ne-am pus şi noi între-
barea asta. 

Problema s-a pus cam ca în vremea studenţiei 
noastre. Adică  unii au avut cu ce (brand, know-how), au 
avut cu cine (management) şi au avut şi unde (reţea în te-
ritoriu), cum este cazul ING, ALLIANZ-ŢIRIAC sau GENERALI. 
Pentru alţii, printre care se numără BCR Fond de Pensii, 
INTERAMERICAN, doar unul, cel mult două dintre criterii 
sunt valabile, în timp ce ceilalţi competitori n-au avut de 
nici unele. În fine, să trecem la lucruri mai serioase.

Am analizat în numărul trecut  evoluţia câtorva 
administratori, cu accent pe modul în care au reuşit sau nu 
să-şi fructifice avantajele competiţionale cu care erau cre-
ditaţi la început de drum. Este vorba despre ING, ALLIANZ-
ŢIRIAC, BCR Fond de Pensii şi GENERALI. Continuăm astăzi 
analiza cu alte câteva companii fără a avea pretenţia unei 
judecăţi exhaustive sau a ne considera posesorii adevărului 
absolut.

La startul cursei pentru clienţi, OMNIASIG Fond 
de Pensii deţinea toate argumentele unei reţete de succes. 
Acţionarul majoritar al companiei, TBI Holding, reuşise să 
determine conducerea OMNIASIG să-i împrumute drep-
tul de utilizare a brandului în schimbul a 10% din acţiuni, 
mişcare care teoretic ar fi trebuit să  ofere din start o no-
torietate semnificativă noii companii. Naşterea administra-
torului de pensii s-a făcut însă greu. În vara anului trecut, 
Efraim NAIMER, bossul TBI Holding, negocia cu MENORA 
MIVTACHIM (liderul pieţei pensiilor din Israel) un joint-ven-
ture pentru înfiinţarea unui fond de pensii obligatorii în 
România. Israelienii ar fi trebuit să vină nu doar cu aport 
de capital şi know-how, ci şi cu un semnificativ segment 
de clienţi, furnizaţi de câteva centrale sindicale româneşti. 
Afacerea a căzut, iar NAIMER s-a orientat spre o investiţie a 
TBI Holding, sub umbrela OMNIASIG, fosta subsidiară din 
România a grupului. Numai că, din planurile iniţiale ale ofi-
cialilor TBI Holding, lipsea un element esenţial. OMNIASIG 

cedase spre folosinţă brandul, dar nu punea la bătaie şi re-
ţeaua de vânzări a companiei. Fără sprijinul forţei de vân-
zări a numărului doi pe piaţa asigurărilor, noua companie 
era doar o formă fără fond. În competiţia dură ce avea să ur-
meze, TBI se putea baza cel mult pe reţeaua OMNIASIG Life, 
acolo unde grupul deţinea jumătate din acţiuni. Numai că, 
în septembrie 2007, compania de asigurări de viaţă avea 
probleme cu propria supravieţuire, fapt dovedit de rezulta-
te, dar şi de schimbarea de management la vârf produsă un 
an mai târziu. În aceste condiţii, eşecul era mai mult decât 
previzibil. 

După primele două luni de subscrieri, OMNIASIG 
Pensii adunase abia 30.000 de clienţi, iar la sfârşitul campa-
niei, din obiectivul realizării unei cote de piaţă de 10-12%, 
a rămas doar un vis. La dezinteresul forţei de vânzări a 
OMNIASIG faţă de businessul cu pensii private s-a mai adă-
ugat ceva, o campanie de promovare lipsită de eficienţă. 
OMNIASIG a cheltuit puţin şi prost, iar dovadă stau moni-
torizările făcute de diverse companii specializate. Astfel, în 
perioada septembrie 2007 – ianuarie 2008 (perioada cam-
paniilor), compania a difuzat pe TV (vehiculul media cu cel 

Între promisiuni şi realizări

Constantin năStASE

> Continuăm în acest număr analiza competiţiei de pe piaţa pensiilor private obligatorii, analiză începută în 
numărul trecut. Vom încerca  şi o trecere în revistă a evoluţiei activităţii administratorilor de fonduri, de la promi-
siunile iniţiale, la rezultatele obţinute la finalul competiţiei.

Pensii
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mai mare impact la public) un număr de 1.431 de spoturi, 
reprezentând, procentual, 2,5% din numărul total al spo-
turilor difuzate de fondurile de pensii în perioada menţi-
onată. Prin comparaţie, liderul pieţei, ING, a difuzat 11.000 
de spoturi, adică 16 % din totalul menţionat. Nici aspectul 
calitativ nu este de neglijat. Cu banii investiţi, compania a 
reuşit să atingă doar un număr de 1.128 de GRP (puncte 
de audienţă), corespunzător unei cote de 2,6% din totalul 
realizat de administratorii de pensii. La investiţiile scăzute 
în promovare, s-au adăugat  greşelile de poziţionare faţă 
de publicul-ţintă. „Oda week-end-ului”, un spot cu un mesaj 
aparte, adresat tinerilor, n-a reuşit să convingă, în principal 
din cauza impresiei de „artificial” a interpretării şi construc-
ţiei în sine.

Dacă în week-end te scoli la ora 12, te uiţi la te-
levizor „până nu mai poţi”, scapi la o băută cu prietenii, 
bagi un meci şi un „grătar după”, înseamnă că ceva nu-i în 
regulă cu tine. Ori eşti şomer, ori eşti burlac, iar dacă nu te 
încadrezi în nici una din aceste categorii, înseamnă că nu 
trăieşti în România.

O altă companie, AVIVA, a reuşit doar parţial să-şi 
atingă obiectivul de clienţi, fără însă ca în acest caz să pu-
tem vorbi de un eşec. Britanicii au ajuns la o cotă de piaţă 
de 8%, ceea ce le conferă în viitor poziţia de jucător impor-
tant pe piaţa pensiilor obligatorii. În plus, prin jocul redis-
tribuirilor de clienţi şi, ulterior, al achiziţiilor şi fuziunilor de 
portofolii, ei îşi pot majora participaţia cu câteva procente, 
grupul având forţa financiară să facă acest lucru. Cu toate 
acestea, între declaraţiile de intenţie ale oficialilor compa-
niei la startul campaniei  şi realizările din finalul acesteia 
apare o diferenţă semnificativă. AVIVA şi-a propus 15-30% 
din piaţă şi a realizat 8%. Şi-a propus până la 1.000.000 de 
clienţi şi a adunat ceva mai mult de 300.000. Care ar fi ca-
uzele ?

AVIVA a ratat startul, dar nu în septembrie 2007, 
ci în noiembrie 2000, când a intrat pe piaţa românească a  
asigurărilor. Şi asta pentru că în cei şapte ani de funcţionare, 
brandul britanic a reuşit doar parţial să se impună în men-

talul consumatorilor români de asigurări. Investind puţin 
şi prost în promovarea mărcii de-a lungul timpului,  AVIVA 
şi-a creat singură un handicap la startul pensiilor, greu de 
depăşit în doar patru luni de campanii de marketing. La ca-
pitolul cauze, se poate adăuga şi rebrandingul  din 2002, 
când COMMERCIAL şi-a schimbat numele în AVIVA, fapt 
care a bulversat o perioadă clienţii companiei.

AVIVA a cumpărat CERTINVEST cu numai o săptă-
mână înainte de startului cursei pentru clienţii Pilonului II. 
Mişcarea, benefică pentru companie, a creat însă confuzie 
în rândul contribuabililor la fondul de pensii, care n-au mai 
avut timp să proceseze informaţia. Potenţialilor clienţi li s-a 
livrat într-un moment extrem de important o informaţie 
derutantă. CERTINVEST, administrator a  patru fonduri mu-
tuale, se va ocupa şi de investiţiile fondului de pensii AVIVA. 
Or, asocierea dintre fondul mutual şi fondul de pensii nu a 
fost  una fericită în contextul respectiv, din cauza conotaţiei 
negative legată de scandalurile FNI sau SAFI.

Lipsa unui lider de opinie. Puţini contribuabili 
au ştiut cine conduce Fondul de Pensii AVIVA, conducerea 
companiei având un aport scăzut la susţinerea mediatică 
a campaniei prin declaraţii de presă, apariţii TV etc. Între 
timp, Adrian ALLIOTT, fostul Director, a fost înlocuit cu 
Eugen VOICU. Rotaţia s-a produs însă în februarie, prea târ-
ziu pentru ca VOICU, un personaj deseori prezent pe ecra-
nele TV, să mai poată repara ceva.

• Alegerea Mihaelei RĂDULESCU pe post de 
„ambasador al pensiilor AVIVA” ar fi fost o decizie inspira-
tă dacă partitura interpretată de vedetă în spotul de pro-
movare n-ar fi fost una anostă. Să recapitulăm: Trei secole 
de experienţă, trei promisiuni pentru viitor: Valoare, Creştere, 
Siguranţă.

Câţi dintre noi îşi vor mai aminti şi mâine de cele 
trei promisiuni ?

Pensii
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Pentru România, cele mai relevante pieţe de 
pensii private din regiunea Europei Centrale şi de Est sunt 
Polonia (cea mai mare piaţă, cu care România este cel mai 
des comparată în termeni demografici), Ungaria (primul 
stat cu Pilon II din regiune, cu număr de participanţi asemă-
nător celui estimat pentru sistemul românesc) şi Bulgaria 
(vecinii de la Sud, cei mai apropiaţi în termeni de salariu 
mediu şi dezvoltare a pieţelor financiare). Analiza cuprinde 
şi Cehia, ţară fără Pilon II, dar care are cea mai dezvoltată 
piaţă de pensii facultative din regiune.

Peste tot în aceste patru ţări, sumele economisite 
în sistemele private de pensii sunt destul de mici, media 
contului individual plecând de la câteva sute de euro şi 
ajungând la aproape 3.000 euro în cele mai bune cazuri.

În Ungaria, de pildă, ţară care a introdus pensiile 
administrate privat în 1998 (prima reformă de acest fel din 
regiune), valoarea contului mediu pentru cei aproape 2,8 
milioane de participanţi la sistem este de doar 2.800 euro. 
Activele nete totale ale Pilonului II sunt de 7,7 miliarde euro, 

Ungaria fiind din acest punct de vedere a doua piaţă ca mă-
rime din regiunea Europei Centrale şi de Est, după Polonia. 
După numărul de participanţi, piaţa din Ungaria este a treia 
din regiune, după Polonia şi România.

Deşi maghiarii au economisit timp de aproape 
zece ani în acest sistem al pensiilor obligatorii, valoarea 
medie a conturilor participanţilor nu este impresionantă. 
Pentru comparaţie, salariul mediu net din Ungaria a fost 
anul trecut de circa 435 euro, contul mediu de pensie obli-
gatorie fiind de numai şase ori şi jumătate mai mare. Cei 2,8 
milioane de clienţi ai Pilonului II maghiar reprezintă, potri-
vit statisticilor oficiale, circa un sfert din populaţie şi două 
treimi din forţa de muncă. Contribuţia virată către sistemul 
de pensii obligatorii reprezintă 8% din salariul brut.

În Polonia, stat care a aplicat schemele de pensii 
de Pilon II în 1999 (la un an după Ungaria), situaţia este ase-
mănătoare. Valoarea medie a sumelor economisite în con-
turile de pensii private obligatorii este de aproape 2.800 
euro, după aproape nouă ani de la introducerea acestei re-
forme. Totuşi, acoperirea Pilonului II este mult mai mare de-
cât în Ungaria, numărul de participanţi fiind de 13,3 milioa-
ne, adică aproximativ 85% din forţa de muncă a Poloniei.

Pentru comparaţie, salariul mediu net pe econo-
mie din Polonia a depăşit anul trecut pragul de 600  euro, 
ceea ce înseamnă ca sumele medii economisite de parti-
cipanţii la Pilonul II din această ţară sunt de numai 4,6 ori 
mai mari decât salariul mediu pe economie. Contribuţia 
plătită la Pilonul II este de 7,3% din salariul brut, destul de 
asemănătoare cu cea din Ungaria (8%), factor care explică 
parţial şi valorile apropiate ale conturilor de pensii din cele 
două ţări.

Situaţia contului mediu de pensie privată este 
mult mai defavorabilă în Bulgaria, care a introdus Pilonul II 
în 2002-2003. Pensiile obligatorii din Bulgaria au o anumită 
particularitate: există două tipuri de fonduri de Pilon II: fon-
durile de pensii universale (la care participă 2,53 milioane 
de clienţi) şi fondurile de pensii profesionale (unde parti-
ciparea este rezervată anumitor categorii profesionale, de 
muncă în condiţii periculoase, pentru a le permite acestora 
pensionarea cât mai devreme – fondurile profesionale au 
aproape 200.000 de clienţi).

> Economiile în conturile de pensii private ale vecinilor noştri din statele Europei Centrale şi de Est sunt mai 
degrabă sume modeste, chiar şi în cazul ţărilor care au introdus schemele private de pensii - obligatorii sau 
facultative - acum mai bine de zece ani.

Cât au economisit pentru pensie
vecinii noştri din regiune

Pensii
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La fondurile universale de Pilon II, valoarea me-
die a contului de economii este de aproape 190 euro, după 
aproape cinci ani de contribuţii. Valoarea foarte mică a 
acestui cont mediu este explicată de salariile mult mai mici 
din Bulgaria (faţă de Polonia şi Ungaria), dar şi de contri-
buţia de numai 5% din salariul brut virată către sistemul 
de economisire al fondurilor universale. Spre comparaţie, 
salariul mediu net pe economie din Bulgaria a fost anul tre-
cut de circa 215 euro, mai mare decât contribuţiile medii 
acumulate în conturile de pensii universale.

Participanţii la fondurile de pensii obligatorii 
profesionale stau ceva mai bine: contul lor mediu este de 
aproape 920 euro, de 4,3 ori mai mare decât salariul me-
diu pe economie. În total, activele Pilonului II din Bulgaria 
(fonduri universale şi fonduri profesionale) sunt de 660 mi-
lioane euro.

Tabloul economisirii pentru pensie trebuie însă 
întregit cu pensiile facultative (Pilonul III), unde statele im-
portante din regiune au un istoric semnificativ. De multe 
ori, sistemele voluntare de economisire, prin pensiile priva-
te facultative, au precedat introducerea Pilonului II. 

Cea mai dezvoltată piaţă de pensii facultative din 
regiune este Cehia, care nici măcar nu a introdus pensiile 
obligatorii (Pilonul II). Pilonul III ceh, în schimb, acoperă 
3,86 milioane de participanţi (mai mult decât are Pilonul II 
în Ungaria), iar activele nete totale ale pieţei se apropie de 
5,7 miliarde  euro. Cehia a introdus acest sistem al pensiilor 
facultative în 1994, adică în urmă cu 14 ani.

Chiar şi aşa însă, valoarea medie a contului de 
economii pentru participanţii la acest sistem este ceva mai 
mică de 1.500 euro, de numai două ori mai mare decât sa-
lariul mediu net pe economie din această ţară.

Poate surprinzător, cel mai bine la acest capitol 
stă tot Polonia, unde acoperirea Pilonului III este practic 
marginală faţă de cea a pensiilor obligatorii. Pensiile facul-
tative au numai 282.000 de clienţi, activele pieţei fiind de 
771 milioane euro. Ca urmare, valoarea medie a contului de 
pensii facultative este de peste 2.700 euro, aproape dublă 
faţă de Cehia, care poate fi considerată deja piaţă matură. 
Polonia a introdus Pilonul III de pensii în anul 1999, sub for-
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POlOnIA
Pilon II (31 ian. 2008)

Active nete 37,1 mld. EUR

Participanţi 13,3 milioane

Pilon III (31 dec. 2006)

Active nete 770,8 mil. EUR

Participanţi 281.495

unGARIA
Pilon II (30 sept. 2007)

Active nete 7,7 mld. EUR

Participanţi 2,73 milioane

Pilon III (30 sept. 2007)

Active nete 2,97 mld. EUR

Participanţi 1,31 milioane

CEhIA
Pilon II inexistent

Pilon III (30 sept. 2007)

Active nete 5,65 mld. EUR

Participanţi 3,86 milioane

bulGARIA
Pilon II universal (30 iun. 2007)

Active nete 478,9 mil. EUR

Participanţi 2,53 milioane

Pilon II profesional (30 iun. 2007)

Active nete 181,9 mil. EUR

Participanţi 198.096

Pilon III (30 iun. 2007)

Active nete 286,1 mil. EUR

Participanţi 572.964

Notă: datele de mai sus sunt cele mai recente publicate de instituţiile de supraveghere din statele respective
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ma unor scheme facultative ocupaţionale, apoi, în 2004, a 
introdus şi schemele facultative personale în anul 2004.

Chiar şi piaţa maghiară de pensii facultative de-
păşeşte Cehia la acest capitol – contul mediu pentru cei 
peste 1,3 milioane de participanţi la Pilonul III este mai 
mare de 2.200 euro, activele totale ale pieţei fiind de aproa-
pe 3 miliarde euro. Ungaria a aplicat Pilonul II la mijlocul 
anului 1994, adică odată cu Cehia.

Bulgaria este şi la acest capitol pe ultimul loc din-
tre ţările menţionate: contul mediu de pensii facultative 
este de numai 500 euro. Sistemul facultativ are o participa-
re de peste 570.000 de clienţi, iar activele nete se apropie 
de 290 milioane euro. Bulgaria a lansat şi ea sistemul fa-
cultativ de economisire pentru pensie tot la mijlocul anilor 
1990. 

