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Redactor Şef

editorial

VALOAREA NU ARE LIMITE GEOGRAFICE, zicem noi - în Bucureşti 
sau în afara lui, se vând şi se cumpără asigurări.

În primăvara lui 2004, Ploieştiul devenea prima destinaţie 
din afara Capitalei a Programului Naţional „Unde Mă Asigur?”. 
Astăzi, fiecare judeţ al ţării a fost vizitat de cel puţin două ori, iar 
Conferinţa „Ziua Asigurărilor” a ajuns la ediţia cu numărul 30.

Suntem tot în primăvară, dar a lui 2009, iar încrederea 
Media XPRIMM în potenţialul pieţelor de asigurărilor din afara 
Bucureştiului va căpăta o nouă dimensiune - cea a acordării 
PRIMM-elor Premii Judeţene pentru asigurătorii şi brokerii din ţară.

Alături de trofeele deja tradiţionale, acestea vor recompensa 
performanţa, eficienţa şi calitatea în industria asigurărilor din 
România la nivelul judeţelor.

Miile de kilometri parcurşi de noi în aceşti 5 ani şi sutele de 
întâlniri ne-au ajutat să vă apreciem şi să vă cunoaştem mai bine. 

De aceea, la Palatul Parlamentului, v-am pregatit un nou 
spectacol marca XPRIMM în care vedetele veţi fi Dumneavoastră, 
asigurătorii şi brokerii din toată ţara!

Pe 26 martie sunteţi invitaţii noştri la Gala Premiilor Pieţei 
Asigurărilor! 

Pentru detalii accesaţi www.xprimm.ro/premii2009

PRIMM-ele 
Premii Judeţene 

marca XPRIMM

Comitetul Consultativ Internaţional
Austria: Eva Kois, Legal and International Affairs, Austrian Insurers’ Association n Belarus: Irina Merzlykova, Int’l Relations 
Manager, The Belarus Insurers’ Association, Editor in “Insurance in Belarus” n Bulgaria: Kalin Dimitrov, Manager, www.insurance.
bg n Cehia: Vladimir Pulchart, Managing Director, Maxima Insurance Co. n Franţa: Bogdan Dumitrescu, Actuarial Analyst, CCR n 

Grecia: Amalia ROUCHOTAS, Asfalistiki Agora Insurance Magazine n Olanda: Violeta CIUREL, Ge neral Manager European & Inter-
national Affairs, ING Group n Turcia: Erhan TUNÇAY, General Secretary, The Association of Insurance and Reinsurance Companies of 
Turkey n Ucraina: Aleksandr FilonIuk, President of League of Insurance Organizations of Ukraine
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O privire pe rezultatele pieţei asigu-
rărilor din primele 9 luni ale anului trecut 
ne conduce la ideea că acestea reprezintă 
ultima radiografie a pieţei înainte de a 
discuta de cifrele pieţei în contextul crizei. 
Deja începând cu ultimul trimestru al 
anului trecut, cel puţin la nivel psihologic, 
criza a ajuns şi în România, efecte reale ale 
acesteia urmând a fi prezente începând cu 
trimestrul doi al anului în curs.

Cu toate că în perioada analizată nu 
vorbeam de efecte clare ale crizei, rezulta-
tele pieţei asigurărilor au fost totuşi lipsite 
de strălucire. Tendinţa de creştere a fost 
marcată de o valoare modestă raportat la 
perioadele precedente din alţi ani, degra-
darea monedei naţionale în raport cu cea 
europeană accentuând valorile reduse de 
creştere în monedă europeană. 

Bucureşti 46%. 
Restul ţării 54%

Valoarea totală a primelor brute sub-
scrise după primele nouă luni ale anului 
2008 a fost potrivit Insurance PROFILE, de 
1,84 miliarde euro. Comparativ cu perioa-
da similară din 2007, acest indicator a înre-
gistrat o dinamică pozitivă de 13,5 puncte 
procentuale, valoare mult inferioară faţă 
de creşterile consemnate în trecut. 

De asemenea, perioada premergătoa-
re declanşării crizei mondiale în România 
a reprezentat pentru piaţa naţională a 
asigurărilor menţinerea şi chiar stabi-
lizarea ponderii în jurul cifrei de 46% 
(echivalentul a 859 milioane euro) din 
volumului total de afaceri, pentru asigură-

Topuri judeţene pe companii de asigurări, distribuţia primelor brute 
subscrise pe fiecare unitate teritorială, dar şi alocarea pe judeţe a daunelor 
plătite sunt elementele pe care le prezentăm într-un articol care integrează, 
în premieră pentru România, indicatorii menţionaţi la nivel de judeţe pentru 
primele 9 luni ale anului precedent.

ROMÂNIA:

PROFIL TERITORIAL

Alex ROŞCA
Redactor Șef

Vlad BOLDIJAR
Editor
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Valoarea subscrierilor şi a daunelor pe judeţe, în perioada ianuarie-septembrie 2008
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torii din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Totodată, 
Bucureştii deţin o pondere considerabilă 
şi la „capitolul daune”, mai mult de 42% 
din daunele avizate şi plătite în perioada 
ianuarie-septembrie 2008 consemnându-
se la nivelul regiunii amintite. 