Spre comparaţie, în România, la doar nouă luni 
de la colectarea primelor contribuţii la sistemul de pensii 
facultative, valoarea medie a contului este de 81 euro, pen-
tru 60.000 de clienţi, activele pieţei fiind de circa 5 milioane 
euro.

Ce lecţii are România de învăţat din experienţa re-
gională prezentată aici? În primul rând, faptul că un sistem 
de pensii private obligatorii (Pilonul II) nu este suficient, ci 
trebuie sprijinit de un sistem facultativ dezvoltat. Pentru a 
stimula economisirea voluntară, toate statele din zonă au 
folosit deductibilitatea fiscală a contribuţiilor, model adop-
tat şi de România, însă nivelul actual al deductibilităţii este 
considerat prea redus.

O problemă a României este că procentul de con-
tribuţie din salariu care merge către Pilonul II este cel mai 
mic din regiune (de numai 2% în primul an, în creştere până 

la 6% în opt ani), ceea ce înseamnă că economiile se vor 
aduna în conturile de pensii ale românilor mai greu decât 
în celelalte ţări. După criteriul numărului de participanţi, 
România este a doua piaţă din regiune, în urma  Poloniei.

Potrivit ultimelor estimări ale administratorilor de 
pensii din România, fondurile obligatorii ar putea ajunge să 
administreze circa 10 miliarde euro în următorii zece ani. În 
condiţiile în care numărul participanţilor va fi de aproxima-
tiv 4-5 milioane, contul mediu în Pilonul II românesc nu va 
depăşi semnificativ 2.000 – 2.500 euro. România va urma, 
din acest punct de vedere, în următorul deceniu, acelaşi 
scenariu ca şi Polonia şi Ungaria. De aceea, economisirea 
voluntară, prin pensiile facultative, reprezintă soluţia pen-
tru acumularea mai rapidă a sumelor pentru pensionare în 
conturile românilor.

Cu acest scop, al creşterii economisirii pentru 
pensie, unele state din regiune (cum ar fi Ungaria sau 
Bulgaria) au făcut pasul următor şi au introdus noi scheme 
de pensii, cunoscute sub numele de Pilonul IV. Este vorba 
de sisteme care copiază modelele vestice de pensii ocupa-
ţionale voluntare şi se adaugă celorlalţi doi piloni privaţi.

ovidiu PoPESCU
Notă: Toate datele statistice au ca sursă autorităţile de supraveghere şi institute-
le de statistică din ţările respective.
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forumul Regional de Pensii Private Cluj

Cluj, capitala pensiilor, pentru o zi

Eveniment
Un eveniment

 Cluj-Napoca a reprezentat gazda celei de-a doua 
ediţii a Forumurilor Regionale de Pensii Private dedicată, la 
fel ca şi ediţia de la Târgu-Mureş, zonei de dezvoltare Centru. 
Reforma pensiilor din România, încheierea perioadei de 
aderare şi acţiunile ce vor urma în continuare, potenţialul 
de dezvoltare a pensiilor facultative şi produsele de asi-
gurare utile în procesul de retenţie al angajaţilor care pot 
fi încadrate în aşa-numitul Pilon IV au constituit subiectele 
principale ale dezbaterilor  care s-au purtat în reuniunea de 
la Cluj-Napoca.
 Evenimentul a reprezentat un bun prilej pentru 
autorităţile care sprijină acest ciclu de Forumuri, CNPAS şi 
CSSPP, să transmită mesaje pozitive către angajatori privind 
bunul mers al reformei şi nevoia de cooperare între toate 
părţile implicate în procesul de virare a contribuţiilor către 
fondurile de pensii. 
 Perioada de aderare a fost o acţiune de amploare 
care s-a desfăşurat în forţă, dar s-a încheiat cu un succes de-
plin. Cu toate că a existat mult scepticism în toată această pe-
rioadă, ne bucurăm de faptul că am reuşit să contrazicem pre-
viziunile sumbre, a declarat Mariana CÂMPEANU, Preşedinte 
CNPAS. 
 Într-adevăr, au existat multe voci care puneau 
sub semnul întrebării comportamentul companiilor în pia-
ţă, dar, cu toate că o asemenea competiţie nu mai avusese 
loc demult în România – poate doar în cazul unor campanii 
RCA –, faptul că 98,65% din actele de aderare au fost valida-
te demonstrează că administratorii şi agenţii de marketing 
ai acestora au lucrat în spiritul legii. Administratorii au dat 
dovadă de responsabilitate şi de fair-play, întrucât au sancţio-
nat din proprie iniţiativă agenţii proprii care au generat acte de 
aderare multiple, a precizat Mariana CÂMPEANU.
 Preşedintele CNPAS nu a ezitat să reamintească 
reprezentanţilor angajatorilor din regiunea Centru impor-
tanţa depunerii declaraţiilor corect şi la timp. La controalele 
şi amenzile din partea CNPAS şi ANAF se vor adăuga şi posibile 
acţionări în justiţie din partea angajaţilor prejudiciaţi, a mai 
punctat oficialul CNPAS. Aderenţii la Pilonul II şi-au demon-
strat maturitatea în timpul celor patru luni de preaderare, 
36% dintre aceştia aparţinând grupului de vârstă 36-45 de 
ani. Nivelul de concentrare al pieţei nu este un motiv de îngri-
jorare, întrucât şi în ţările învecinate liderii pieţelor au cote de 
piaţă similare şi totul funcţionează foarte bine. În orice caz, 
Comisia a luat măsuri anti-concentrare care privesc redistri-

buirea continuă, a precizat Ştefan PRIGOREANU, Membru al 
Consiliului CSSPP.
 Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private a lansat un apel către angajatorii prezenţi 
la evenimentul de la Cluj-Napoca, prin vocea lui Ştefan 
PRIGOREANU: Este foarte important ca personalul să fie in-
format cu toate noutăţile acestei pieţe. O atenţie deosebită ar 
trebui acordată noilor angajaţi, care intră pentru prima oară 
în sistem, a adăugat oficialul CSSPP.
 Cu toate că perioada de aderare a atras toată 
atenţia asupra Pilonului II, pensiile facultative recuperează 
repede teren şi devin din ce în ce mai mult un produs inte-
resant pentru numărul mare de angajatori care se confrun-
tă cu deficit sau fluctuaţii de personal. Politicile de resurse 
umane moderne prevăd o strategie clară în ceea ce priveşte 
beneficiile extra-salariale şi sunt din ce în ce mai răspândite 
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şi în România. Bugetul de stat pentru pensii şi asigurări soci-
ale va mai putea asigura, la pensionare, o rată de înlocuire a 
salariului mediu de circa 35%, iar pensiile obligatorii vor mai 
adăuga circa 15% la pensie. Cei care conştientizează din timp 
nevoia de protecţie financiară după retragerea din activitate 
şi aderă la un fond de pensii facultative pot ajunge să câştige, 
după retragere, circa 85% din ultimul salariu, a precizat Dr. 
Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
 Produse de protecţie financiară existau în România 
şi înainte de reforma pensiilor private, şi acestea se pot în-
cadra în Pilonul IV. Angajatorii din Centrul ţării şi-au arătat 
interesul pentru măsuri complexe de retenţie a angajaţilor, 
fie pensii facultative, fie asigurări de viaţă. În cadrul acestui 
al doilea ciclu de evenimente dedicate pensiilor private, 

companiile mici şi mijlocii s-au arătat a fi cele mai interesate 
de produsele aparţinând acestor două categorii – pensii fa-
cultative şi asigurări de viaţă. 
 Programele de asigurări de viaţă reprezintă instru-
mente în managementul resurselor umane, acestea fiind avan-
tajoase atât pentru angajat, cât şi pentru angajator, a punctat 
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de 
Viaţă. De asemenea, oficialul citat a mai prezentat audienţei 
planurile de viitor ale companiei pe care o conduce: Vom lan-
sa cât de curând posibil un al doilea fond de pensii facultative, 
care va avea un profil de risc ridicat şi este destinat persoanelor 
tinere, conceput din perspectiva perioadei lungi de acumulare 
şi ţinând cont de apetitul tinerilor pentru risc mai mare.
 La Forumul Regional de Pensii Private de la Cluj-
Napoca au fost reprezentate 37 de companii şi au participat, 
în total, 81 de persoane. Unul dintre obiectivele majore ale 
Forumurilor Regionale de Pensii Private, pentru 2008, îl repre-
zintă IMM-urile. Astfel, pentru primele două ediţii, Târgu-Mureş 
şi Cluj-Napoca, în jur de jumătate din participanţi sunt repre-
zentanţi ai segmentului IMM-uri din regiunea de dezvoltare 
Centru. Credem în potenţialul acestui segment, iar marele lui 
avantaj îl reprezintă deschiderea faţă de aceste produse finan-
ciare inovatoare şi faptul că nu se supun unor politici dictate de 
la „centru”, a precizat Sergiu COSTACHE, Director General al 
Revistei PRIMM Asigurări & Pensii.

Liviu HULUŢă
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forumul Regional de Pensii Private Mureş

Regiunea Centru,
între Pilonul III şi Pilonul Iv 

Eveniment
Un eveniment

 În cea de a doua parte a lunii februarie 2008 a de-
butat un nou ciclu de Forumuri Regionale de Pensii Private, 
unul mai cuprinzător şi mai complex, în cadrul căruia vor fi 
organizate 11 ediţii-eveniment, realizate în parteneriat cu 
CNPAS şi CSSPP.
 Prima Ediţie din acest an a Forumurilor Regionale 
de Pensii Private s-a desfăşurat la Târgu-Mureş, în data de 21 
februarie, aceasta fiind urmată de evenimentul organizat  la 
Cluj-Napoca, din 22 februarie a.c. 
 Participanţii la cele două Forumuri au avut oca-
zia să dezbată asupra reformei sistemului de pensii din 
România, evenimentele bucurându-se de  prezenţa tuturor  
părţilor implicate în sistem: oficialităţi - Mariana CÂMPEANU, 
Preşedinte CNPAS,  Membri ai Consiliului CSSPP -, repre-
zentanţi ai operatorilor din piaţă - ALLIANZ-ŢIRIAC, BCR 
Asigurări de Viaţă, OTP Fond de Pensii sau FINCOP Broker 
de Pensii Private etc. - , reprezentanţi ai celor mai importanţi 
angajatori din regiunea Centru. 
 Forumul Regional de Pensii Private desfăşurat la 
Târgu-Mureş a reprezentat un bun prilej pentru a confirma 
succesul perioadei de aderare la Pilonul II şi auspiciile sub 
care va evolua Pilonul III, în 2008. 
 Chiar dacă parteneriatele public-privat sunt, de 
multe ori, anevoioase, în cazul de faţă colaborarea a fost 
aproape perfectă, în condiţiile unor termene scurte, a declarat, 
în cadrul Forumului Regional de Pensii Private de la Târgu-
Mureş, Mariana CÂMPEANU. Conform datelor centralizate 
de CNPAS, au fost validate 3.991.031 acte de aderare, la care 
se pot adăuga o bună parte din actele validate cu rezervă, în 
număr de 347.657, reprezentând 8,71% din totalul actelor 
de aderare semnate. 

 Fiind o întâlnire între autorităţile implicate în 
sistemul de pensii private şi angajatorii reprezentativi din 
judeţele vizitate, Preşedintele CNPAS a profitat de ocazie 
pentru a sublinia importanţa virării contribuţiilor la timp şi 
completate corect de către angajatori. Sistemul poate suferi 
dacă banii nu sunt viraţi în conturile fondurilor. Astfel, vom in-
terpreta orice neglijenţă, iar măsurile punitive nu vor întârzia 
să apară, a adăugat Mariana CÂMPEANU. 
   Dacă mai era nevoie, Ştefan PRIGOREANU, 
Membru în Consiliul CSSPP, a enumerat plasele de siguranţă 
ale Pilonului II. Poate cel mai important element de siguranţă 
al sistemului sunteţi dumneavoastră, care puteţi monitoriza 
evoluţia fondurilor şi vă puteţi transfera când constataţi că 
nu sunteţi mulţumiţi de ceea ce se întâmplă cu contribuţiile 
dumneavoastră. În acelaşi sens, Romeo JANTEA, Preşedinte, 
FINCOP Broker, a punctat: Una dintre cele mai importante 
garanţii este reprezentată de faptul că administratorii îşi obţin 
veniturile din comisionul procentual perceput la randamentul 
fondului, astfel fiind direct interesaţi de bunul mers al fondului 
pe care îl administrează.
 Importanţa reformei sistemului şi oportunitatea 
care ni se oferă astăzi a fost reiterată la Târgu-Mureş de că-
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tre Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.: 
Viitorul nostru se decide astăzi şi avem o responsabilitate faţă 
de noi înşine şi faţă de cei din jurul nostru să economisim pen-
tru un viitor mai bun din punct de vedere financiar, a precizat 
oficialul ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
 Dacă 2007 a reprezentat anul pensiilor obligatorii, 
2008 va însemna momentul pensiilor facultative. Operatorii 
prezenţi la eveniment au explicat angajatorilor importan-
ţa fidelizării angajaţilor şi au oferit instrumentele propice 
pentru a atinge o retenţie mai mare a personalului. Pensiile 
facultative reprezintă un produs unic de retenţie a angajaţilor, 
beneficiind şi de deductibilitate pentru angajat sau angajator, 
a punctat Dr. Crinu ANDĂNUŢ. 
 Angajatorii prezenţi la eveniment acoperă o gamă 
largă de industrii. Mărimea acestora a variat, în funcţie de nu-
mărul de angajaţi, de la 17 angajaţi la peste 1.000. Cert este că 
circa 50% dintre companiile reprezentate au fost din segmen-
tul IMM pe care noi îl considerăm extrem de dinamic în dezvol-
tare, dar şi foarte flexibil în acordarea de beneficii salariaţilor, 
a precizat Sergiu COSTACHE, Director General al Revistei 
PRIMM Asigurări&Pensii. 

 Pentru că pensiile facultative nu reprezintă singu-
ra metodă de retenţie a angajatului, operatorii au punctat 
posibilităţile la îndemâna angajatorilor. Putem spune că aşa-
zisul Pilon IV a fost disponibil înaintea Pilonului III, iar produse-
le de grup disponibile pe piaţă acoperă o gamă largă de nevoi, 
a precizat Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR 
Asigurări de Viaţă. 
 Ediţia Forumurilor Regionale de Pensii Private de 
la Târgu-Mureş a constituit un record pentru acest ciclu de 
evenimente, întrucât au fost prezente 47 de companii care 
reprezintă peste 12.000 de angajaţi. Reacţia angajatorilor 
prezenţi a fost foarte pozitivă în ceea ce priveşte Pilonul III şi 
Pilonul IV.

Ardealul, un teren fertil pentru pensiile private 
 97% dintre angajatorii din zona de dezvoltare 
Centru şi Nord - Vest, prezenţi la evenimentele din Târgu-
Mureş şi Cluj-Napoca, au apreciat că participarea lor la con-
stituirea unei pensii private facultative în beneficiul anga-
jaţilor constituie o metodă eficientă de creştere a gradului 
de retenţie a personalului. Dintre aceştia, 12% apreciază 
eficienţa pensiilor private ca instrument de fidelizare a an-
gajaţilor ca foarte mare, iar 53% ca fiind mare. 
 Ediţiile desfăşurate la Târgu-Mureş şi Cluj-Napoca 
din cel de-al doilea ciclu de evenimente regionale dedicate 
întâlnirii angajatorilor cu principalii operatori din sistemul 
pensiilor private, precum şi cu reprezentanţi de cel mai înalt 
nivel ai autorităţii de supraveghere în domeniu şi ai CNPAS, 
au pus în evidenţă un real interes pentru potenţialul ofe-
rit de dezvoltarea Pilonului III de pensii. Astfel, o parte din 
angajatorii prezenţi au declarat că au deja în vedere acest 
tip de beneficiu pentru angajaţi, unele dintre companii 
aflându-se într-o fază avansată de negocieri şi studiu pri-
vind ofertele  în acest sens. Nu mai puţin relevant pentru 
preocuparea angajatorilor locali pentru un management 
de calitate al resurselor umane este şi faptul că multe dintre 
companiile prezente au declarat că deţin diverse formule de 
asigurări de viaţă pentru angajaţi. 
 Este momentul ca toţi angajatorii să conştientizeze 
că le revine un rol important în educarea propriilor angajaţi 
pentru a avea încă din tinereţe o atitudine responsabilă faţă de 
propriul lor viitor financiar, a remarcat Dr. Crinu ANDĂNUŢ. 
Pentru piaţa forţei de muncă din România cel mai impor-
tant pericol îl reprezintă mirajul Occidentului, iar migraţia 
personalului către ţările dezvoltate din Vestul continentului 
a pus foarte mulţi angajatori în dificultate. Costurile implica-
te de înlocuirea forţei de muncă sunt uriaşe, de departe mai 
mari decât cele presupuse de o politică bună de employee be-
nefits, a precizat Dr. Crinu ANDĂNUŢ. Cu atât mai mult cu cât 
piaţa forţei de muncă este din ce în ce “mai fierbinte”, mai 
ales în ceea ce priveşte personalul calificat, implementarea 
unui pachet de beneficii care să acopere nevoile complexe ale 
oamenilor, atât de protecţie, cât şi de siguranţă financiară la 
pensie, a devenit o necesitate şi, în acelaşi timp, poate una din-
tre primele forme în care ar trebui să se manifeste responsabili-
tatea socială corporatistă, a subliniat Florina VIZINTEANU. 
 Angajatorii s-au arătat, în secţiunea de întrebări 
şi răspunsuri, mult mai interesaţi de pensiile facultative, de-
cât de cele obligatorii. S-au interesat de diferenţele dintre 
produsele de Pilon III şi cele de Pilon IV. Concluzia potrivită 
pentru aceste evenimente a aparţinut Florinei VIZINTEANU, 
care a reiterat faptul că un angajat motivat contribuie la dez-
voltarea unei organizaţii puternice. 

liviu HUlUŢĂ
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPrIMM, este cel mai important program de anvergură 
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

Judeţ vizitat în 2007
Judeţ deja prezentat
Judeţ în prezentare

Parteneri Oficiali

Piaţa asigurărilor

> Număr de unităţi locale:  37 (2005)

> Prime brute subscrise (2006): 52,39 milioane lei 

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 234 (2006)

ALBA

Piaţa asigurărilor

> Număr de unităţi locale: 33 (2005)

> Prime brute subscrise (2006): 78,14 milioane lei 

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 283 (2006)

Mureş

Mureş

ALBA
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AlbA
> Situat în partea Centrală a ţării, judeţul Alba este legat de visul de aur al românilor: înfăptuirea, la data de 1 
Decembrie 1918, a Unirii Transilvaniei cu România, având ca rezultat crearea Statului Naţional Unitar Român. În 
cadrul vizitelor făcute în aceste locuri încărcate de istorie, echipele Programului “unde Mă Asigur?” au analizat 
potenţialul pieţei locale de asigurări şi oportunităţile de dezvoltare ale acesteia. 

Agenţia Alba
Adresa: Str. Zorilor, bl. Columna, sc. D
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.812.646
Director Agenţie: Călin SAbău

> Reşedinţa de judeţ: Alba Iulia

> Suprafaţa: 6.242 km2

> Populaţia: 376.747 locuitori (ianuarie 2007) 

> Număr salariaţi: 94.113 (decembrie 2007)

> Rata şomajului:  5,7% (decembrie 2007)

> Câştig salarial mediu brut: 1.393 lei/persoană (decembrie 2007)

Piaţa locală a asigurărilor:

> Număr de unităţi locale:  37 (2005)

> Prime brute subscrise (2006): 52,39 milioane lei 

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 234 (2006)

> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului:  4,28 milioane lei

> Densitatea asigurărilor: 139,06 lei/locuitor

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1610

AlbA

ALBA

la dispoziţia investitorilor 
 Traversat de numeroase cursuri de apă, binecuvântat cu 
pământ fertil, relief variat şi păduri întinse, teritoriul actualului judeţ 
Alba este, încă din vremurile de demult, un pământ favorabil aşezării 
şi dezvoltării comunităţilor umane. Din punct de vedere al suprafe-
ţei, Alba este un judeţ de mărime medie (aproximativ 2,6 % din su-
prafaţa totală a ţării), în vreme ce în ierarhia numărului de locuitori 
ocupă poziţia 26. Aşezările umane din judeţ au o structură uniformă, 
proporţia urban-rural a populaţiei fiind peste nivelul mediu al ţării 
(55,4% populaţie în mediul urban). Alba are în componenţa sa patru 
municipii (Alba-Iulia, Aiud, Sebeş şi Blaj) şapte oraşe (Abrud, Baia-de-
Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna-Mureş, Teiuş şi Zlatna) şi 67 de comune, 
în vreme ce, din punctul de vedere al structurii etnice, românii re-
prezintă 90% din totalul populaţiei, urmaţi fiind de maghiari (6%) şi 
germani (3%).  
 Regiunea muntoasă în care este situat judeţul se carac-
terizează printr-o structură geologică complexă, cu resurse variate 
şi bogate (minereuri neferoase - cupru, plumb, zinc şi metale preţi-
oase - aur, argint), precum şi cu resurse terestre - pământ arabil (în 
majoritate păşuni şi fâneţe) şi păduri - toate aceste bogăţii jucând 
un rol important în economia judeţului. Valea Mureşului şi locurile 
de la marginea ei reprezintă importante resurse agricole, favorizând 
cultivarea cerealelor şi legumelor, cât şi creşterea animalelor. 
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Sucursala Alba
Adresa: Str. T. Vladimirescu bl.V4A, parter
Alba Iulia
Tel.: 0258.810.630
Fax: 0258.810.991
Director Sucursală: Cristina Mihaela StAn

Agenţia Alba
Adresa: Str. N. Bălcescu nr.14, bl. D1, sc. C, 
ap. 2
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.816.468
Director Agenţie: vasile ChIŞbAC

 Preocuparea autorităţilor locale de îmbunătăţire a capa-
cităţii de absorbţie a investiţiilor străine a fost răsplătită în luna fe-
bruarie a anului trecut prin deschiderea, la Blaj, a unei unităţi de pro-
ducţie în domeniul tehnicii, aparţinând companiei BOSCH. Investiţia 
valorează 11 milioane euro şi are în momentul de faţă 180 de anga-
jaţi, dar se estimează ca, până la finele anului 2008, numărul acestora 
să ajungă la aproximativ 300. 

Evolutia pieţei asigurărilor
 Potrivit rezultatelor preliminare remise de companiile vizi-
tate în cadrul Programului “Unde Mă asigur?”, piaţa locală a asigu-
rărilor a înregistrat în anul 2007 o creştere reală în monedă naţională 
de 45,34% pe segmentul asigurărilor generale şi de peste 201% pe 
segmentul asigurărilor de viaţă, ceea ce demonstrează că localnicii 
au realizat faptul că produsele de asigurări de viaţă şi anuităţi legate 
de fonduri de investiţii constituie o alternativă viabilă la produsele 
de economisire. 
 Din totalul primelor brute subscrise la nivelul pieţei locale 
de asigurări, un volum de 49,14 milioane lei (echivalentul a 14,72 mi-
lioane euro) a fost aferent asigurărilor generale, în timp ce asigurări-
le de viaţă au generat prime subscrise în valoare de 9,73 milioane lei 

(echivalentul a 2,91 milioane euro), asigurările generale continuând 
astfel să deţină ponderea majoritară în total prime brute subscrise, 
respectiv de 83,47%. 
 Referitor la asigurările non-viaţă, cea mai mare creştere re-
ală în monedă naţională faţă de anul 2006 a fost înregistrată la clasa 
asigurărilor de credite şi garanţii (89,49%), fiind urmată de asigură-
rile auto facultative CASCO (60,78%). Din analiza structurii pe clase 
a primelor brute subscrise din asigurări generale, rezultă că în anul 
2007 două deţin peste 57% din prime, şi anume: asigurarile CASCO, 
cu o valoare de 17,78 milioane lei, reprezentând 30,21% din tota-
lul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, şi asigurările 
RCA, a căror valoare a fost în anul 2007 de 15,99 milioane lei (repre-
zentând 27,16%).  
 În ceea ce priveşte numărul de persoane angajate cu con-
tract de muncă, în evidenţele societăţilor de asigurare vizitate figu-
rau un număr total de 300 persoane, ceea ce reprezintă o creştere 
faţă de anul 2006 când în judeţ erau 234 de persoane angajate (n. 
red.: conform datelor furnizate de INSSE). Această creştere s-a da-
torat atât autorizării de noi societăţi de asigurare, cât şi dezvoltării 
activităţii desfăşurate de societăţile care existau deja. Un rol foarte 
important în activitatea companiei îl reprezintă specializarea forţei de 

PRInCIPAlII InDICAtORI AI COMPAnIIlOR DE ASIGuRăRI DIn juDEţul AlbA

Compania

Prime brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2007

Prime brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 3t 
2007

2007 2006 3t 2007 3t 2006

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

1 ASIROM 10.900,00 3.266,11 NA NA  -  - 18,51 NA NA NA NA  -  -  - 

2 OMNIASIG 10.500,00 3.146,26 6.300,00 1.787,49 56,39 76,02 17,83 8.200,00 2.485,23 5.200,00 1.468,68 48,72 69,22 23,40

3 ALLIANZ-ŢIRIAC 10.142,00 3.038,98 11.255,00 3.193,36 -15,44 -4,83 17,22 7.636,00 2.314,29 9.084,00 2.565,67 -20,72 -9,80 21,79

4 ASTRA-UNIQA 5.843,73 1.751,04 3.415,89 969,18 60,53 80,67 9,92 3.643,75 1.104,33 1.728,95 488,32 98,76 126,15 10,40

5 BT Asigurări 4.890,08 1.465,28 3.374,27 957,38 35,99 53,05 8,30 3.712,27 1.125,10 2.277,64 643,29 53,72 74,90 10,60

6 UNITA 4.634,00 1.388,55 NA NA  -  - 7,87 2.914,88 883,43 2.662,82 752,08 3,24 17,46 8,32

7 ASIBAN 4.617,96 1.383,74 2.785,40 790,30 55,57 75,09 7,84 3.598,61 1.090,65 1.967,67 555,74 72,49 96,25 10,27

8 ARDAF 3.918,00 1.174,00 5.772,00 1.637,68 -36,31 -28,31 6,65 2.941,00 891,35 4.800,00 1.355,70 -42,21 -34,25 8,39

9 ING Asigurări de Viaţă 2.257,00 676,30 1.309,00 371,40 61,79 82,09 3,83 1.540,00 466,74 1.215,00 343,16 19,54 36,01 4,40

10 GENERALI 1.180,13 353,62 553,00 156,90 100,25 125,37 2,00 849,23 257,38 362,35 102,34 121,03 151,49 2,42

tOtAl COMPAnII vIZItAtE 58.882,90 17.643,87 34.764,56 9.863,69 58,93 78,88 100,00 35.035,73 10.618,50 29.298,44 8.274,99 12,78 28,32 100,00
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Sucursala Alba Iulia
Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 3
Alba Iulia
Tel.: 0258.811.560
Fax: 0258.815.650
Director Sucursală: Gheorghe IGnAt

Sucursala Alba
Adresa: Str. Bucureşti nr. 3
Alba Iulia
Tel.: 0258.815.749
Fax: 0258.811.902
Director Sucursală: florin POPA

Sucursala Alba
Adresa: Piaţa Iuliu Maniu nr. 13
Alba Iulia
Tel.: 0258.812.673
Fax: 0258.811.883
Director Sucursală: Ilie SbuCIuMElEA

vânzări, a declarat MIHALY Istvan, Director Regional, OTP Garancia. 
Vom încerca să stabilizăm personalul pentru a putea creşte profesional 
şi valoric, este de părere Florin POPA, Director, Sucursala ARDAF.

COMPaNIa
aNGaJaŢI 

CU CaRtE DE 
MUNCĂ

aGENtI/
COLaBORatORI 

(tOtaL)

aGENtI/
COLaBORatORI 

aCtIVI
aSIROM 48 200 100
aLLIaNZ-ŢIRIaC 42 313 273
BCR asigurări 37 65 40
BCR asigurări de Viaţă 37 50 37
Bt asigurări 35 233 229
aRDaF 32  - 80
aStRa-UNIQa 28 290 190
OMNIaSIG 18 1000 196
UNIta 15 250 150
OtP Garancia 5 18 15
ING asigurări de Viaţă 3 60 50
GENERaLI 2 50 40

Daunalitatea, o problemă
 Pentru riscurile asigurate, societăţile de profil achită clien-
ţilor sume reprezentând indemnizaţiile de asigurare în momentul 
producerii unor daune. Din datele centralizate rezultă că asigurătorii 
din Alba au plătit în anul 2007 daune în valoare totală de 25,50 mili-
oane lei. Pe clase de asigurări, asigurătorii care au desfăşurat activi-
tate de asigurări generale au plătit daune în sumă de 25,21 milioane 
lei, iar asigurătorii care au desfăşurat activitate de asigurări de viaţă 
au plătit suma de 0,29 milioane lei. 
 Astfel, în condiţiile în care există un număr important de 
factori care contribuie la creşterea daunalităţii (precum evoluţia 
crescătoare a preţurilor la piese şi a tarifelor de manoperă în unită-
ţile service, a frecvenţei daunelor), este important ca societăţile de 
asigurare să acorde o atenţie deosebită tarifării produselor de asigu-
rare, dar şi modului de determinare şi suficienţei rezervelor tehnice. 
Totodată, este foarte importantă implementarea de către societăţile 
de asigurare a procedurilor de control intern şi antifraudă, precum şi 
a celor de management al riscului. 

Compania

Daune plătite în perioada (mii ROn):

2007 2006 3t 2007 3t 2006

ASIROM 3.600,00 NA NA NA

OMNIASIG 3.930,00 3.850,00 2.640,00 2.790,00

ALLIANZ-ŢIRIAC 9.720,00 7.495,00 NA NA

ASTRA-UNIQA 2.489,58 1.398,07 1.712,92 777,42

BT Asigurări NA NA NA NA

UNITA NA NA 2.692,54 1.380,37

ASIBAN 1.752,51 1.275,48 1.219,05 978,40

ARDAF 3.495,00 4.196,00 2.708,00 3.337,00

ING Asigurări de Viaţă 148,00 125,00 118,00 NA

GENERALI 371,46 NA 273,46 NA

tOtAl COMPAnII  vIZItAtE 25.506,55 18.339,55 11.363,97 9.263,19
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Sucursala Alba Iulia
Adresa: Str. Cloşca nr. 3, bl.C6, ap. 2-4
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.833.266
Director Sucursală: Radu SOARE

 În anul 2007, compania de asigurare cea mai “păgubită” 
a fost ALLIANZ-ŢIRIAC, cu pagube totale situate în jurul cifrei de 
9,72 milioane lei. Tot ALLIANZ a înregistrat şi cea mai “volumi-
noasă” daună. Compania a avut de achitat 3,81 milioane lei, în 
urma unui incendiu în care a ars integral o fabrică din municipiul 
Sebeş. Totodată, influenţa vizibilă pe care o are industria auto 
asupra domeniului asigurărilor, dar mai ales asupra daunalităţii 
se poate desprinde şi din faptul că majoritatea companiilor de 
asigurări (UNITA, OMNIASIG, ASIROM, ARDAF, GENERALI) au înre-
gistrat cele mai “consistente” daune pentru poliţe auto, RCA sau 
CASCO.

COMPaNIa VaLOaRE 
DaUNĂ (lei)

Rata 
DaUNEI

DESCRIERE DaUNĂ

aLLIaNZ-ŢIRIaC 3.811.000 96% incendiu fabrica
UNIta 237.700 NA accident auto
GENERaLI 60.000 41% furt auto
OMNIaSIG 53.000 73% accident auto
aRDaF 51.246 NA accident auto (RCA)
ING asigurări de Viaţă 41.151 NA deces din accident
aSIROM 33.373 NA accident auto (CASCO)
aStRa-UNIQa 28.000 56% NA

StRuCtuRA PORtOfOlIuluI juDEţEAn DE ASIGuRăRI - estimare PRIMM

PRInCIPAlII InDICAtORI În ASIGuRăRI PEntRu juDEţul AlbA
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
2007

mii RON 9.733,47 49.149,43 17.788,64 15.990,19 3.577,86 1.035,82 2.237,79 1.979,13 58.882,90

mii EUR 2.916,57 14.727,30 5.330,25 4.791,35 1.072,08 310,38 670,54 593,03 17.643,87

2006
mii RON 3.032,95 31.731,61 10.381,58 12.821,36 4.594,14 916,44 1.108,17 1.909,92 34.764,56

mil EUR 860,53 9.003,15 2.945,55 3.637,78 1.303,49 260,02 314,42 541,90 9.863,69

Evoluţie reală în ROn 201,14 45,34 60,78 17,03 -26,92 6,06 89,49 -2,76 58,93

Evoluţie nominală în EuR 238,93 63,58 80,96 31,71 -17,75 19,37 113,26 9,44 78,88

Pondere în total PbS pentru anul 2007 16,53 83,47 30,21 27,16 6,08 1,76 3,80 3,36 100,00

Prime brute Subscrise
3T 2007

mii RON 3.993,89 31.041,85 12.510,69 12.053,93 2.283,61 772,56 1.899,69 1.521,37 35.035,73

mii EUR 1.210,45 9.408,05 3.791,69 3.653,26 692,11 234,14 575,75 461,09 10.618,50

3T 2006
mii RON 2.361,45 26.936,99 8.415,92 11.306,63 4.246,26 581,10 837,11 1.549,97 29.298,44

mil EUR 666,96 7.608,03 2.376,97 3.193,42 1.199,31 164,12 236,43 437,77 8.274,99

Evoluţie reală în ROn 59,51 8,69 40,20 0,55 -49,28 25,39 114,03 -7,43 12,78

Evoluţie nominală în EuR 81,49 23,66 59,52 14,40 -42,29 42,66 143,52 5,33 28,32

Pondere în total PbS pentru 3t 2007 11,40 88,60 35,71 34,40 6,52 2,21 5,42 4,34 100,00

Daune plătite în perio-
ada (mii ROn):

2007 291,33 25.215,22 10.188,71 6.628,24 3.306,41 447,50 903,48 140,88 25.506,55

2006 231,90 18.107,65 11.131,25 5.022,57 505,18 155,10 875,40 418,15 18.339,55

3T 2007 208,93 11.155,04 4.961,46 5.085,57 217,64 73,70 620,80 195,87 11.363,97

3T 2006 87,58 9.175,61 4.777,95 3.261,40 216,24 127,70 703,48 88,84 9.263,19
Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate

30,21%
CASCO

16,53%
Asigurări de viaţă

27,16%
RCA

1,76%
Alte asigurări de daune

3,80%
Asigurări de credite şi garanţii

3,36%
Alte clase de asigurări

6,08%
Incendiu

şi calamităţi naturale
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Agenţia judeţeană Alba
Adresa: B-dul. Revoluţiei, bl.V5, ap. 3 parter
Alba Iulia
Tel.: 0258.816.363
Fax: 0258.812.737
Director Agenţia judeţeană: Eugen SChIAu

Agenţia Alba
Adresa: B-dul. Transilvaniei nr. 25
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.830.785
Director Agenţie: Ioana tRIPOn

Sucursala Alba
Adresa: Str. Avram Iancu nr.3
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.814.569
Director Sucursală: Costan fERDEAn

Agenţia Alba Iulia
Adresa: Str. Frederic Mistral nr. 5
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.810.926
Area Manager: Dorin ŞERDEAn

umăr la umăr
 În judeţul Alba, situaţia clasamentului companiilor de asi-
gurare (atât asigurări generale, cât şi de viaţă) este una extrem de 
disputată, valorile primelor brute subscrise de asigurătorii care ocu-
pă primele trei poziţii fiind apropiate. Astfel, în top conduce ASIROM, 
cu prime brute subscrise în valoare de peste 10,9 milioane lei şi o 
cotă de piaţă de 18,51%. Pe locul secund se plasează OMNIASIG cu 
venituri din prime de circa 10,5 milioane lei şi o cotă de piaţă de 
17,83%, în vreme ce a treia poziţie este alocată celui mai important 
jucător de pe piaţa românească a asigurărilor, ALLIANZ-ŢIRIAC, cu 
prime subscrise din asigurare de 10,15 milioane lei şi cu o cotă de 
piaţă de 17,22%. 
 Pe segmentul asigurărilor de viaţă pe primul loc se situ-
ează ASIROM, cu subscrieri de 4,36 milioane lei, fiind urmat de ING 
Asigurări de Viaţă, cu prime brute subscrise în valoare de peste 2,25 
milioane lei. 