De altfel, la nivel naţional se remarcă o 
situaţie echilibrată referitoare la cei doi in-
dicatori  (subscrieri şi daune): judeţele care 
aduc cele mai mari volume de subscrieri 
generează şi cele mai însemnate cantităţi 
de daune. Exemplul cel mai elocvent  în 
acest sens este judeţul Cluj, care se regă-
seşte pe prima poziţie (excluzând Bucureş-
tiul) în ambele ierarhii realizate la nivel 
naţional, şi a subscrierilor şi a daunelor 
avizate şi plătite de asigurători. Pe de altă 
parte, la nivel teritorial, judeţele cel mai 
bine clasate în ierarhie sunt cele care sunt 
mai puternic industrializate şi dezvoltate 
din punct de vedere economic, precum 
Argeş, Timiş, Prahova, Constanţa, Braşov 
sau Bihor. Acestea au contribuit, fiecare, 
cu o pondere  între 2 şi 3 puncte procen-
tuale din valoarea totală a primelor brute 
subscrise, în vreme ce în fruntea „rubricii 
de daune plătite”, se regăsesc judeţele pe 
al căror teritoriu se află cele mai importan-
te drumuri naţionale: Cluj (3,7% din totalul 
daunelor), Braşov şi Prahova (puţin peste 
3 procente), respectiv Timiş, Constanţa, 
Buzău, Argeş, Dolj, Bihor (între 2%-3% din 
valoarea totală a daunelor avizate şi plăti-
te consemnate la nivel naţional).

De ce o concentrare  
în Capitală?

Pentru viitor, vom putea asista la o de-
preciere a subscrierilor realizate în Capita-

lă. Unul dintre principalele motive pentru 
care ponderea este cea mai ridicată aici 
este nivelul net superior de salarizare a 
populaţiei, alături de concentrarea eco-
nomică de la nivelul regiunii. Comparativ, 
în septembrie 2008, salariul mediu brut în 
Bucureşti a fost de 2.456 lei, în vreme ce 
în judeţele Cluj sau Giurgiu, în aceeaşi pe-
rioadă, a fost de 1.829 lei, respectiv 1.671 
lei. Aceste cifre au influenţat şi valoarea 
densităţii asigurărilor (390 euro/locuitor 
pentru Bucureşti, respectiv puţin peste 22 
euro în judeţul Botoşani, ultimul din acest 
punct de vedere). O evoluţie materia-
lizată prin creşterea densităţii asigurărilor 
în provincie va fi posibilă în urma unei 
dezvoltări de ansamblu a fenomenului 
asigurărilor în teritoriu, începând de la 
infrastructură, creşterea numărului de 

Agenţii, angajaţi, colaboratori, ofertarea 
unei game mai largi de produse modelate 
pe cerinţele şi necesităţile clientului, până 
la dezvoltarea activităţii brokerilor şi nu în 
ultimul rând cultivarea şi conştientizarea 
nevoii de asigurare în rândul populaţiei. La 
disproporţia, din punct de vedere al indi-
catorilor în asigurări, dintre Capitală şi res-
tul ţării, contribuie din plin şi aşa-numitul 
„fenomen de centralizare” a contractelor 
cu societăţile de leasing, astfel că la nivelul 
perioadei analizate s-a ajuns ca diferenţa 
dintre Bucureşti şi următorul judeţ poziţio-
nat în ierahie (în speţă, Sibiu), diferenţa să 
fie de peste 300 euro/locuitor. 

Topuri judeţene 
Primele trei trimestre ale anului 

precedent au însemnat pentru asigurători 

Daune plătite (mil. EUR)

10-15 15-20 >20 346<10

Top 10 companii Bucureşti + Ilfov, ianuarie-septembrie 2008

Compania
Prime brute subscrise

Pondere 
subscrieri 
în regiune

Daune plătite
Pondere 
daune în 
regiune

Cota de 
piaţă

mil. lei mil. EUR % mil. lei mil. EUR % %
1 ALLIANZ-ŢIRIAC 599.95 164.84 58.15 325.19 89.35 59.82 19.19
2 OMNIASIG 480.60 132.05 52.31 - - - 15.37
3 ASTRA-UNIQA 308.45 84.75 61.64 97.44 26.77 48.45 9.87
4 ASIBAN 213.32 58.61 45.56 141.71 38.94 45.20 6.82
5 BCR Asigurări 149.13 40.97 37.55 100.94 27.73 40.33 4.77
6 UNITA 137.21 37.70 34.97 89.66 24.63 31.31 4.39
7 ASIROM 118.11 32.45 20.58 72.78 20.00 21.54 3.78
8 GARANTA 76.41 20.99 93.50 35.32 9.70 95.20 2.44
9 ARDAF 65.80 18.08 23.10 22.15 6.09 18.26 2.10
10 GENERALI 46.49 12.77 37.87 22.62 6.21 46.20 1.49
Total Top 10 2,195.47 603.22 - 907.80 249.42 - 70.22
Total 3,126.37 858.99 46.78 1,260.41 346.31 42.46 100.00

* Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări&Pensii, respectiv INSURANCE Profile

Prime Brute Subscrise (mil. EUR)

15-25>35 859<1525-35
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1. CLUJ

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 ALLIANZ 39.48 10.85 20.04
2 UNITA 28.01 7.70 14.22
3 OMNIASIG 17.32 4.76 8.79
4 BCR Asigurări 16.98 4.67 8.62
5 ASIROM 14.01 3.85 7.11
Total Top 5 115.80 31.82 58.78
Total judeţ 197.00 54.13 100.00

6. BRAŞOV

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 UNITA 20.29 5.57 12.88
2 ASIROM 16.79 4.61 10.66
3 ALLIANZ 15.21 4.18 9.66
4 BCR Asigurări 12.18 3.35 7.73
5 OMNIASIG 11.91 3.27 7.56
Total Top 5 76.37 20.98 48.50
Total judeţ 157.46 43.26 100.00

7. BIHOR

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. euro %
1 ALLIANZ 17.97 4.94 13.47
2 UNITA 15.80 4.34 11.84
3 OMNIASIG 12.56 3.45 9.41
4 ARDAF 12.45 3.42 9.33
5 ASIROM 12.34 3.39 9.25
Total Top 5 71.11 19.54 53.29
Total judeţ 133.43 36.66 100.00

8. BUZĂU

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 ALLIANZ 47.85 13.15 36.60
2 ASIROM 9.80 2.69 7.49
3 ARDAF 6.99 1.92 5.35
4 ASIBAN 6.90 1.90 5.28
5 BCR Asigurări 6.39 1.76 4.89
Total Top 5 77.93 21.41 59.61
Total judeţ 130.74 35.92 100.00

9. IAŞI

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 OMNIASIG 26.65 7.32 21.00
2 ASIROM 13.53 3.72 10.67
3 ASIBAN 13.01 3.57 10.25
4 ALLIANZ 11.93 3.28 9.40
5 BCR Asigurări 8.35 2.29 6.58
Total Top 5 73.47 20.19 57.90
Total judeţ 126.89 34.86 100.00

10. SIBIU

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 ALLIANZ 16.16 4.44 12.91
2 CARPATICA Asigurări 15.57 4.28 12.44
3 OMNIASIG 12.49 3.43 9.98
4 ASIROM 11.66 3.20 9.31
5 ARDAF 10.25 2.82 8.19
Total Top 5 66.13 18.17 52.82
Total judeţ 125.207 34.40 100.00

2. ARGEŞ

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 OMNIASIG 38.01 10.44 20.10
2 ASIROM 25.66 7.05 13.57
3 UNITA 23.27 6.39 12.30
4 ARDAF 15.43 4.24 8.16
5 BCR Asigurări 11.12 3.05 5.88
Total Top 5 113.50 31.18 60.00
Total judeţ 189.16 51.97 100.00

3. TIMIŞ

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 ASIROM 25.70 7.06 13.81
2 ALLIANZ 23.94 6.58 12.86
3 OMNIASIG 20.51 5.64 11.02
4 UNITA 16.14 4.43 8.67
5 ASIBAN 11.78 3.24 6.33
Total Top 5 98.06 26.94 52.68
Total judeţ 186.15 51.14 100.00

4. PRAHOVA

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 ASIROM 28.19 7.75 15.51
2 ALLIANZ 25.24 6.93 13.89
3 OMNIASIG 17.25 4.74 9.49
4 BCR Asigurări 16.95 4.66 9.33
5 UNITA 14.34 3.94 7.89
Total Top 5 101.97 28.02 56.11
Total judeţ 181.72 49.93 100.00

5. CONSTANȚA

Compania
Prime brute subscrise Cota de piaţă

mil. lei mil. EUR %
1 ASIROM 25.19 6.92 15.79
2 OMNIASIG 21.27 5.84 13.33
3 ALLIANZ 14.39 3.95 9.02
4 BCR Asigurări 12.09 3.32 7.58
5 ASIBAN 10.39 2.85 6.51
Total Top 5 83.33 22.89 52.23
Total judeţ 159.53 43.83 100.00

Judeţele prezentate sunt primele zece în ierarhia naţională

Top 5 companii − ianuarie - septembrie 2008 la nivel județean
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adevărate bătălii pentru primele poziţii 
la nivel judeţean, ponderea majoritară 
a volumului de subscrierii, regăsindu-se 
în afara Capitalei. Astfel, după cum se 
poate deduce din ierarhia prezentată la 
nivelul Capitalei, sunt câteva societăţi 
de asigurare care îşi concentrează intens 
activitatea în provincie, precum ARDAF 
(77% concentrare la nivel de teritoriu), 
GENERALI (puţin peste 62% din activitate 
este realizată în provincie) şi ASIROM (80% 
din totalul subscrierilor).