Diversitate şi echilibru
 Judeţul Alba se remarcă printr-o bună capacitate de adap-
tare la schimbări, chiar şi în contextul dispariţiei unor afaceri impor-
tante la nivelul acestei unităţi teritoriale. Economia judeţului este, în 
acest moment, diversificată şi echilibrată, lucru care se reflectă şi asu-
pra pieţei locale de asigurări, a declarat Liviu Daniel POANTA, Director, 
Agenţia GENERALI. Reorganizarea unor mari întreprinderi, care con-
stituiau “pilonii economiei locale”, soldată cu disponibilizări masive, 
şi migraţia forţei de muncă către alte locuri, nu au afectat în mod 
deosebit economia judeţului, aceasta reuşind să se redreseze prin 
abordarea altor domenii de activitate.

   Astfel, unele întreprinderi au fost retehnologizate, reuşind 
să ocupe o poziţie semnificativă la nivel naţional (ex.: TRANSAVIA, 
ALBALACT); de asemenea, s-au înfiinţat mai multe întreprinderi 
mici şi mijlocii care au adus un potenţial asigurabil important. 
Segmentul IMM-urilor este în creştere, ajutat şi de investiţiile străine; 
în acest context, o contribuţie considerabilă au avut-o etnicii ma-
ghiari şi germani, a declarat Gheorghe IGNAT, Directorul Sucursalei 
ALLIANZ-ŢIRIAC. 
 Asigurările pentru clienţii corporate reprezintă 80% din to-
talul subscrierilor sucursalei noastre. Considerăm că această clasă are, 
în continuare, un potenţial mare, care merită valorificat, a subliniat 
Georgeta Adriana LAZĂR, Director, Sucursala UNITA. 
 Tot către segmentul intreprinderilor mici şi mijlocii se 
îndreaptă şi BCR Asigurări: Având în vedere că multe dintre poliţele 
aferente marilor investiţii străine din judeţ se încheie în afara ţării, ne 
concentrăm din ce în ce mai mult pe IMM-uri care reprezintă un poten-
ţial semnificativ pentru activitatea de asigurare, consideră Cristina 
Mihaela STAN, Directorul Sucursalei. 
 În acelaşi timp, nici segmentul de retail nu este negli-
jat de către asigurătorii din Alba, care depun eforturi în direcţia 
promovării asigurărilor de tip property către persoane fizice. 
Activitatea noastră este, fără nici o îndoială, în creştere, mai ales pe 
segmentul de retail. În acest sens, noi putem utiliza baza de date ob-
ţinută în urma aderărilor la pensiile de Pilon II pentru promovarea 
celorlalte produse către clienţii persoane fizice, a precizat Directorul 
ALLIANZ-ŢIRIAC. 
 Totuşi, clasa cu cea mai mare pondere în portofoliul com-
paniilor locale de profil rămâne segmentul auto, respectându-se 
astfel regula existentă la nivel naţional. Judeţul Alba se constituie 
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AlbA

Agenţia Alba Iulia
Adresa: Str. Transilvaniei nr. 29
Alba Iulia
Tel.: 0258.834.456
Fax: 0258.834.597
Director Agenţie: liviu Daniel POAntA

Agenţia Alba
Adresa: Str. Frederic Mistral nr. 2
Alba Iulia
Tel.: 0258.819.850
Fax: 0258.819.849
Agency Manager: Claudia Dorina IStRAtE

ca fiind bază pentru un număr mare de transportatori, de impor-
tanţă naţională, ale căror autovehicule sunt preluate în asigurare. 
În acest sens, Directorul Sucursalei ASIROM, Ilie SBUCIUMELEA, a 
declarat: Pe acest segment, pulsul este dat de trasportatorii auto, în 
mare măsură localizaţi în oraşul Sebeş, aceştia achitând cele mai im-
portante prime, dar şi înregistrând cele mai semnificative daune. În 
consecinţă, acestei clase de asigurări îi revine şi cea mai mare rată a 
daunei, în multe cazuri mult peste media la nivel naţional. Totuşi, li-
derii sucursalelor locale de asigurări întreprind toate măsurile pen-
tru reducerea daunalităţii, prin selecţia mai riguroasă a clienţilor şi 
echilibrarea portofoliului prin subcrierea pe alte clase de asigurări. 
Diversitatea este benefică pentru profitabilitatea companiilor de pro-
fil. Spre exemplu, chiar dacă la nivelul segmentului auto înregistrăm 
o daunalitate de circa 90%, per total, prin compensarea cu alte clase 
de asigurări, daunalitatea a fost de doar 56%, a menţionat Lucian 
TRIPON, Director, Sucursala OMNIASIG. 

Ardeleanul, om prudent
 Numărul mare de companii care oferă asigurări de viaţă, 
vechimea acestora în piaţă, numărul de agenţi specializaţi pe acest 
tip de produse şi campania de aderare la Pilonul II au făcut din asigu-
rările de viaţă un produs cunoscut de publicul larg. 

 Mentalitatea faţă de asigurările de viaţă este într-un con-
tinuu proces de deschidere, printre cauze aş putea enumera creşterea 
competiţiei în piaţă, localnicii care lucrează în Vestul Europei şi, nu în 
ultimul rând, recent încheiata campanie pentru Pilonul II, a declarat 
Claudia Dorina ISTRATE, Director, Agenţia ING Asigurări de Viaţă. 
 În cadrul vizitelor efectuate de către echipele Programului 
“Unde Mă asigur?” în judeţul Alba, s-a observat o forţă de vânzări 
importantă implicată în piaţa asigurărilor de viaţă. 
 Eforturile depuse în ultima perioadă au sporit vânzările 
acestor tipuri de produse, lucru confirmat de toate reprezentanţe-
le judeţene ale companiilor de viaţă vizitate. Percepţia asigurărilor 
de viaţă s-a schimbat în bine atât în ceea ce priveşte persoanele fizi-
ce, cât şi cele juridice. Se observă o creştere importantă a asigurărilor 
de grup, semn al faptului că angajatorii înţeleg utilitatea unui astfel 
de produs, a menţionat Florina MUREŞAN, Unit Manager, Agenţia 
INTERAMERICAN. Nevoia de protecţie pare a fi fost conştientizată 
foarte bine, iar auspiciile favorabile care se conturează în judeţul 
Alba creează premisele pentru o bună dezvoltare a acestui segment. 
2008 va însemna cu siguranţă anul Pilonului III şi al Pilonului IV, întrucât 
produsele de economisire beneficiază acum, mai mult decât oricând, de 
o percepţie favorabilă, a adăugat Ioana TRIPON, Director, Agenţia BCR 
Asigurări de Viaţă. 

StRuCtuRA PORtOfOlIuluI PE COMPAnII - 2007
Compania Asigurări de 

viaţă:
Asigurări 

generale, din 
care:

CASCO RCA+CARtE 
vERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAunE lA 
PROPRIEtăţI 

(Asigurări 
AGRICOlE incluse)

Asigurări de 
credite şi garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 ALLIANZ-ŢIRIAC 13,49 86,51 41,46 28,54 9,86 1,09 - 5,55

2 ARDAF - 100,00 30,32 56,94 4,90 2,53 - 5,31

3 ASIBAN 34,04 65,96 23,77 7,73 4,42 0,05 28,97 1,03

4 ASIROM 40,00 60,00 - - - - - -

5 ASTRA-UNIQA 0,03 99,97 26,42 66,13 1,51 3,66 - 2,26

6 BT Asigurări 0,34 99,66 45,07 43,38 6,76 - - 4,45

7 GENERALI 13,39 86,61 46,77 13,38 22,88 0,85 - 2,73

8 ING Asigurări de Viaţă 100,00 - - - - - - -

9 OMNIASIG - 100,00 47,62 24,76 10,48 5,71 8,57 2,86

10 UNITA - 100,00 43,12 38,06 8,49 - - 10,33
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 Imaginea bună de care se bucură asigurările de viaţă în 
Alba ţin şi de un anumit specific local. Principalele asigurări din por-
tofoliul nostru sunt asigurările de viaţă, care au o pondere de circa 40%. 
Motivele ţin de istorie, de educaţie, precum şi de faptul că ardeleanul 
este un om prudent, care în primul rând îşi asigură viaţă şi apoi bunuri-
le, a concluzionat Ilie SBUCIUMELEA. 

nevoia de brokeri locali
 Pe piaţa asigurărilor din Alba se simte nevoia înfiinţării 
unei companii de intermediere în asigurări, care să desfăşoare o ac-
tivitate serioasă, urmându-şi scopul de consultant pentru potenţialii 
asiguraţi, dar şi de furnizor de clienţi pentru companiile de asigurări. 
Primele subscrise prin intermediul brokerilor de compania noastră nu 
depăşesc 10 procente. Ar fi foarte utilă înfiinţarea unei companii de bro-
keraj în asigurări care să opereze la nivel local, a declarat Directorul BT 
Asigurări Alba, Eugen SCHIAU. 
 În acest moment, afacerile pe care le desfăşurăm prin inter-
mediul brokerilor sunt aproape nule. Pentru piaţa locală ar fi impor-
tantă înfiinţarea unui broker, cu rol de consultant în asigurări şi nu ori-
entat doar spre vânzarea poliţelor de tip RCA, a precizat Călin SABĂU, 
Director, Agenţia ASIBAN. În ceea ce priveşte dificultăţile existente 

sau care pot apărea, Directorul ASITRANS-EUROINS Alba, Vasile 
CHIŞBAC, declara: De la începutul anului în curs, ASITRANS-EUROINS a 
implementat posibilitatea derulării activităţii în sistem de franciză. Prin 
acest sistem nu putem totuşi oferi brokerilor un comision mai mare de 
29%, astfel încât, având în vedere că alte companii pot oferi comisioane 
superioare, există posibilitatea ca unii brokeri să nu fie tentaţi să cola-
boreze cu noi.  
 Existenţa brokerilor nu este necesară, pentru moment, decât 
în cazul în care aceştia ar putea aduce un client important pentru niş-
te comisioane adecvate, consideră Radu SOARE, Director, Sucursala 
ASTRA-UNIQA. O altă problemă referitoare la brokerii care colabo-
rează cu asigurătorii din Alba (n. red.: aceştia fiind exclusiv repre-
zentanţi ai companiilor de intermediere prezente pe tot teritoriul 
ţării) este transferarea mai multor subscrieri, care ar fi trebuit să se 
regăsească la nivelul judeţului Alba, către sucursalele şi agenţiile 
din alte judeţe.
 O soluţie diferită este adoptată de ARDAF, care transferă 
la nivel local (n. red.: judeţul Alba) gestiunea contractelor cu bro-
kerii, această descentralizare având drept consecinţă o reflectare a 
subscrierilor realizate prin intermediari în încasările înregistrate de 
Sucursala Alba. 

Agenţia Alba Iulia
Adresa: Piaţa Iuliu Maniu nr. 16
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.810.471
unit Manager: florina MuREŞAn

PRIME bRutE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI DE vIAţă În juDEţul AlbA În Anul 2007* 

Compania

Prime brute Subscrise

Evoluţie reală în ROn
Evoluţie nominală 

în EuR
2007 2006

mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR

1 ASIROM 4.360,00 1.306,45 NA NA  -  - 

2 ING Asigurări de Viaţă 2.257,00 676,30 1.309,00 371,40 61,79 82,09

3 ASIBAN 1.572,07 471,06 714,81 202,81 106,37 132,26

4 ALLIANZ-ŢIRIAC 1.368,00 409,91 905,00 256,77 41,84 59,64

5 GENERALI 157,97 47,33 95,49 27,09 55,24 74,72

6 BT Asigurări 16,75 5,02 8,12 2,31 93,48 117,76

7 ASTRA-UNIQA 1,68 0,50 0,53 0,15 197,44 234,76

tOtAl COMPAnII vIZItAtE 9.733,47 2.916,57 3.032,95 860,53 201,14 238,93

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

Sucursala Alba
Adresa: Str. Henri Coandă nr. 2
Alba Iulia
Tel.: 0258.818.593
Fax: 0258.818.594
Director Sucursală: lucian tRIPOn

AlbA
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AlbA

Sucursala Alba
Adresa: Str. Traian nr. 18
Alba Iulia
Tel./Fax: 0258.835.155
Director Sucursală: Georgeta Adriana lAZăR

COMPaNIa INtERMEDIERI PRIN BROKERI

BCR asigurări 30%

OMNIaSIG 18%

aLLIaNZ-ŢIRIaC 11%

Bt asigurări 10%

UNIta 10%

GENERaLI 8%

aRDaF  - 

aSIROM  - 

aStRa-UNIQa  - 

BCR asigurări de Viaţă  - 

ING asigurări de Viaţă  - 

Calea spre profitabilitate...
 Piaţa de asigurări din România se confruntă cu o proble-
mă devenită deja clasică, daunalitatea ridicată. În condiţiile în care 
segmentul asigurărilor auto reprezintă pilonul de bază al acestei 
pieţe, iar daunalitatea acestei clase a fost şi va fi una ridicată, socie-
tăţile de asigurare care îşi văd ameninţată profitabilitatea urmăresc 
diversificarea portofoliului prin promovarea unor clase precum 
asigurările de clădiri şi bunuri, răspunderi civile, asigurări de viaţă 
etc. 
 În urma discuţiilor pe care echipele Programului “Unde 
Mă asigur?” le-au purtat cu liderii şi specialiştii companiilor de asi-
gurări prezente în judeţul Alba, a rezultat faptul că rata daunei per 

total portofoliu s-a situat, în general, sub media naţională. Cu toate 
că, la fel ca în multe alte zone, segmentul asigurărilor auto CASCO 
şi RCA a generat o rată a daunei importantă, s-a reuşit ţinerea sub 
control a daunalităţii prin promovarea altor clase de asigurări. 
Daunalitatea pe segmentul auto este de circa 90% pentru sucursala 
noastră, dar prin diversificarea portofoliului, mai exact promovarea 
segmentului property, am reuşit să aducem rata daunei, la nivelul în-
tregului portofoliu, la circa 56%, a declarat Lucian TRIPON. 
 Asigurătorii locali înţeleg importanţa unui rezultat finan-
ciar pozitiv şi de aceea iau măsurile necesare pentru atingerea pro-
fitabilitatii. Profitul este primul deziderat în orice afacere sănătoasă, 
de aceea consider că rata daunei pe care am înregistrat-o în 2007, de 
59%, este mare şi ne concentrăm pe asigurările de locuinţe pentru a 
creşte încasările, profitul şi, de ce nu, cota de piaţă, a precizat Radu 
SOARE. 
 Diversificarea nu este singura metodă de a reduce dauna-
litatea, dar este foarte importantă pentru maturizarea pieţei româ-
neşti de asigurări. Rata daunei se menţine în limite normale, sub media 
pe societate, şi aceasta datorită evaluării corecte a riscului, a declarat 
Ilie SBUCIUMELEA. 

PRIME bRutE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI nOn-vIAţă În juDEţul AlbA În Anul 2007* 

Compania

Prime brute Subscrise

Evoluţie reală în ROn
Evoluţie nominală 

în EuR
2007 2006

mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR

1 OMNIASIG 10.500,00 3.146,26 6.300,00 1.787,49 56,39 76,02

2 ALLIANZ-ŢIRIAC 8.774,00 2.629,07 10.350,00 2.936,59 -20,45 -10,47

3 ASIROM 6.540,00 1.959,67 NA NA  -  - 

4 ASTRA-UNIQA 5.842,05 1.750,53 3.415,36 969,03 60,51 80,65

5 BT Asigurări 4.873,33 1.460,26 3.366,15 955,07 35,85 52,90

6 UNITA 4.634,00 1.388,55 NA NA  -  - 

7 ARDAF 3.918,00 1.174,00 5.772,00 1.637,68 -36,31 -28,31

8 ASIBAN 3.045,89 912,68 2.070,59 587,48 38,03 55,35

9 GENERALI 1.022,16 306,28 457,52 129,81 109,64 135,95

tOtAl COMPAnII vIZItAtE 49.149,43 14.727,30 31.731,61 9.003,15 45,34 63,58
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

Sucursala Alba Iulia
Adresa: Str. Doinei nr. 13
Tel./Fax: 0258.817.410
Inspector Asigurări: Octavian AvRAM

OtP Garancia
Asigurări



62 Anul X  - Numărul 1/2008     57

EChIPA EDItORIAlă

vlad PAnCIu
Coordonator Program

lidia POP
Secretar de Redacţie

Oleg DOROnCEAnu
Editor

Costi bORODA
Responsabil newsletter

liviu huluţă
Editor

vlad bOlDIjAR
Editor
Coordonator Rubrică

De ce ar investi cineva în Alba?
  Ce poate oferi judeţul Alba potenţialilor investitori? Un răs-
puns la această întrebare au încercat să găsească, în cadrul vizitelor 
efectuate, echipele Programului “Unde Mă asigur?”. Astfel, o serie 
de avantaje pe care judeţul le poate oferi potenţialilor investitori 
străini sunt legate de poziţia geografică - locaţia acestuia fiind apro-
piată de pieţele Vestice, judeţul fiind străbătut de două drumuri eu-
ropene, E81 şi E68, asigurându-se astfel fluenţa traficului către grani-
ţa de Vest, dar şi către Centrul ţării, favorizând un trafic intens, intern 
şi internaţional. Sunt demne de menţionat şi avantajele resurselor 
naturale, dar şi cele ale forţei de muncă, ieftină şi calificată. La toate 
acestea se pot adauga potenţialul turistic important, dar şi avantaje-
le economice, cum ar fi: creşterea economică, susţinută în special de 
relansarea exporturilor, asistenţa financiară permanentă acordată în 
scopul dezvoltării IMM-urilor, creşterea interesului din partea inves-
titorilor străini, precum şi avântul deosebit al pieţei construcţiilor.  
 Restructurarea industriei locale din ultimii ani a generat un 
surplus de spaţii de producţie disponibile, cu acces la utilităţi, care 

pot fi adaptate unui nou proces de producţie. Astfel, pentru a atrage 
potenţiale investiţii, Alba pune la dispoziţie terenuri şi spaţii (aproxi-
mativ 3.000 hectare) care aparţin îndeosebi domeniului privat, dar şi 
autorităţilor publice locale.
 Referitor la industria locală a asigurărilor, echipele care au 
vizitat judeţul Alba în cadrul Programului “Unde Mă asigur?” au 
descoperit o unitate teritorială în care există probleme evidente, dar 
şi un mediu în care asigurătorii au dovedit că se află pe drumul cel 
bun, făcând faţă celei mai importante provocări, educarea populaţi-
ei în spiritul asigurărilor. Astfel, principalii factori de influenţă care au 
contribuit la creşterea volumului primelor brute subscrise, compa-
rativ cu anul 2006, pot fi măsurile întreprinse de asigurători pentru 
majorarea tarifelor de prime şi oferirea de noi produse de asigurare, 
achiziţionarea de către populaţie de autoturisme noi şi bunuri de fo-
losinţă îndelungată şi, nu în ultimul rând, creşterea gradului de con-
ştientizare la nivelul populaţiei a necesităţii încheierii unei asigurări.

Vlad BOLDIJaR

Mulţumim 

pentru sprijinul acordat Programului

Nissan Pathfinder

Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată 
de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp propriul instrument electronic de 
comunicare al Programului “Unde Mă Asigur?”.

un produs Media XPRIMM

AlbA
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 Orientarea spre profitabilitate în condiţiile unui 
trend naţional îndreptat spre cota de piaţă este un deziderat 
destul de dificil de realizat. Se pare însă că liderii companiilor 
de profil din judeţul Alba au făcut paşi serioşi în această di-
recţie, prin canalizarea tuturor eforturilor pentru reducerea 
daunalităţii şi realizarea unei creşteri sănătoase şi profitabi-
le. Aceasta a fost una dintre concluziile principale ale ZILEI 
ASIGURĂRILOR de la Alba Iulia, eveniment organizat recent 
în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?” în judeţul Alba.   
 Ne orientăm, în primul rând, spre profitabilitate şi 
nu spre cota de piaţă, reculul înregistrat în 2006 fiind un semn 
de însănătoşire a pieţei. Este deosebit de important să lucrăm 
corect şi în beneficiul tuturor părţilor implicate, a declarat 
Gheorghe IGNAT, Director, Sucursala ALLIANZ - ŢIRIAC. 
 Depunem toate eforturile pentru ca în anul 2008 să 
obţinem, pe lângă creşterea cotei de piaţă, şi o creştere a pro-
fitabilităţii, deosebit de importantă în condiţiile creşterii ratei 
de daună la nivel naţional, apreciază Dan Sebastian FRĂŢILĂ, 
Director, Agenţia Sebeş BCR Asigurări. 
 De aceeaşi părere este şi Nicolae MICLĂUŞ, Şef 
Serviciu Asigurări, Sucursala OMNIASIG, care consideră că: A 
venit timpul să fim mai profitabili în activitatea de asigurare, iar 
clienţii trebuie să înţeleagă că o primă de asigurare mai mică 
nu oferă neapărat şi o acoperire mai bună. 
 Rezultatele bune înregistrate ca urmare a preocu-
părilor liderilor locali pentru eficientizarea activităţii şi diver-
sificarea portofoliului sunt demne de a fi luate drept exem-
plu, mai ales în contextul în care regiunea Centru, din care 
face parte şi Alba, deţine şi cea mai importantă pondere la 
nivel naţional în ceea ce priveşte primele brute subscrise. 
 Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii dedica-
te realităţilor pieţei locale de asigurări a fost legat de nece-
sitatea dezvoltării pieţei locale de brokeraj, în condiţiile în 
care nu există nici un broker autorizat la nivelul judeţului, 
necesitatea înfiinţării acestuia fiind resimţită de companiile 
locale de profil. Astfel, asigurătorii şi-au manifestat dorinţa 
de a lucra cu brokerii pe principii de echitate şi seriozitate, 
mai ales că transferul unor clienţi importanţi de la nivel local 
spre Bucureşti sau alte judeţe de către brokerii din afară este 
în detrimentul dezvoltării industriei locale de asigurări. 
 Încercăm să atragem brokerii de la nivel central sau 
din alte judeţe pentru că piaţa locală are potenţial, dar este des-
tul de dificil pentru că aceştia sunt prea centralizaţi, a precizat 
Gheorghe IGNAT. 
 Dorim să lucrăm cu brokerii, dar aceştia de obicei 
sunt interesaţi doar de preluarea unor clienţi importanţi şi 
nu de dezvoltarea unui parteneriat viabil, a completat Liviu 
Daniel POANTA, Director, Agenţia GENERALI. În acelaşi sens, 
Bogdan STAN, CEO, ASITRANS EUROINS, şi Invitat Special la 
întâlnirea dedicată pieţei locale de asigurări a punctat că 
primele subscrise prin intermediul brokerilor sunt în creştere 
de la an la an, constituind pentru ASITRANS EUROINS, în 2007, 

Eveniment

ZIlEI ASIGuRăRIlOR Alba Iulia

AlbA- un judeţ axat 
pe profitabilitate

Un eveniment

 Bogdan STAN, CEO ASITRANS-EUROINS 
alături de Dan Sebastian FRăŢILă, Director 
Agenţia Sebeş, BCR Asigurări

 Vlad PANCIU, Coordonator, Programul “Unde 
Mă Asigur?”, a prezentat activitatea Media 
XPRIMM
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aproximativ 30% la nivel naţional. Vom susţine colaborarea şi 
la nivel local, o relaţie corectă şi profesională fiind în avantajul 
tuturor părţilor implicate.
 Discuţiile au continuat cu analiza beneficiilor şi 
a rezultatelor înregistrate de societăţile locale de profil ca 
urmare a tendinţei de orientare către segmentul de retail, 
persoanele fizice deţinând o pondere considerabilă în por-
tofoliul acestora. Astfel, deşi costurile de atragere a acestor 
clienţi sunt mai crescute, gradul de fidelizare şi retenţie este 
considerabil mai mare comparativ cu segmentul persoane-
lor juridice, care în condiţiile migrării către un alt asigurător 
pot provoca dezechilibre semnificative în portofoliul socie-
tăţilor de profil. 
 Iniţial ne-am orientat către companiile locale de lea-
sing dar, odată cu creşterea ratei de daună, am renunţat la asi-
gurările de tip “buchet”. Ne concentrăm pe segmentul de retail, 
în special pentru asigurările de locuinţe, în acest sens introdu-
cerea unei reţele de tip MLM fiind deosebit de utilă, a explicat 
Lucian TRIPON, Director, Sucursala OMNIASIG. De aceeaşi 
părere este şi Directorul Sucursalei ASIBAN, Călin SABĂU: Ne-
am canalizat eforturile spre persoanele fizice, mai ales în ceea 
ce priveşte asigurările auto, unde se înregistrează şi cea mai 
mare rată a daunei. 
 Tendinţa de creştere a vânzărilor pe segmentul de re-
tail vine în contextul unor reduceri de primă mai mari cerute de 
către persoanele juridice, care nu pot fi întotdeauna acordate, a 
adăugat Florin POPA, Director, Sucursala ARDAF.
 Orientarea către persoanele fizice este benefică, pe 
de altă parte, şi datorită deschiderii manifestate de populaţia 
din zonă faţă de asigurările de viaţă, mult mai mare decât 
în alte regiuni ale ţării. Mentalitatea propice, cât şi campania 
agresivă pentru aderarea la Pilonul II au creat premisele unei 
dezvoltări sănătoase pe acest segment. Un exemplu eloc-
vent în acest sens îl reprezintă Sucursala ASIROM din Alba, 
care a reuşit să atingă un procent de 40% din subscrieri pe 
această clasă de asigurare.
 Practicăm asigurările de viaţă de 15 ani, regiunea 
fiind recunoscută pentru înclinaţia spre acest tip de poliţă 
cu mare potenţial, opinează Ilie SBUCIUMELEA, Director, 
Sucursala ASIROM. Beneficiile introducerii Pilonului II pen-
tru piaţă au fost punctate şi de către Dorin ŞERDEAN, Area 
Manager GRAWE: Campania de pensii private ne-a ajutat mult 
în activitatea pe care o desfăşurăm, astfel că a contribuit mult 
la schimbarea mentalităţii populaţiei vizavi de necesitatea în-
cheierii unei asigurări. 
 În acelaşi timp, beneficiind de o bună percepţie a 
acestor asigurări, am dezvoltat produse adaptate pentru toate 
categoriile de persoane, inclusiv pentru mediul rural, care are 
un potenţial mare, a adăugat Claudia Dorina ISTRATE, Agency 
Manager, Agenţia ING.  
 Am creat o reţea de consilieri bine pusă la punct, axa-
tă pe marile oraşe, dar nu neglijăm nici mediul rural care este 

încă o piaţă neexploatată, este de părere şi Ioana TRIPON, 
Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. 
 Deschi derea populaţiei din Alba pentru a si gurările 
de via ţă a creat premise favorabile şi pentru promovarea 
altor clase de asigurări, printre care şi asigurările de sănă-
tate: Asigurările private de sănătate au avut un start bun în 
judeţ, acestea intrând sub incidenţa unui program elaborat la 
nivel naţional, în colaborare cu CLINIMED, a subliniat Florina 
MUREŞAN, Unit Manager, INTERAMERICAN. 
 Pe de altă parte, succesul şi rezultatele notabile în-
registrate pe aceste clase de asigurări sunt direct influenţate 
de gradul de pregătire şi profesionalismul forţei de vânzări 
a societăţilor locale de profil, liderii acestora implicându-se 
direct în  formarea şi perfecţionarea personalului.
 Specializarea şi pregătirea forţei de vânzări este un 
lucru primordial în activitatea de asigurare şi trebuie să acor-
dăm o atenţie deosebită acestor aspecte, consideră Istvan 
MIHALY, Director Regional, OTP Garancia.   
 Alba prezintă un bun exemplu de echilibru şi di-
versitate pentru multe dintre judeţele vizitate de către echi-
pele Programului “Unde mă Asigur?”. Un lucru însă merită 
remarcat mai presus de toate, şi anume buna colaborare în-
tre sucursalele societăţilor de asigurare la nivelul judeţului, 
în ideea creării unui mediu concurenţial corect, precum şi 
pentru educarea populaţiei vizavi de utilitatea şi necesitatea 
asigurărilor.  
 Liderii locali au reuşit să ajungă la un consens, coope-
rând pe plan local pentru a contribui la formarea unei impresii 
pozitive asupra conceptului de asigurare în general, deziderat 
care încă nu a putut fi obţinut la nivel central, a concluzionat 
Bogdan STAN. 

Eveniment

 Câştigătorii concursului organizat de Revista Primm (de la stânga la dreapta) Daniel URS, Unit Manager, 
BCR Asigurari, Ion-Viorel PăDURARU, Inspector Asigurări, ASTRA-UNIQA, Eugen Marius JID, Director Adjunct 
ARDAF

 Evenimentul a reunit liderii sucursalelor şi agenţiilor locale de asigurări 
care au analizat realităţile pieţei de profil din judeţ 
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unde Mă Asigur?

 Ultimul deceniu a marcat pentru judeţul Mureş 
crearea unui mediu de afaceri favorabil investiţiilor străine 
(2.032 de firme cu participare străină de capital), un sector 
bancar dezvoltat, orientat către creşterea serviciilor financi-
are şi de consultanţă, o economie în care  predomină unită-
ţile cu capital majoritar privat, societăţile cu răspundere li-
mitată reprezentând 60,1 % din totalul agenţilor economici. 
Sectorul industrial al judeţului se remarcă prin dezvoltarea 
unor industrii dintre care unele sunt unice la nivelul întregii 
ţări: industria extractivă a gazului metan, de exploatare şi 
prelucrare a lemnului (locul 8 pe ţară la producţia de cheres-
tea), industria mobilei şi a instrumentelor muzicale (locul 2 
pe ţară la producţia de mobilier), chimică şi industria de me-
dicamente (locul 1 pe ţară la producţia de antidăunători), 
construcţia de maşini, echipamente şi aparate electrice 
etc. Acestora li se adaugă un potenţial turistic de excepţie: 
municipiile Târgu-Mureş şi Sighişoara, staţiunea  balneocli-
materică Sovata, sectorul montan al Văii Mureşului, apele 
sărate, nămolurile, apele iodurate şi clorurate cu deosebite 
calităţi curative.  

Auto – cauză şi efect
 Piaţa asigurărilor din judeţul Mureş a înregistrat în 
2007 o dinamică bună în ceea ce priveşte creşterea primelor 
brute subscrise, în medie de 25-30% faţă de rezultatele obţi-
nute în anul precedent. 

 Motorul de dezvoltare al acesteia a fost , la fel ca şi 
în 2006, segmentul asigurărilor auto, care deţine o pondere 
semnificativă în portofoliul companiilor locale de profil. 
 Ponderea cea mai mare pe segmentul asigurărilor 
generale revine clasei auto, deşi an de an ne propunem o ba-
lansare a portofoliului în sensul creşterii subscrierilor pe clasa 
asigurărilor non-auto. Explicaţiile sunt rezonabile: pe de o 
parte, pentru că parcurile de maşini au o dinamică superioară 
evoluţiei economice a judeţului, iar pe de altă parte, o com-
ponentă importantă a reţelei de agenţi este axată pe aceste 
vânzări şi în special pe RCA, a declarat Aurel CIOCĂ, Director, 
Sucursala ASTRA-UNIQA, cu prilejul ZILEI ASIGURĂRILOR de 
la Târgu-Mureş, eveniment care a reunit peste 50 de repre-
zentanţi locali ai companiilor de asigurări şi brokeraj în asi-
gurări din judeţul Mureş. 
 Specificul judeţului Mureş nu reprezintă un caz 
atipic, dacă privim situaţia la nivel naţional, unde segmen-
tul auto are un cuvânt greu de spus vizavi de dinamica şi 
creşterea pieţei. Astfel, orientarea spre creşterea cotei de 
piaţă, mai uşor de realizat prin subscrieri semnificative pe 
această clasă, şi mentalitatea clienţilor - mai “deschisă” faţă 
de asigurările auto (în mare şi datorită obligativităţii pentru 
asigurările de tip RCA) - determină şi conturează profilul lo-
cal al pieţei de asigurări din majoritatea judeţelor ţării. 
 Principalul produs din punct de vedere al primelor 
brute subscrise este asigurarea de tip RCA, datorită obligati-

> Judeţul Mureş face parte din Regiunea Centru, zonă care deţine cea mai însemnată pondere la nivel naţional 
după primele brute subscrise (18,92% în 2006). ZIUA ASIGURăRILOR, eveniment organizat de  Media XPRIMM 
pentru prima dată la Târgu-Mureş, a constituit o bună oportunitate pentru cunoaşterea profilului pieţei locale a 
asigurărilor şi a potenţialului de dezvoltare a acesteia. 