Evident, concentrarea despre care 
vorbim este cel puţin pe hârtie. Nu putem 
şti exact cum sunt alocate riscurile, de 
fapt, în teritoriu sau care este proporţia 
reală a asigurărilor, de obicei încheiate 
cu mari clienţi corporate care au sedii în 
ţară dar negociază direct cu centralele din 
Bucureşti.

Per total, la nivel de judeţe, doar  un 
număr de şase societăţi de asigurare, s-au 
regăsit în fruntea ierarhiilor realizate la 
nivel de judeţe, realizată pe criteriul can-
tităţii de prime brute subscrise: ASIROM, 
ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG, ASIBAN, 
UNITA şi ARDAF.

Astfel, ASIROM s-a regăsit după prime-
le nouă luni ale anului anterior în fruntea 
celor mai multe judeţe, 16 la număr: Ba-
cău, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Timiş, Tulcea, 
Brăila, Constanţa, Caraş-Severin, Dâmbovi-
ţa, Olt, Neamţ, Vaslui, Hunedoara, Ialomiţa, 
Prahova şi Vrancea.

Liderul pieţei naţionale a asigurărilor, 
ALLIANZ-ŢIRIAC, pe lângă Bucureşti, a fost 
în perioada analizată pe primul loc în alte 
10 judeţe, preponderent în regiunea Ar-
dealului: Cluj, Alba, Covasna, Sibiu, Bihor, 
Satu Mare, Maramureş, Buzău, Călăraşi şi 
Sălaj.

De asemenea, OMNIASIG, ca şi 
 ALLIANZ-ŢIRIAC, a fost lider tot în zece 
judeţe: Botoşani, Giurgiu, Gorj, Suceava, 
Vâlcea, Arad, Argeş, Galaţi, Harghita şi Iaşi.     

ASIBAN s-a clasat pe prima poziţie în 
două judeţe aflate în regiunea Sudică a 
României: Dolj şi Mehedinţi, în vreme ce 
ARDAF şi UNITA au fost lideri ai pieţelor 
judeţene al asigurărilor din Teleorman, 
respectiv Braşov.

Distribuţia teritorială a 
intermedierilor

Procesul mai sus menţionat, de „cen-
tralizare a contractelor importante”, a afec-
tat în bună măsură şi distribuţia teritorială 
a primelor de asigurare intermediate prin 
brokeri, astfel că la nivelul anului 2008, din 
totalul de 650 milioane euro reprezentând 
volumul de prime intermediate, 76% au 
fost aferente Capitalei. Judeţe care au avut 
o contribuţie mai însemnată la cifra totală 
a intermedierilor au fost Clujul (4,8% din 
piaţă), Prahova (3,8%), Constanţa (3%), 
Timiş, Brăila, Bihor, Sibiu, Arad şi Galaţi 
(în jur de 2 puncte procentuale), restul 

judeţelor contribuind cu mai puţind de 1 
procent la valoarea totală. Demn de luat în 
seamă este faptul că, dacă am elimina din 
cifra totală aportul adus de „brokerii cap-
tivi”, cei asociaţi unor societăţi de leasing 
sau care au relaţii privilegiate cu dealerii 
auto, ponderile ar fi mult mai echilibrate, 
brokerii din Bucureşti producând circa 
60% din intermedierile realizate la nivel 
de ţară.

Viitorul: un dublu impact 
al orientării către retail!

Specialiştii în asigurări afirmă la unison 
că dezvoltarea viitoare a pieţei va avea ca 
pârghie retailul. Dincolo de implicaţiile pe 
care acest obiectiv le va determina în stra-
tegiile de vânzare ale companilor mai este 
un aspect, deloc de neglijat în condiţiile în 
care privim rezultatele judeţene ale com-

paniilor de asigurare. Retailul nu va putea 
fi centralizat la Bucureşti. Practic, subscri-
erea din retail se va consemna acolo unde 
se subscrie riscul aşadar, există şi din acest 
punct de vedere, perspective ca ponde-
rea teritoriului să crească în îndustria de 
asigurări în perioada următoare.

Notă: Cifrele publicate au la bază rezultatele transmise de 
companiile de asigurări, mai puţin următoarele societăţi: AIG 

Life, AVIVA, BCR Asigurări de Viaţă, BT Asigurări, CLAL România, 
GRAWE România, ING Asigurări de Viaţă şi OMNIASIG Asigurări 

de Viaţă.