MuREŞ
MUREŞ

> Reşedinţa de judeţ: Târgu-Mureş

> Suprafaţa: 6.714 km2

> Populaţia: 585.990 locuitori (2005) 

> Număr salariaţi: 138.897 (decembrie 2007)

> Rata şomajului: 4,3% (decembrie 2007)

> Câştig salarial mediu brut: 1.371 lei/persoană (decembrie 2007)

Piaţa locală a asigurărilor:

> Număr de unităţi locale: 33 (2005)

> Prime brute subscrise (2006): 78,14 milioane lei 

> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 283 (2006)

> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,84 milioane lei

> Densitatea asigurărilor: 133,35 lei/locuitor

> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.071
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vităţii acestei forme, urmat de CASCO şi asigurarea de bunuri 
pentru persoane fizice şi persoane juridice, precizează Dorin 
Dumitru ŞERBĂNAŢI, Director, Sucursala OMNIASIG.
 De aceeaşi părere este şi Directorul Sucursalei 
ALLIANZ-ŢIRIAC, Romeo BANU: O primă grijă a clienţilor este 
asigurarea auto, aceasta reflectându-se şi asupra profilului ju-
deţului. 
 În acelaşi timp, clasei care deţine ponderea cea 
mai mare în portofoliul sucursalelor companiilor de profil 
din Mureş îi revine şi cea mai ridicată rată a daunei. În acest 
context, asigurătorii locali sunt preocupaţi de identificarea 
celor mai adecvate soluţii pentru rezolvarea acestei proble-
me printr-o selecţie cât mai riguroasă a clienţilor şi profita-
bilizarea activităţii.
 Rata daunei pe segmentul auto este o problemă 
stringentă pentru activitatea noastră. Această problemă este 
agravată şi de supraevaluarea costurilor de reparaţie a autove-
hiculelor de către service-urile din Mureş... O soluţie ar fi intro-
ducerea unui sistem de evaluare a daunelor de tipul AUDATEX. 
Astfel, prin normarea corectă a lucrărilor efectuate de service-
uri se vor putea reduce costurile pe care le înregistrăm, a preci-
zat Cornel VINŢELERIU, Director, ASIBAN Mureş.
 Ar trebui iniţiat, atât pe plan local, cât şi naţional, un 
program eficient de lucru cu service-urile, care în ultimii trei ani 
şi-au triplat nejustificat preţurile, punctează Teodor CRIŞAN, 
Director, CARPATICA Asig Mureş. 
 O măsură eficientă în acest sens, menită să contri-
buie la reducerea daunalităţii, a fost deja implementată de 
BT Asigurări, prin înfiinţarea unui departament specializat 
de gestionare a daunelor. BT Asist este un sistem de viitor care 
are ca obiectiv soluţionarea dosarelor de daună ale companiei. 
Deja au  fost înregistrate rezultate notabile în ceea ce priveşte 
reducerea daunalităţii pe segmentul auto, a declarat Mircea-
Florian HĂDĂRIG, Director, Agenţia Judeţeană BT Asigurări.

COMPaNIa VaLOaRE 
DaUNa 

aNULUI (lei)

Rata DaUNEI DESCRIERE 
DaUNĂ

aLLIaNZ-ŢIRIaC 1739000 83,66% agricolă

aSIROM 317044 NA property

aSIBaN 151914 NA incendiu

OMNIaSIG 80000 55% accident auto

aStRa-UNIQa 50000 51% NA

Bt asigurări NA 67% NA

GENERaLI NA 74,44% NA

 Ceea ce merită punctat este faptul că eforturile 
liderilor companiilor locale de a echilibra portofoliile, pre-
cum şi pentru diversificarea acestora, prin orientarea către 

alte clase de asigurări mai “profitabile” au dat rezultate, rata 
daunei fiind menţinută sub valoarea medie la nivel naţional. 
Am reuşit să obţinem o rată a daunei mai mică pe segmentul 
asigurărilor auto datorită orientării către persoanele fizice, 
care au un comportament mai protector faţă de autovehicu-
lele proprietate personală, a adăugat Aurel CIOCĂ. 
 De asemenea, este important să precizăm că me-
ritele reprezentanţelor locale de profil în ceea ce priveşte 
reducerea ratei de daună pe segmentul auto sunt şi mai 
elocvente în condiţiile în care judeţul este un nod al trans-
portului rutier în centrul ţării, fiind  traversat de un impor-
tant drum european - E60 - şi de câteva drumuri naţionale.  

În curs de consolidare
 Deşi piaţa locală de profil din Mureş este într-o 
evoluţie continuă, brokerajul în asigurări este încă la înce-
put de drum, fiind necesare eforturi de ambele părţi ale 
“baricadei” pentru dezvoltarea acestui parteneriat reciproc 
avantajos. Cu toate că pe piaţa mureşeană de asigurări ac-
tivează două companii locale de brokeraj, ASIBROK 2000 şi 

PRIME bRutE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI DE vIAţă În juDEţul MuREŞ În Anul 2007* 

Compania
Prime brute Subscrise Evoluţie 

reală în 
ROn

Evoluţie 
nominală în 

EuR
2007 2006

mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR
1 ASIROM 4.080,00 1.222,55 NA NA  -  - 
2 ALLIANZ-ŢIRIAC 2.766,00 828,81 2.318,00 657,68 11,97 26,02
3 ASIBAN 2.305,00 690,68 1.079,00 306,14 100,45 125,61
4 GENERALI 1.091,46 327,05 724,95 205,69 41,27 59,00
5 BT Asigurări 150,00 44,95 45,00 12,77 212,78 252,03
6 ASTRA-UNIQA 84,00 25,17 72,00 20,43 9,47 23,21
tOtAl COMPAnII 10.476,46 3.139,20 4.238,95 1.202,71 131,91 161,01
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

PRIME bRutE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI nOn-vIAţă În juDEţul MuREŞ În Anul 2007* 

Compania
Prime brute Subscrise Evoluţie 

reală în 
ROn

Evoluţie 
nominală în 

EuR
2007 2006

mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR
1 ASIROM 12.920,00 3.871,39 NA NA  -  - 
2 OMNIASIG 11.262,00 3.374,58 7.844,00 2.225,56 34,72 51,63
3 ALLIANZ-ŢIRIAC 10.942,00 3.278,70 9.520,00 2.701,09 7,85 21,38
4 BT Asigurări 9.000,00 2.696,79 4.500,00 1.276,78 87,67 111,22
5 ASTRA-UNIQA 8.436,00 2.527,79 6.741,00 1.912,61 17,43 32,16
6 ASIBAN 5.299,00 1.587,81 3.824,00 1.084,98 30,03 46,35
7 GENERALI 2.372,00 710,75 1.703,59 483,36 30,65 47,05
tOtAl COMPAnII 60.231,00 18.047,82 34.132,59 9.684,38 65,58 86,36
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

StRuCtuRA PORtOfOlIuluI PE COMPAnII - 2007
Compania Asigurări de 

viaţă:
Asigurări 

generale, din 
care:

CASCO RCA+CARtE 
vERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAunE lA 
PROPRIEtăţI 

(Asigurări 
AGRICOlE incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 ALLIANZ-ŢIRIAC 20,18 79,82 34,85 20,83 10,02 8,93 0,01 5,19
2 ASIBAN 30,31 69,69 32,11 6,52 9,14 - 20,55 1,35
3 ASIROM 24,00 76,00 - - - - - -
4 ASTRA-UNIQA 0,99 99,01 32,17 58,38 4,34 0,55 1,42 2,15
5 BT Asigurări 1,64 98,36 45,57 41,31 9,29 - - 2,19
6 GENERALI 31,51 68,49 36,88 8,59 1,81 18,41 - 2,80
7 OMNIASIG - 100,00 34,66 40,93 9,50 2,66 8,98 3,27
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 Romeo bAnu, Director, Sucursala 
Allianz-ţiriac

 Adriana bOGAt, Director, Sucursala 
bCR Asigurări Mureş
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 Aurel CIOCă, Director, 
Sucursala AStRA-unIQA

 Mircea-florian hăDăRIG, Director 
Agenţia judeţeană bt Asigurări

 Radu CălbAZă, Director, Agenţia
OMnIASIG Asigurări de viaţă

 Sorina CRăCIun,
Director Regional, GEnERAlI

 bogdan StAn, CEO, în mijlocul echipei ASItRAnS-EuROInS Mureş

 teodor CRIŞAn, Director,
Agenţia Reghin, CARPAtICA Asig

 kÁDÁR tünde Ildikó, Expert financiar, şi
Adina Mariana bRAtAnOvICI, Director, Agenţia AvIvA

 lorand bulyOuSZky,
Director Adjunct, Agenţia GEnERAlI 

 Echipa OMnIASIG, Dorin Dumitru 
ŞERbănAţI, Director, Sucursala Mureş (centru) 

 lucian SAvu,
Director, Sucursala ASIROM 

 Adriana MAIlAt, Administrator (stânga) şi Ramona kACSO,
Inspector Asigurări (dreapta), ASIbROk 2000 broker de Asigurare 

 Gabriel lOGIn, Director Executiv,
tRAnSIlvAnIA broker de Asigurare

 Cornel vInţElERIu, Director Sucursală, şi
Mona vInţElERIu, Inspector Asigurări, ASIbAn

Adrian Aurel CIf, Director, Agenţia Reghin, bt Asigurări, Stelian tIGu, Inspector   
Asigurări, bCR Asigurări, şi Emil Ioan POP, Inspector Coordonator, Reprezentanţa ASIROM
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WORLD ASSIM, precum şi un reprezentant al societăţii de 
brokeraj TRANSILVANIA Broker, din Bistriţa, companiile lo-
cale de profil nu se pot lăuda cu o pondere semnificativă 
a subscrierilor prin intermediul acestora, procentajul de in-
termediere rareori depăşind valoarea de 10% din volumul 
primelor brute subscrise. 
 Cu toate acestea, majoritatea liderilor agenţiilor şi 
sucursalelor care au participat la ZIUA ASIGURĂRILOR de la 
Târgu-Mureş şi-au arătat disponibilitatea şi interesul pentru 
dezvoltarea relaţiei cu brokerii, fiind de comun acord asupra 
utilităţii şi necesităţii acestora pentru piaţa locală de asigu-
rări. 
 Ponderea primelor brute subscrise prin intermediul 
brokerilor de asigurare este de 5%; ne dorim să extindem afa-
cerile şi vânzările prin acest mod de distribuţie pe măsură ce so-
cietăţile de brokeraj, care acţionează în principal în Bucureşti, 
îşi vor deschide puncte de lucru şi în Mureş, a declarat Lucian 
SAVU, Director, Sucursala ASIROM. Aceleaşi convingeri 

au fost exprimate şi de către  Dorin Dumitru ŞERBĂNAŢI: 
Brokerii au un rol important în educarea şi profesionalizarea 
pieţei de asigurări şi menţinem o relaţie bună atât cu brokerii 
locali, cât şi cu cei care activează la nivel naţional. Piaţă locală 
are potenţial şi e suficient loc pentru fructificarea şi dezvolta-
rea colaborării între noi.
 Judeţul Mureş oferă condiţii favorabile şi o piaţă 
deschisă pentru buna colaborare între asigurători şi brokeri, a 
precizat Stelian TIGU, Inspector, BCR Asigurări, Reghin.
 Încrederea în potenţialul pieţei, precum şi în par-
teneriatul între brokeri şi asigurători a fost exprimat şi de 
către liderii societăţilor de brokeraj, care identifică noi opor-
tunităţi de diversificare a afacerilor la nivel local: Sucursalele 
de profil din Mureş sunt deschise pentru colaborarea cu bro-
kerii şi suntem convinşi că vom putea să lucrăm eficient, mai 
ales în vânzarea produselor de asigurări de viaţă, cu mare po-
tenţial în zonă, consideră Gabriel LOGIN, Director Executiv, 
TRANSILVANIA Broker.

PRInCIPAlII InDICAtORI În ASIGuRăRI PEntRu juDEţul MuREŞ*
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

2007
mii RON 10.476,46 60.231,00 19.310,18 17.012,47 4.420,79 2.208,66 2.696,00 1.662,90 70.707,46
mii EUR 3.139,20 18.047,82 5.786,17 5.097,67 1.324,66 661,81 807,84 498,28 21.187,02

2006
mii RON 4.238,95 34.132,59 11.309,15 11.240,33 2.926,17 1.568,93 1.489,00 1.099,00 53.331,54
mii EUR 1.202,71 9.684,38 3.208,73 3.189,20 830,24 445,15 422,47 311,82 15.131,66

Evoluţie reală în ROn 131,91 65,58 60,22 42,02 41,76 32,10 69,90 41,98 24,41
Evoluţie nominală în EuR 161,01 86,36 80,33 59,84 59,55 48,67 91,22 59,80 40,02
Pondere în total PbS pentru anul 2007 14,82 85,18 27,31 24,06 6,25 3,12 3,81 2,35 100,00

Prime brute 
Subscrise

3T 2007
mii RON 5.107,50 29.748,89 11.379,28 10.759,86 2.715,15 1.689,78 2.127,00 1.077,83 34.856,39
mii EUR 1.547,96 9.016,18 3.448,79 3.261,06 822,90 512,13 644,64 326,66 10.564,14

3T 2006
mii RON 3.333,25 22.651,11 8.139,29 9.238,17 2.167,37 1.142,29 1.161,00 803,00 25.984,37
mii EUR 941,44 6.397,53 2.298,84 2.609,21 612,15 322,63 327,91 226,80 7.338,97

Evoluţie reală în ROn 44,51 23,87 31,86 9,85 18,15 39,52 72,79 26,59 26,51
Evoluţie nominală în EuR 64,43 40,93 50,02 24,98 34,43 58,74 96,59 44,03 43,95
Pondere în total PbS pentru 3t 2007 14,65 85,35 32,65 30,87 7,79 4,85 6,10 3,09 100,00

Daune plătite 
în perioada (mii 
ROn):

2007 311,91 33.637,12 9.671,07 6.565,22 2.121,39 2.911,82 2.488,00 329,62 33.949,04
2006 129,00 23.299,00 9.168,00 6.268,00 1.155,00 1.259,00 3.303,00 133,00 23.428,00

3T 2007 218,37 17.818,18 6.760,87 4.834,94 1.682,39 2.360,99 1.809,00 370,00 18.036,55
3T 2006 80,00 15.227,00 5.806,00 5.263,00 828,00 577,00 2.369,00 384,00 15.307,00

*Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii

PRInCIPAlII InDICAtORI AI COMPAnIIlOR DE ASIGuRăRI DIn juDEţul MuREŞ*

Compania

Prime brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2007

Prime brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 3t 
2007

2007 2006 3t 2007 3t 2006

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

1 ASIROM 17.000,00 5.093,94 14.960,00 4.244,57 6,63 20,01 24,04 NA NA NA NA  -  -  - 

2 ALLIANZ-ŢIRIAC 13.708,00 4.107,51 11.838,00 3.358,77 8,66 22,29 19,39 10.806,00 3.275,04 9.309,00 2.629,22 9,48 24,56 31,00

3 OMNIASIG 11.262,00 3.374,58 7.844,00 2.225,56 34,72 51,63 15,93 8.803,00 2.667,98 6.048,00 1.708,19 37,27 56,19 25,26

4 BT Asigurări 9.150,00 2.741,74 4.545,00 1.289,54 88,91 112,61 12,94 NA NA NA NA  -  -  - 

5 ASTRA-UNIQA 8.520,00 2.552,96 6.813,00 1.933,04 17,35 32,07 12,05 7.231,00 2.191,54 5.781,70 1.632,97 17,95 34,21 20,75

6 ASIBAN 7.604,00 2.278,49 4.903,00 1.391,12 45,53 63,79 10,75 5.639,00 1.709,05 3.380,00 954,64 57,35 79,03 16,18

7 GENERALI 3.463,46 1.037,80 2.428,54 689,05 33,82 50,61 4,90 2.377,39 720,53 1.465,67 413,96 52,98 74,06 6,82

tOtAl COMPAnII 70.707,46 21.187,02 53.331,54 15.131,66 24,41 40,02 100,00 34.856,39 10.564,14 25.984,37 7.338,97 26,51 43,95 100,00
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 Ideea a fost susţinută şi de Cerasela NERGHEŞ, 
Director General, ASTOP Broker de Asigurare, Invitat Special 
la ZIUA ASIGURĂRILOR de la Târgu-Mureş. Comunicarea între 
brokeri şi asigurători este foarte importantă şi aceasta trebuie, 
pe cât posibil, îmbunătăţită, mai ales în contextul în care, da-
torită Pilonului II şi Pilonului III, tot mai mulţi brokeri vor veni 
spre segmentul de life şi retail. 

COMPaNIa INtERMEDIERI PRIN BROKERI

BCR asigurări 67%

OMNIaSIG 16%

Bt asigurări 15%

aSIBaN 13%

GENERaLI 5,38%

aLLIaNZ-ŢIRIaC 5%

aSIROM 5%

aStRa-UNIQa 1%

 Tot în sprijinul parteneriatului dintre brokeri şi 
asigurători s-a exprimat şi Bogdan STAN, CEO, ASITRANS-
EUROINS, prezent în calitate de Invitat Special la întâlnirea 
de breaslă a asigurătorilor locali. Brokerii trebuie să înveţe că 
deosebirea dintre ei şi agenţii de asigurare nu se reduce doar 
la comisionul practicat, unul reprezentând clientul, iar celălalt 
compania de asigurare. La rândul lor, asigurătorii trebuie şi ei 
să înţeleagă că brokerii nu reprezintă un “rău” necesar şi nici 
un canal de distribuţie, ci un partener important şi necesar 
pentru dezvoltarea pieţei de asigurări în general. 