Distribuţia subscrierilor, daunelor şi a primelor 
intermediate pe Regiuni de Dezvoltare

Regiunea de 
Dezvoltare

 Prime brute subscrise* Daune plătite* Prime intermediate**
mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR %

BUCUREŞTI + ILFOV 858.99 46.78 346.31 42.46 494.05 76.01
CENTRU 156.50 8.52 73.42 9.00 15.90 2.45
NORD-EST 130.87 7.13 64.03 7.85 9.75 1.50
NORD-VEST 161.73 8.81 82.18 10.08 40.33 6.20
SUD-EST 151.65 8.26 82.03 10.06 41.47 6.38
SUD-MUNTENIA 165.90 9.03 71.43 8.76 23.00 3.54
SUD-VEST 90.70 4.94 44.70 5.48 4.42 0.68
VEST 119.97 6.53 51.52 6.32 21.08 3.24
TOTAL 1,836.31 100.00 815.60 100.00 650.00 100.00
TOTAL FĂRĂ BUCUREŞTI 977.32 53.22 469.29 57.54 155.95 23.99

*Date aferente perioadei ianuarie-septembrie 2008
** Date aferente perioadei ianuarie-decembrie 2008

Densitatea asigurărilor (EUR/locuitor)

30-45>60 390<3045-60
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PRIMM: Cum a început dezvoltarea companiei 
AUDATEX în România?

Gheorghe AXINTE: Începând de la 
apariţia noastră din octombrie 2005 şi 
până în prezent, am reuşit să ne integrăm 
pe piaţa din România deoarece am de-
butat într-un mediu cu un mare potenţial 
unde, prin începerea colaborării cu ALLI-
ANZ-ŢIRIAC şi cu Grupul DACIA Renault 
Nissan, am putut să aducem la cunoştinţa 
asigurătorilor şi service-urilor modul în 
care funcţionează aplicaţia AUDATEX şi 
care sunt avantajele utilizării acesteia.

În ciuda unei rezistenţe deosebite 
a reparatorilor şi a unei neîncrederi în 
reuşita proiectului, manifestată de o parte 
dintre asigurători, poziţia noastră în piaţă 
s-a îmbunătăţit considerabil în cel de-al 
doilea an de existenţă, prin semnarea 
contractelor cu ASIBAN, BCR Asigurări şi 
GENERALI pe de o parte şi cu aproape 100 
de service-uri pe de altă parte.

În prezent colaborăm cu opt din 
primii zece asigurători din România şi, de 
asemenea, cu foarte mulţi din restul celor 
prezenţi pe piaţă.

Ca şi extindere în rândul reparatorilor, 
avem încheiate colaborări cu un număr de 
minim 10-15 service-uri în fiecare judeţ, 
existând chiar şi câteva judeţe de top cu 
peste 30 reparatori şi, de asemenea, avem 
peste 200 de contracte în Bucureşti.

Important pentru noi este faptul că 
primim zilnic solicitări din partea reparato-

rilor, lucru care se datorează atât creşterii 
continue a numărului de asiguratori care 
devin clienţii noştri, cât şi reputaţiei din 
ce în ce mai bune a companiei noastre pe 
piaţa din România.

În ce constă sistemul AUDATEX şi cum intervine 
acesta în relaţia dintre o companie de asigurări şi 
service-uri?

AUDATEX deţine o bază de date 
on-line care poate fi accesată atât de la 
birou, cât şi pe teren şi cu ajutorul căreia 
utilizatorul poate simula şi estima un caz 
de daună. În primă fază, se identifică tipul 
maşinii avariate, manual sau automat, 
în funcţie de seria de saşiu, acest ultim 
serviciu fiind disponibil în primul rând 
pentru autovehiculele fabricate în Germa-
nia şi cu extindere, în momentul de faţă, 
la producătorii din Franţa. În continuare, 
inspectorul de daune sau reprezentantul 
service-ului bifează părţile maşinii care au 
fost avariate, alege soluţiile tehnice men-
ţionate şi agreate în nota de constatare şi 
obţine ca răspuns din partea sistemului 
un deviz de reparaţie ce conţine piesele 
ce urmează a fi înlocuite. De asemenea, se 
obţin codurile lor originale, preţurile aces-
tora recomandate de către producătorul 
sau de către importatorul mărcii (cu o aco-
perire de peste 80% la nivelul autovehicu-
lelor comercializate în România), timpii de 
lucru recomandaţi de producător, codurile 
de operaţii aferente şi bineînţeles, costuri-
le de vopsitorie.

Astfel, se poate întocmi un deviz 
estimativ înainte de începerea reparaţiei, 
sau chiar devizul final, după executarea 
lucrărilor, deviz care se constituie într-un  
standard comun şi reprezintă chiar esenţa 
existenţei noastre.

Care este diferenţa esenţială între vechea metodă 
de colaborare dintre companii şi reparatori şi cea 
disponibilă prin sistemul AUDATEX?

În primul rând, în momentul în care 
am intrat pe piaţă, timpii de lucru utilizaţi 
în devizele de reparaţie erau definiţi 
arbitrar, de multe ori negociaţi între 
asiguratori şi reparator, fără a ţine cont 
de codurile de operaţii corespunzătoare 
din documentaţia producătorului. Prin 
intermedierea relaţiei dintre asigurător şi 
service, am avut ocazia să standardizăm 
acest proces şi, implicit, să ajungem la o 
sumă corectă plătită drept despăgubire.