Potenţial de exploatat 
 Deşi clasa asigurărilor auto domină portofoliul 
companiilor locale de profil, o preocupare primordială a 
asigurătorilor locali constă în diversificarea şi exploatarea 
claselor de asigurări non-auto cu potenţial.
 Astfel, prin comparaţie cu celelalte judeţe ale ţării, 
sucursalele şi agenţiile companiilor de asigurări din judeţul 
Mureş se pot lăuda cu performanţe notabile în ceea ce pri-
veşte subscrierile pe segmentul asigurărilor de viaţă.  
 Care să fie totuşi explicaţia acestei situaţii? 
 Corina LUCA, Unit Manager, OMNIASIG Life, a de-
clarat: Succesele înregistrate pe clasa asigurărilor de viaţă în 
judeţul nostru se datorează atât mentalităţii faţă de acest tip 
de protecţie în Transilvania, cât şi profesionalismului în vânza-
rea produselor specifice. 

 Companiile locale care au acordat atenţie clasei 
de life au dezvoltat produse adaptate necesităţilor tuturor 
categoriilor de clienţi, reuşind să obţină rezultate atât în me-
diul urban, cât şi în cel rural.  
 În urma analizei complexe a nevoilor persoanelor, 
am dezvoltat “produse simple” pentru familii cu venituri medii. 
În acelaşi timp, am demarat o campanie de promovare a asi-
gurărilor de viaţă în mediul rural, care s-a dovedit un succes…, 
a explicat Sorina CRĂCIUN, Director Regional GENERALI. 
 O altă abordare este cea adoptată de ING Mureş: 
Am obţinut o poziţie de lider pe segmentul asigurărilor de via-
ţă, în mare, datorită vânzării în cadrul unor programe de inves-
tiţii, a precizat Alina ILEŞ, Assistant Manager, ING Mureş. 

Resursele umane fac diferenţa…
 Nu în ultimul rând, o preocupare permanentă a 
companiilor locale de profil este motivarea şi dezvoltarea 
forţei de vânzări, acest segment confruntându-se cu o insu-
ficienţă a personalului calificat în domeniu. Astfel, ponderea 
salariaţilor în asigurări în totalul populaţiei judeţului nu s-a 
modificat semnificativ faţă de anul precedent (1/2.071 în 
2007 faţă de 1/2.170 în 2006), situându-se mult sub media 
naţională (1/1.430).
 Dezvoltarea continuă a forţei de vânzare prin recru-
tarea de agenţi şi colaboratori de calitate este un obiectiv pri-
mordial pentru sucursala noastră, precizează Dorin Dumitru 
ŞERBĂNAŢI. În acelaşi sens, motivarea şi pregătirea profesio-
nală a personalului este o condiţie de bază pentru a putea oferi 
cu competenţă soluţii eficiente de protecţie a clienţilor împo-
triva riscurilor asigurabile, adaugă Adriana BOGAT, Director , 
Sucursala BCR Asigurări Mureş.

COMPaNIa
aNGaJaŢI 
CU CaRtE 

DE MUNCĂ 

aGENtI/
COLaBORatORI 

(tOtaL)

aGENtI/ 
COLaBORatORI 

aCtIVI

aSIROM 64 250 250

Bt asigurări 55 353 243

aLLIaNZ-ŢIRIaC 35 153 125

OMNIaSIG 26 544 544

aStRa-UNIQa 25 350 325

BCR asigurări 20  -  - 

aSIBaN 13 42 28

GENERaLI 6 - 94

 În pofida dificultăţilor inevitabile, piaţa asigurări-
lor din Mureş este într-o continuă evoluţie, de la an la an, 
urmând astfel trendul înregistrat la nivel naţional. Rămâne 
la latitudinea liderilor sucursalelor locale de profil să iden-
tifice cele mai adecvate modalităţi de echilibrare si diversi-
ficare a portofoliilor, precum şi să asigure o creştere stabilă 
şi sănătoasă a acestei industrii la nivel local. Rezultatele în-
registrate până acum ne fac sa fim încrezători în capacită-
ţile acestora de a face faţă provocărilor pieţei. Oamenii din 
Mureş sunt activi, dinamici şi perseverenţi în activitatea pe 
care o desfăşoară. Principiul conform căruia „omul sfinţeşte 
locul” se regăseşte pe deplin în judeţul Mureş, a concluzionat 
Bogdan STAN. 

oleg DoRoNCEANU

Compania

Daune plătite în perioada (mii ROn):

2007 2006 3t 2007 3t 2006

ASIROM 5.300,00 NA NA NA

ALLIANZ-ŢIRIAC 9.154,00 8.400,00 6.865,00 5.355,00

OMNIASIG 4.999,00 4.624,00 3.363,00 3.666,00

BT Asigurări 4.250,00 2.013,00 NA NA

ASTRA-UNIQA 4.243,00 4.882,00 3.181,00 3.660,00

ASIBAN 4.388,00 3.509,00 3.281,00 2.626,00

GENERALI 1.615,04 NA 1.346,55 NA

tOtAl COMPAnII vIZItAtE 33.949,04 23.428,00 18.036,55 15.307,00
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CfA forecast Dinner 
11 februarie 2008
Hotel MARRIOTT, Sala Constanţa

CFA Forecast Dinner, organizat de CFA România, 
întâlnire aflată la a doua ediţie, a avut loc pe 11 februarie 
a.c., la Hotel MARRIOTT, Sala Constanta.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa a patru 
distinşi invitaţi: Guvernatorul BNR, Mugur ISĂRESCU, Anca 
IOAN, CEO, ŢIRIAC Holding, Bram BOON, Vicepreşedinte 
UNSAR şi Preşedinte APAPR, şi Dragoş CABAT, Preşedinte 
CFA România.

Această întâlnire cu reprezentaţii domeniului fi-
nanciar - bancar şi de afaceri din România a avut ca temă 
Este posibilă o recesiune globală în 2008? şi şi-a propus să 
dezbată evoluţia României în cel de-al doilea an de aparte-
nenţă la UE, în contextul incertitudinilor tot mai pronunţa-
te de pe pieţele financiare internaţionale.

Cu această ocazie, Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul 
BNR, a avut o alocuţiune pe tema modului în care declinul 
economiei SUA poate fi compensat prin dezvoltarea eco-
nomiei europene. Guvernatorul Băncii Centrale a recunos-
cut că puseul inflaţionist actual este mai puternic decât 
cele anterioare.

La eveniment au participat personalităţi din do-
meniul bancar, din piaţa de capital, piaţa asigurărilor şi a 
pensiilor private, oameni de afaceri, mass-media, precum şi 
membrii asociaţiei CFA România.

Evenimentul s-a desfăşurat cu deosebitul sprijin 
al companiei Media XPRIMM şi a avut ca Partener Media 
Ziarul Financiar.
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Eveniment

PRIMM Asigurări & Pensii - Previziuni 2008
5 februarie 2008
Athénée Palace HILTON

Media XPRIMM a organizat, pe 5 februarie a.c., evenimentul 
PRIMM Asigurări & Pensii - Previziuni 2008, structurat pe trei secţiuni, 
dedicate asigurărilor generale, asigurărilor de viaţă şi, respectiv, pen-
siilor private.

Prima parte a discuţiilor a fost axată pe segmentul asigură-
rilor de viaţă, fiind implicaţi în discuţii Mihail TECĂU, Director General, 
BCR Asigurări, Radu MUSTĂŢEA, Director General, ASTRA-UNIQA, 
Bogdan STAN, CEO, ASITRANS-EUROINS, Cătălin STROE, Director 
Marketing şi Vânzări, ASIROM, şi Gheorghe GRAD, Director General, 
SRBA. Piaţa asigurărilor generale din România va continua să crească 
şi în 2008 cu ritmuri cuprinse în jurul valorii de 25%. În aceste condiţii, 
ponderea asigurărilor non-life va rămâne constantă în jurul a 80% din 
totalul pieţei, au concluzionat oficialii menţionaţi.

La secţiunea dedicată asigurărilor de viaţă au participat 
Theodor ALEXANDRESCU, Director General, AIG Life, Cornelia COMAN, 
Director General Adjunct, ING Asigurări de Viaţă, Florina VIZINTEANU, 
Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă, şi Romeo JANTEA, 

Director General, FINCOP Broker de Asigurare. Piaţa asigurărilor de 
viaţă va creşte în acest an cu 25%, pe fondul ridicării gradului de edu-
care a populaţiei, în urma implementării reformei pensiilor private. 
Această dezvoltare va continua şi în următorii ani, astfel încât, în 2015, 
asigurările de viaţă vor deţine jumătate din toată piaţa de profil.

Totodată, piaţa pensiilor private, atât a celor facultative, cât 
şi a celor obligatorii, se află la început de drum, unul întârziat, mult 
aşteptat şi, de ce nu, extrem de mediatizat. Secţiunea dedicată pen-
siilor private a reunit lideri şi specialişti din domeniu care au discu-
tat problemele cu care se confruntă piaţa, încercând să ofere soluţii 
pertinente şi viabile. La această secţiune au fost prezenţi Mariana 
CÂMPEANU, Preşedinte, CNPAS, Ion GIURESCU, Vicepreşedinte, 
CSSPP, Ştefan PRIGOREANU, Membru al Consiliului CSSPP, Dr. Crinu 
ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, Florina VIZINTEANU, 
Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă, Radu VASILESCU, CEO, 
ING Fond de Pensii, şi Mihai COCA-COZMA, CEO, AIG Fond de Pensii.

MAXyGO a recompensat brokerii merituoşi
23 februarie 2008
Centrul Internaţional de Conferinţe Sinaia-Casino

Compania de brokeraj de asigurări şi pensii private MAXYGO a organizat, sâmbătă, 23 
februarie a.c., la Casinoul din Sinaia, Gala anuală de premiere a celor care au excelat în activitatea 
de intermediere în 2007.

De asemenea, AIG Fond de Pensii a recompensat agenţii de marketing ai MAXYGO care 
au obţinut rezultate deosebite în cadrul campaniei de aderare din perioada 17 septembrie 2007 - 17 
ianuarie a.c. În cadrul ceremoniei, Emil STOICA a fost desemnat Brokerul Anului.

MAXYGO a fost înfiinţată în 2003, înregistrând anual ritmuri de creştere impresionante.
Conform estimărilor noastre, ne situam, la finele lui 2007, printre primii douăzeci de brokeri 

din piaţă, a declarat, cu această ocazie, Alexandru APOSTOL, Director General al MAXYGO.

CSA: Asigurările, 7,15 miliarde euro în 2017
5 martie 2008
Sediul CSA

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a organizat, pe 5 martie a.c., o conferinţă în cadrul 
căreia a anunţat unele date provizorii cu privire la evoluţia pieţei asigurărilor din România, în 2007. 

Astfel, potrivit datelor comunicate de CSA, companiile de asigurare din România au plătit 
în anul precedent daune a căror valoare a depăşit 1 miliard euro. După ce piaţa a depăşit nivelul de 
2 miliarde euro ca volum al subscrierilor, anul 2007 a adus şi un volum al daunelor care a totalizat 
3,35 miliarde lei (peste 1 miliard euro).

Ca prognoză pe termen lung, Angela TONCESCU, Preşedintele CSA, consideră că piaţa ar 
putea ajunge la 7,5 miliarde euro în anul 2017. Estimăm că, până în anul 2017, piaţa asigurărilor din 
România va atinge un nivel de prime brute subscrise de circa 7,5 miliarde euro, ceea ce ar corespunde unei 
creşteri medii anuale estimate de 13-15% în monedă europeană, a precizat Preşedintele CSA.



75MARTIE 2008

Eveniment

Employee benefits: asigurări de viaţă şi pensii private
28 februarie 2008
Hotel INTERCONTINENTAL

La sfârşitul lunii februarie, FINMEDIA a organizat o confe-
rinţă având ca temă beneficiile pentru angajaţi şi anume asigurările 
de viaţă şi pensiile private.

Evenimentul a fost moderat de către Gheorghe GRAD, 
Director General, SRBA Broker de Asigurare, care a punctat impor-
tanţa pachetelor de beneficii salariale ca instrument de loializare a 
angajaţilor.

Motivaţia şi retenţia angajaţilor pe fondul creşterii crizei for-
ţei de muncă din România nu poate fi realizată decât prin oferirea de 
beneficii suplimentare la salariu, materiale sau de altă natură, asigură-
rile de viaţă şi pensiile facultative fiind, în acest context, instrumente de 
bază, a subliniat Gheorghe GRAD.

Totodată, statul acordă prea puţine facilităţi fiscale pen-
tru beneficiile acordate de către angajatori, comparativ cu ţările din 
Vest.

Sunt prea puţine produse de asigurare care au deductibilita-
te. În acest sens, este necesar să fie revizuită politica fiscală, pe de o par-
te, iar pe de alta, să fie create beneficii salariale care să evite fiscalitatea 
excesivă, a precizat Mihai ŞEITAN, Director General, FINCOP Broker 
de Pensii Private.

Ce urmează în reforma pensiilor private ?
19 februarie 2008
Hotel MARRIOTT

Ziarul Financiar a organizat, pe 19 februarie a.c., seminarul 
Ce urmează în reforma pensiilor private?

Astfel, potrivit declaraţiilor lui Mircea OANCEA, Preşedin-
tele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) 
cu această ocazie, la circa 300 milioane euro s-ar putea cifra suma 
contribuţiilor colectate în acest an de către fondurile de pensii pri-
vate obligatorii.

În opinia Preşedintelui CSSPP, etapa recent încheiată din 
introducerea pensiilor private obligatorii a reprezentat un succes 
pentru ansamblul pieţei, cu toate că organismul de supraveghere 
este preocupat de planurile de afaceri ale fondurilor care nu şi-au 
atins obiectivele în perioada de aderare.

Unele fonduri de pensii au câştigat, iar altele au avut de pier-
dut în această perioadă de aderare. În prezent, suntem preocupaţi de 
o parte din fonduri care nu şi-au atins obiectivele vizate la începutul 
campaniei. Această situaţie ne preocupă întrucât fondurile care nu şi-
au atins targeturile vor trebui să îşi reconsidere strategia de afaceri. Va 
trebui să discutăm cu reprezentanţii acestor fonduri pentru a afla noua 
lor strategie, a precizat Mircea OANCEA. Foto: Cristina NICHITUŞ, Ziarul Financiar

MOlDASIG a împlinit 5 ani
26 decembrie 2007
Leogrand Hotel & Convention Center
Chişinău, Republica Moldova

La sfârşitul lunii decembrie 2007, liderul pieţei asigurărilor 
din Republica Moldova, compania MOLDASIG, a celebrat 5 ani de ac-
tivitate. 

În cadrul ediţiei a VIII-a a Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, 
companiei MOLDASIG i-a fost acordat premiul “Asigurătorul Anului 
2007 - Republica Moldova”. Cu ocazia festivităţii de aniversare de 
la Chişinău, reprezentanţii Media XPRIMM, Oleg DORONCEANU, 
Russia&CIS Responsible, şi Irina GALAŞANU, Consultant, Int’l Relations 
Department, au înmânat diploma şi trofeul “Asigurătorul Anului 2007 -  
Republica Moldova” Directorului General MOLDASIG, Vitalie BODEA.

Ne bucură faptul că succesele noastre sunt apreciate şi peste 
hotarele Republicii Moldova. Vă mulţumesc pentru înalta apreciere, este 
prima recunoaştere internaţională a companiei noastre şi suntem foar-
te mândri de această realizare, care se datorează, în primul rând, echi-
pei de profesionişti a MOLDASIG, a declarat, cu această ocazie, Vitalie 
BODEA.

Societatea naţională de asigurări  MOLDASIG a fost fondată 
în 2002 şi ocupă, în prezent,  primul loc între cele 32 de companii de 
asigurări din Republica Moldova.
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Eveniment Internaţional

life and Pensions Insurance and nPf in CIS
7-8 februarie 2008, Amsterdam
Organizator: Marcus Evans
Partener Media: Revista PRIMM-Asigurări&Pensii

Dezvoltarea pieţelor de asigurări de viaţă şi pensii, precum 
şi a sectorului pensiilor private facultative în statele ex-sovietice şi 
Rusia au constituit tematica principală a conferinţei organizate de 
Marcus Evans la Amsterdam, sub titulatura Life and Pensions Insurance 
and NPF in CIS. Au fost luate în discuţie aspecte diverse, pornind de 
la stadiul actual de dezvoltare, analizat într-un context mai larg, prin 
comparaţie cu pieţele mature din Vestul Europei sau cu cele din zona 
Europei Centrale şi de Est. Opţiunea extinderii strategice prin fuziuni 
şi achiziţii, rolul reasigurării în dezvoltarea ramurii asigurărilor de via-
ţă, modernizarea sistemelor de distribuţie şi oportunităţile parteneri-
atelor de tip bancassurance au reprezentat, de asemenea, câteva din-
tre subiectele unor interesante prezentări şi paneluri de discuţie. Din 
partea Revistei PRIMM – Asigurări&Pensii, partener media , au asistat 
la lucrările conferinţei  Adriana PANCIU, Director Executiv şi Daniela 
ALECU, Coordonator al Departamentului  Evenimente.

Un punct de interes al întâlnirii a fost reprezentat de pre-
zentarea susţinută de Violeta CIUREL, General Manager European 
and International Affairs GM Pensions, ING Group, având ca subiect 
„Sistemul de pensii olandez”, unul dintre cele mai moderne şi evo-
luate din lume, considerat „un model demn de urmat”. Descriind 
caracteristicile, nu de puţine ori unice, ale modelului propus de 
Olanda, Violeta CIUREL a ţinut totuşi să sublinieze că „tendinţele 
dezvoltării viitoare ale acestuia nu pot ocoli realităţile care se impun 
din ce în ce mai puternic la nivel mondial”. Astfel, una dintre cele 
mai importante schimbări care se întrevăd este trecerea treptată de 
la sistemul DB (beneficii definite) la cel, mai puţin popular în rândul 
contribuabililor, dar cu siguranţă mai sustenabil, al contribuţiilor 
definite, DC. O altă tendinţă identificată de vorbitoare este cea de 
a se acorda o pondere sporită plasamentelor realizate de fonduri în 
instrumente financiare cu randamente superioare, dar şi un grad de 
risc investiţional mai ridicat, cum sunt acţiunile, renunţându-se la 
preferinţa pentru instrumentele cu randament fix, precum obliga-
ţiunile de stat.

O observaţie interesantă derivată din experienţa olande-
ză este aceea că, deşi guvernele doresc să menţină populaţia activă 
pe un termen cât mai lung, încercând astfel să atenueze o parte din 
dezechilibrul demografic, populaţia nu este, în realitate, dispusă să-
şi prelungească prea mult viaţa activă. Astfel, rolul statului ca furni-
zor de pensii este din ce în ce mai periclitat, iar afirmaţia Comisarului 
European Charlie McCREEVY, potrivit căreia cetăţenii trebuie să poarte 
responsabilitatea economisirii pentru bătrâneţe, în timp ce guvernele se 
vor rezuma să faciliteze economisirea, este pe cale de a deveni o regulă 
de bază în abordarea chestiunii pensiilor în Europa.

Pentru cei interesaţi să-şi formeze o opinie cu privire la 
problematica asigurărilor de viaţă din Rusia şi ţările CIS, Miroslaw 
KOWALSKI, Director al reprezentanţei moscovite a reasigurătorului 
SWISS Re, a susţinut prezentarea „CEE Life and Pension Insurance 
Market 2007 Snapshot Overview”. În viziunea reasigurătorului ger-
man, principalele tendinţe identificate cu privire la dezvoltarea aces-
tor pieţe sunt legate de nevoia crescută de protecţie şi de economisire 
pentru bătrâneţe, instituirea de avantaje fiscale pentru produsele de 
asigurări de viaţă, dar şi de presiunea crescută exercitată de acţionari 
cu privire la eficienţa costurilor şi dezvoltarea unui cadru legal şi a 
unor standarde de contabilitate modificate. Parcursul spre maturitate 
nu este lipsit de provocări. Dintre acestea, motivarea forţei de vânzări, 
competiţia crescută cu alţi participanţi la pieţele financiare (bănci, fon-
duri de investiţii), nevoia crescută de expertiză în domenii complexe 
precum tehnologia informaţiei sau contabilitatea şi, desigur, atragerea 
şi fidelizarea clienţilor sunt considerate cele mai importante.

Viitorul pieţelor de asigurări de viaţă din Rusia şi ţările CIS 
este încă departe de a fi decis, perioada următoare lăsând loc unor 
transformări importante. În opinia SWISS Re, vom asista la numeroase 
fuziuni şi achiziţii, la intrarea unor multinaţionale care vor transfera ex-
perienţa acumulată în ţările CEE, la dispariţia companiilor mici. Efortul 
statului de a sprijini prin măsuri fiscale dezvoltarea acestei industrii, 
precum şi separarea ramurii life în companii individuale ale fiecărui 
brand sunt considerate două „ingrediente” care ar putea contribui în 
mod esenţial la maturizarea pieţelor life din regiune.

 Adriana PAnCIu, Director Executiv Revista PRIMM, alaturi de Edouard knOblOCh, 
Executive Director, SCOR Global life Germany

 violeta CIuREl, General Manager, 
European and International Affairs GM 
Pensions, InG Group

 Miroslaw kOWAlSkI, Director, head 
of Moscow Office SWISS Re

 În prim plan, Daniela AlECu, Coordonator, Dept.  Evenimente al Revistei PRIMM

I n t E R n A t I O n A l
Partener Media
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Noul CFO al companiei BCR 
Asigurări poate pune în slujba companiei 
nu doar energia şi entuziasmul specifice 
tinerilor ajunşi în top management, ci şi 
experienţa şi seriozitatea dobândite încă 
de la începutul carierei sale. 

Ajunsă cu o bursă de studii în 
Viena, Adina EDELMAIER s-a alăturat în 
anul 2001 echipei Bank Austria Credi-
tanstalt-Departamentul CEE. A urmat o 

perioadă de experienţă în asigurări (AXA-Viena, GENERALI 
Holding Vienna, GENERALI România), după care s-a întors 
în Austria unde a coordonat, pe partea de controlling, 21 

de ţări europene, la Bank Austria Creditanstalt.
Reîntoarcerea în România a coincis cu numirea în 

funcţia de CFO la BCR Asigurări şi cu stabilirea unor noi ţinte 
în carieră. Obiectivele mele coincid cu cele ale managemen-
tului BCR Asigurări, respectiv menţinerea cotei de piaţă obţi-
nute la finele lui 2007, diversificarea canalelor de promovare 
şi vânzare a produselor companiei noastre şi concentrarea pe 
dezvoltarea unui portofoliu sănătos de clienţi, a declarat Adi-
na EDELMAIER. O nouă funcţie presupune oportunităţi, dar 
şi provocări. Noul CFO de la BCR Asigurări consideră că cea 
mai mare dintre acestea ar fi desfăşurarea activităţii de sub-
scriere în condiţii de profitabilitate şi solvabilitate, în strânsă 
legătură cu administrarea unui portofoliu sănătos de clienţi.

Adina EDElMAIER

Chief Financial Officer
BCR Asigurări

Până acum ocupant al postului 
de Director al Direcţiei de Asigurări, în ca-
drul societăţii BCR Asigurări, Valeriu Ser-
giu LOGHIN a făcut un nou pas în carieră, 
prin acceptarea funcţiei de COO în cadrul 
aceleiaşi companii. 

Absolvent al Institutului Poli-
tehnic Bucureşti, Facultatea de Transpor-
turi, s-a îndreptat începând cu anul 1994 
către domeniul asigurărilor, care i-a oferit 

suficientă satisfacţie astfel încât să rămână să activeze în 
piaţa românească de asigurări. În cei peste 10 ani de carieră 
în asigurări, a ocupat funcţiile de Director al Direcţiilor de 
Daune, Asigurări Auto, Maritime şi de Transport în cadrul 
centralelor unor companii de top. La acestea se adaugă şi 
cea de Director al Direcţiei de Asigurări la BCR Asigurări.

Obiectivele echipei manageriale a BCR Asigurări 
sunt menţinerea cotei de piaţă pe care am obţinut-o la finele 
lui 2007, în condiţiile creşterii marjei de profit, diversificarea ca-
nalelor de promovare şi vânzare a produselor companiei noas-
tre, concentrarea pe dezvoltarea unui portofoliu „sănătos” de 
produse de asigurare şi de clienţi, modernizarea companiei 
prin fluidizarea proceselor de back-office şi de constatare şi li-
chidare a daunelor, a declarat Valeriu Sergiu LOGHIN. 

Cu toate acestea, greutăţile care intervin în atin-
gerea acestor obiective sunt inevitabile. Provocarea majoră 
este dată de orientarea „core business-ului” spre atingerea 
unui nivel cât mai mare al profitabilităţii, ceea ce presupune 
o echilibrare foarte bună a liniilor de business din portofoliul 
nostru. Contează foarte mult cum reuşeşti să faci acest lucru, 
ce pondere să aloci fiecărei linii de business în funcţie de speci-
ficul acesteia, a precizat Valeriu Sergiu LOGHIN.

valeriu Sergiu lOGhIn

Chief Operator Officer
BCR Asigurări

Noul an a început cu planuri 
mari pentru companiile din piaţa româ-
nească de asigurări. BCR Asigurări este o 
companie în dezvoltare, care îşi stabileşte 
obiective din ce în ce mai înalte. Despre 
acestea ne-a vorbit domnul Mihail TECĂU 
care, în 2006, a fost numit în funcţia de 
Preşedinte Directorat, BCR Asigurări. 

Pentru anul în curs, BCR Asi-
gurări şi-a propus să continue dezvoltarea activităţii şi a 
structurării funcţiunilor de vânzare, servicii clienţi şi admi-
nistrare a afacerilor, să reorganizeze reţeaua teritorială, să 

diversifice şi să gestioneze în cât mai bune condiţii por-
tofoliul de clienţi. Li se va acorda o atenţie deosebită cli-
enţilor existenţi, pentru care se va dezvolta portofoliul de 
asigurări, dar energiile se vor concentra şi asupra atragerii 
de noi clienţi, persoane fizice şi persoane juridice. 

În anul 2008 ne vom orienta către dezvoltarea unui 
portofoliu sănătos de clienţi. Acest portofoliu va aduce avan-
taje atât clienţilor, prin soliditate financiară şi printr-un proces 
rapid de soluţionare a daunelor, cât şi companiei, prin men-
ţinerea ratei daunei în parametri normali, a declarat Mihail 
TECĂU.

Mihail tECău

Preşedinte Directorat
BCR Asigurări 
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Cariere

Carmen STĂNESCU şi-a început 
cariera în domeniul asigurărilor în 1997, 
ca Responsabil Vânzări şi Marketing la So-
cietatea de Asigurare Româno-Austriacă 
SARA MERKUR. Anterior a ocupat funcţii 
importante în companii cu alte profiluri 
de activitate: Vinalcool, Michael Kammra-
th Communication. 

În anul 2000, Carmen STĂ-
NESCU a intrat în componenţa echipei de 

la GARANTA Asigurări, în funcţia de Coordonator Vânzări 
Asigurări. Între 2003 şi 2008 s-a ocupat de instruirea pro-
fesională a personalului, pentru ca în acest an să revină în 
sectorul de Vânzări şi Marketing.

Îmi propun să construiesc  şi să consolidez o echipă 
competitivă şi eficace, în cadrul Divizei de Vânzări şi Market-
ing, iar împreună să finalizăm cu succes cât mai multe dintre 
proiectele existente în care suntem deja implicaţi, a afirmat 
Carmen STĂNESCU.

Provocările pe care le întâmpină compania sunt 
în egală măsură şi ale fiecărui membru al echipei. Anul aces-
ta este un an de consolidare a companiei GARANTA, după fi-
nalizarea fuziunii cu NBG Asigurări. Accept această provocare 
şi am toată încrederea că voi fi parte a soluţiilor bune care 
se vor adopta în scopul obţinerii de  rezultate bune. Cred cu 
tărie că generăm efecte pozitive pentru crearea unui avantaj 
competitiv în orice domeniu de activitate, a punctat Carmen 
STĂNESCU. 

Carmen StănESCu

Şef Departament - Vânzări şi Marketing
GARANTA Asigurări

Valentin DIACONESCU are o 
experienţă de 10 ani în domeniul asi-
gurărilor. În tot acest timp s-a ocupat în 
mod deosebit de componenta de mana-
gement al daunelor. Printre posturile pe 
care le-a ocupat se află şi acela de Inspec-
tor de Daune în cadrul companiei GENE-
RALI Asigurări şi de Director de Daune la 
ASIGEST Broker.

Din 2008, Valentin DIACONESCU este noul  Claims 
Manager al companiei PORSCHE Broker de Asigurare. Vor-
bind despre obiectivele acestei companii, Valentin DIACO-

NESCU ne-a declarat că acestea sunt: construcţia şi dezvol-
tarea noii societăţi de asigurare care va intra pe piaţa româ-
nească cel mai probabil la sfârşitul anului, implementarea 
normelor şi Directivelor europene cu privire la constatul ami-
abil, precum şi iniţierea unei noi abordări, din partea societăţii 
noastre de asigurare, a relaţiilor dintre asigurător şi client.

Pe plan individual, doresc să mă implic efectiv în 
construcţia noii societăţi de asigurări, să particip la schimba-
rea mentalităţii cu privire la relaţia asigurător - asigurat, să 
micşorez după posibilităţi volumul de informaţii cu care se 
confruntă asiguratul şi să facilitez desfăşurarea de la A la Z a 
procedurilor de daune, a afirmat Valentin DIACONESCU. 

valentin DIACOnESCu

Claims Manager
PORSCHE Broker de Asigurare

În urmă cu 7 ani, Diana MITROI 
a ales să-şi clădească o carieră în domeniul 
asigurărilor, alăturându-se companiei ING 
Asigurări de Viaţă şi ocupând funcţia de 
Consultant. În anii care au urmat, Diana MI-
TROI a ocupat funcţii de conducere în ca-
drul companiilor INTERAMERICAN, OLSA 
Re, OMNIASIG Asigurări de Viaţă şi ASTRA 
Asigurări. Cea mai recentă provocare pro-
fesională a Dianei MITROI este funcţia de 

Director Risk Management pentru EOS RISQ România.
Vorbind despre obiectivele companiei pentru care 

lucrează în prezent, Diana MITROI a declarat: Pentru următo-

rii ani ne-am propus să ridicăm la un nou nivel de performanţă 
serviciile complexe de risk management pe care le oferim clien-
ţilor noştri. Considerăm că piaţa românească a atins un nivel de 
performanţă şi dimensiuni care permit adâncirea nivelului de 
analiză a riscurilor şi oferta unor programe complexe de asigu-
rare şi de management al riscurilor pentru clienţii noştri.

Diana MITROI consideră că rolul brokerului este 
acela de a sprijini clientul în eforturile de contrabalansare a 
multiplelor riscuri la care o afacere este supusă, iar soluţiile 
EOS RISQ România vor atinge în anul 2008 gradul de notorie-
tate scontat. Suntem încrezători în calitatea soluţiilor noastre 
tehnice, mai ales că ele reprezintă rodul unor perioade lungi 
de cercetare în domeniu şi de efort în echipă.

Diana MItROI

Director Risk Management
EOS RISQ România 
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Event
PEnSIOn SPRInG 4

March was marked by the first edition of The 
Private Pension Award Gala organized by 
PRIMM Insurance&Pensions Magazine. The 
event celebrated an intense preparation pe-
riod which remain in the history of each of 
the companies involved as one of the most 
dense and challenging stages of their deve-
lopment.

Insurance Market
2008 PERSPECtIvES:
towards A Change Of tracks 10

The insurance market’s evolution is unavoi-
dable, both in what concerns the life and 
non-life segments. How much and in where 
will the growth be registered in is still to be 
decided in due time… Mihaela CIRCU and 
Vlad PANCIU invite you to discover how this 
development is pictured by industry leaders 
and specialists.

Insurance brokers
PROGRAMMInG SuCCESS 20

An article that could have been named, just 
as well, Programming Failure, because the 
seeds of success and those of failure are 
there in any business. For more detail, read 
Gabriel POPESCU’s, Manager, Risk Manage-
ment & Risk Consulting, MARSH Romania 
article.

Point of view
ROMAnIAn EMPlOyERS AnD 
thEIR EMPlOyEE bEnEfIt 
PROGRAMS 23

Interview
Adina EDElMAIER
CFO, BCR Asigurări 24

Insurance Market
SMAll OR MEDIuM buSInESSES 
ARE A MAjORIty? (II) 25

Country Profile
SPAIn 26

Vlad BOLDIJAR synthesized for our readers 
the Spanish insurance market’s results.

Interview
Christian DEfRAnCQ
Preşedinte ASSURALIA 30

Insurance Market
SIGnS Of MAtuRIty 32

Last years results for the Romanian insurance 
market meant the overcoming of some im-
portant thresholds, but also many reason for 
an optimistic look towards the future. More 
about the market results in 2007 in an article 
signed by Alex ROSCA.

Risk Management
WAtCh thE tRAffIC lIGht! 34

On decisions and choices in the processes of 
insurance and its implications in an article by 
Diana GANESCU.

Pensions
bEtWEEn PROMISE AnD  
AChIEvEMEnt 43

Constantin NASTASE continues in the pre-
sent issue his analysis on the competition in 
the compulsory private pension market. 

hOW MuCh DID OuR nEIGhbORS 
SAvE fOR PEnSIOn?  46

The savings that can be found in the private 
pension accounts of our central and eastern 
European neighbors are rather modest, even 
in the cases in which this reform was introdu-
ced more than ten years ago.

Interview
boris SChnEIDER
General Manager
ASIROM-VIENNA Insurance 
Group  16
> We are a 
strong Roma-
nian company, 
member of a 
great European 
family, stated 
Boris SCHNEI-
DER, General 
Manager of 
ASIROM-VIEN-
NA Insurance GROUP, referring to 
the company’s position on the Ro-
manian insurance market. More in-
formation on this market and not 
only, in an interview by Alexandru 
CIUNCAN and Andreea IONETE.

Interview
Mariana CâMPEAnu
President  CNPAS 38
> The Natio nal 
House of Pen-
sions and Oth-
er Social Insur-
ance Rights 
( C N P A S ) 
played a very 
important part 
in the Pillar II 
debut and will 
continue to have an essential contri-
bution to its well-functioning. Prati-
cally, by its implication in the private 
pension system, CNPAS, just devel-
oped a new activity. About the chal-
lenged, but also on the satisfactions 
of such an involvement, in an inter-
view by Daniela GHETU.

Soon available at www.xprimm.ro
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