Că o cosecintă imediată, service-urile 
independente au devenit foarte receptive 
la sistemul nostru, iar reţelele mari au 
început să folosească din ce în ce mai des 
calculaţiile în AUDATEX.

Nu în ultimul rând, încercăm să 
utilizăm cât mai mult posibil transferul 
electronic al informaţiilor între parteneri, 
inclusiv al dosarelor de daună, cu scopul 
declarat de a reduce blocajele financiare 
datorate birocraţiei din vechiul sistem şi 
folosirea excesivă a hârtiei ca suport de 
date.

Care este cea mai importantă problemă cu care vă 
confruntaţi în acest moment?

Cea mai importantă problemă o con-
stituie chiar devizul de reparaţie în sine, 
unde cele trei componente (manoperă, 

În contextul scăderii numărului de autovehicule în circulaţie şi a vânzării 
acestora, pe fondul crizei mondiale şi odată cu introducerea franşizei, 
numărul daunelor va scădea în 2009. Cu toate acestea, valoarea medie a 
daunelor va creşte considerabil...
Una dintre soluţiile pentru atenuarea acestei tendinţe poate veni din afara 
industriei asigurărilor.

Gheorghe AXINTE
Director General
AUDATEX Romania

Prin intermedierea relaţiei dintre asigurător şi service, am 
avut ocazia să standardizăm acest proces şi, implicit, să 
ajungem la o sumă corectă plătită drept despăgubire.
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O parte dintre unităţile de reparaţii deţin  
soft-urile originale ale producătorilor, dar acestea 
sunt permisive, în sensul în care operaţiile pot fi 
trecute în deviz de mai multe ori. […] Modul de 
întocmire a devizelor în AUDATEX elimină timpii 
comuni şi nu permite dublarea operaţiunilor.
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piese şi vopsitorie) ale acestuia reprezintă 
un continuu subiect de dispută. O parte 
din unităţile de reparaţii deţin soft-urile 
originale ale producătorilor, dar acestea 
sunt permisive, în sensul în care operaţiile 
pot fi trecute în deviz de mai multe ori. 
Astfel, totul se rezumă la corectitudinea 
celui care întocmeşte devizul. Modul de 
întocmire al devizelor în AUDATEX elimină 
timpii comuni şi nu permite dublarea 
operaţiilor.

De asemenea, există în continuare 
neînţelegeri între asiguratori şi reparatori 
datorită preţului pieselor, uneori nejus-
tificat, soluţia AUDATEX fiind o referinţă 
în instrumentarea dosarelor de daună, 
prin promovarea preţurilor maximale 
recomandate de importatori pentru piaţa 
românească.

Cea de-a treia componentă a devizu-
lui, partea de vopsitorie, creează dispute 
mai ales datorită reglementărilor contabi-
le în vigoare, prin care unităţile de repara-
ţii sunt obligate să aibă justificări cantita-
tive pentru fiecare material folosit, spre 
deosebire de modul de calcul AUDATEX 
folosit în întreaga lume, bazat pe un preţ 
al materialelor pe unitatea de suprafaţă, 
ce conduce la costuri totale fără detalii.

Care sunt, în prezent, principalii competitori pe 
piaţa din România şi care sunt elementele de 
diferenţiere dintre serviciile pe care le oferiţi?

Competitorii pe piaţa românească 
sunt cei prezenţi în mod tradiţional şi pe 
cele străine: EUROTAX şi D.A.T. Principala 
diferenţă între sisteme este dată de faptul 
că soluţiile oferite de noi sunt reprezen-
tate printr-un program on-line, ceea ce 
ne conferă rapiditate în ceea ce priveşte 
update-urile, viteză de lucru şi un grad 
înalt de accesibilitate. Este foarte impor-
tant faptul că acesta poate fi accesat de 
oriunde, în baza unui nume de utilizator 
şi a unei parole. Un alt avantaj îl consti-
tuie faptul că toate datele sunt stocate 
pe serverele noastre şi nu ocupă spaţiul 
propriu al companiilor, iar rapoartele pot 
fi generate direct din sistem. Modelele de 
autovehicule sunt actualizate frecvent, 
cu detalierea necesară instrumentării 
complete a oricărui tip de daună. Prin 
programul de comunicare electronică, 
reparatorii şi asiguratorii îşi pot transmite 
în timp real informaţiile, numărul de gre-
şeli este minimizat şi fluxul de informaţii 
intern al fiecăreia dintre părţi devine mult 
mai eficient. Utilizând un astfel de serviciu, 
poţi, cel puţin teoretic, să plăteşti un dosar 
de daună în aceeaşi zi.

O altă diferenţiere faţă de competitori 
(consecinţă a caracterului on-line al aplica-

ţiei şi a disponibilităţii istoricului în orice 
moment), este dată de posibilitatea de 
simulare şi estimare a daunelor plătibile în 
viitor şi a calculului daunei medii. În acest 
fel, sistemul vine în întâmpinarea departa-
mentelor de actuariat ale companiilor de 
asigurări.

Nu în ultimul rând, baza de date 
AUDATEX conţine listele de preţuri pentru 
piesele de schimb furnizate de importatori 
la peste 80% din autovehiculele comercia-
lizate în România, după cum am menţio-
nat şi anterior.

Putem observa că România este o piaţă cu un 
număr foarte mare de modele de autovehicule 
în circulaţie. Cât de bine este acoperită această 
gamă de sistemul AUDATEX?

În acest moment, baza noastră de 
date deţine aproape toate modelele de pe 
piaţă românească, exceptând câteva tipuri 
de camioane şi motociclete care nu se re-
găsesc nici în cea internaţională. Dinamica 
pieţei auto din ultima perioadă face din ce 
în ce mai dificilă actualizarea bazei de date 
şi, totuşi, putem afirma că suntem rapizi în 
acest sens, deoarece update-ul se face cel 
puţin o dată pe lună pentru toate mode-
lele apărute, incluzând aici şi facelift-urile 
pentru modelele deja existente. Deşi cos-
turile pentru procurarea datelor tehnice 
şi a documentaţiei originale de reparaţie 
sunt relativ mari şi în ciuda faptului că du-
rata timpului de implementare a fiecărui 
nou model în program este încă ridicată, 
se înregistrează o reală îmbunătăţire a 
relaţiei dintre AUDATEX şi producătorii de 
autovehicule, în sensul în care a crescut 
numărul de contracte semnate, în urma 
cărora producătorii ne furnizează în cel 
mai scurt timp toate datele necesare.

Referindu-ne la contextul economic actual, 
consideraţi că vânzările slabe de autovehicule noi 
din această perioadă pot influenţa activitatea 
AUDATEX?

Nu preconizez o scădere a cifrei de 
afaceri în România, atât timp cât mai 
există potenţiali clienţi, atât la nivelul 
asigurătorilor, cât şi al reparatorilor.

Este posibil să fim afectaţi de volumul 
de daune care se va diminua în condiţiile 
în care lumea nu mai cumpără maşini, dar 
vom încerca să menţinem actualul nivel 
de dezvoltare, prin implementarea de 
produse noi care să contribuie şi la creşte-
rea gradului de satisfacţie a clienţilor. De 
asemenea, nu trebuie neglijat faptul că 
scăderea vânzărilor de autovehicule noi 
duce la îmbătrânirea parcului de maşini şi 
este posibil ca atât persoanele fizice, cât 
şi companiile deţinătoare de parcuri auto 

să nu mai considere rentabilă asigurarea 
acestora. 

Cum apreciaţi iniţiativa unor companii de pe piaţă 
care doresc să lanseze poliţe CASCO la care vor fi 
utilizate, în caz de daună, cu acordul clientului, 
piese second-hand?

Dacă poliţa este transparenta de 
ambele părţi, această iniţiativă este bine-
venită deoarece are ca finalitate dimi-
nuarea costurilor cu despăgubirile, însă 
clientul trebuie conştientizat de riscuri. În 
străinătate aceste soluţii sunt acceptate, 
însă apar dificultăţi atunci când nu este 
promovată transparenţa.

De pildă, despăgubirea de tip regie 
proprie încercată în România şi implemen-
tată după experienţa din străinătate, mai 
ales pentru autovehiculele cu vechime 
mare, a fost urmată de situaţii hilare în 
care clientul a încercat să facă economii 
din suma primită, care şi aşa nu era foarte 
mare. Consecinţele în astfel de situaţii se 
văd imediat la nivelul calităţii reparaţiilor 
şi al siguranţei participanţilor la trafic. 
Revin însă cu precizarea că este foarte 
important ca asigurătorul să explice clien-
tului toate condiţiile asigurării, inclusiv cea 
în discuţie deoarece, în practică, acest lu-
cru nu se prea întâmplă din lipsă de timp, 
din comoditate sau chiar pot fi omise în 
mod intenţionat.

Care sunt obiectivele principale ale AUDATEX 
România pentru anul 2009?

Pentru anul de criză 2009 ne-am pro-
pus consolidarea actualului portofoliu de 
clienţi, cu o retenţie de minim 90% şi de 
ce nu, creşterea acestuia, atât timp cât mai 
există potenţial nevalorificat.

Aşa cum am mai spus, multă lume a 
privit cu suspiciune acest business din 
cauza infrastructurii, dar vă pot spune 
că toate service-urile care lucrează cu 
AUDATEX au conexiune la Internet, iar o 
parte dintre acestea dispun de o reţea de 
Internet mai bine pusă la punct decât cea 
a asigurătorilor.

Deoarece produsul nostru a evolu-
at semnificativ, personalul este şi va fi 
reinstruit periodic. Dorim să ne dezvoltăm 
echipa, pentru a face faţă planului nostru 
de extindere şi pentru a răspunde în cel 
mai scurt timp tuturor solicitărilor de 
suport tehnic pe care le primim zilnic.

Este din ce în ce mai greu să găsim 
oamenii potriviţi, a căror pregătire presu-
pune cunoştinţe temeinice din domeniul 
auto, din IT şi experienţă în asigurări.

Consider că AUDATEX este este un 
sistem de informare foarte bine structurat, 
care eficientizează procesul de reparaţie şi 
oferă transparenţă pe parcursul colaboră-
rii dintre cele două entităţi.

Mihai CRĂCEA
Vlad PANCIU

Nu în ultimul rând, încercăm să utilizăm cât mai mult posibil 
transferul electronic al informaţiilor între parteneri, inclusiv 
al dosarelor de daună, cu scopul declarat de a reduce blocajele 
financiare datorate birocraţiei.
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Iniţiativa europeană
În cadrul Uniunii Europene, obligaţia de a proteja mediul 

înconjurător şi habitatul natural a fost statuată prin Directiva  
privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea dau-
nelor aduse mediului. Prin aria de aplicabilitate, aceasta măreşte 
considerabil posibilitatea ca o companie să fie trasă la răspundere 
pentru prejudicii cauzate mediului înconjurător. Eficienţa sa va 
depinde însă de calitatea infrastructurii pe care ţările UE o vor 
crea şi utiliza în cadrul procesului de implementare (acte normati-
ve interne, autorităţi de reglementare, aparat de control etc.).

Abordarea UE va avea un impact major asupra companiilor, 
pentru că focalizarea pe produs sau sub-componentă a acestuia 
extinde cercul celor care pot fi traşi la răspundere în cazul produ-
cerii unui eveniment de risc. În aceste condiţii, managementul 
adecvat al riscului de mediu presupune ca o companie să aibă o 
viziune globală asupra ciclului de viaţă al produselor şi operaţiu-
nilor sale.

Directiva a fost implementată în Ungaria, Italia, Lituania şi 
Letonia până la 30 aprilie 2007. Ulterior, ea a fost integrată în re-
glementările naţionale în alte 15 state membre UE, printre care şi 
România. Austria şi Belgia s-au aliniat cerinţelor UE prin legislaţia 
federală, iar restul de 6 state, inclusiv Marea Britanie, urmează să 
implementeze această Directivă în cel mai scurt timp. 

Riscul de mediu – ameninţare vs. 
oportunitate  

Fără îndoială, presiunile externe au un rol covârşitor pentru 
adoptarea unei atitudini responsabile faţă de mediu. Activismul 
mass-media, implicarea comunităţii, sistemul de guvernanţă 
corporativă sunt tot atâţia factori care determină o responsabi-
litate sporită din partea companiilor. Canalizate şi mediatizate 
corespunzător, aceste eforturi reprezintă o sursă importantă de 
avantaj competitiv. Un sistem performant de management al 
riscului de mediu facilitează accesul la resurse financiare, asigură 
conformitatea cu reglementările în vigoare şi reduce substanţial 
riscul unor acţiuni legale împotriva companiei. În plus, o serie de 
state europene încurajează aşa-numitele investiţii verzi şi produc-
ţia de bunuri ecologice prin stimulente fiscale.

Din punct de vedere operaţional, riscurile de mediu pot 
genera întreruperi ale activităţii (producerea unor accidente, 
suspendarea sau anularea licenţei etc.), cu urmări grave pentru 
companie. Măsurile de adaptare la cerinţele de mediu contribuie 
la optimizarea operaţiunilor şi reduc posibilitatea unor sancţiuni 
din partea autorităţilor.

Riscul reputaţional la care se expune o companie cu practici 
neconforme sau care generează evenimente de risc are consecin-
ţe financiare greu de estimat şi durabile în timp.

O situaţie aparte o prezintă tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii, 
unde riscul de mediu a devenit un element de mare interes. În 
evaluarea patrimonială a entităţilor este necesară cunoaşterea şi 
analiza atentă a practicilor istorice pentru a identifica potenţialele 
daune care ar putea apărea în viitor, starea activelor (posibila 
contaminare), precum şi modul în care riscurile de mediu au fost 
transferate prin asigurare.

Evoluând într-o piaţă tot mai concurenţială, companiile au început să acorde 
o atenţie sporită problematicii riscului de mediu, din cauza potenţialului său 
de a genera cheltuieli neprevăzute cu efect destabilizator şi prejudicii grave 
de imagine. 
Legislaţia europeană impune cerinţe stricte în ceea ce priveşte protecţia 
mediului şi încurajează dezvoltarea unor instrumente de garanţie financiară 
şi de asigurare pentru a acoperi responsabilităţile companiilor în cazul 
producerii unor prejudicii.

Antoaneta GEALĂ
Risk Consulting Business
Development Coordinator

Dacă noi nu ne gândim şi la generaţiile 
viitoare, ele nu ne vor uita niciodată. 

Henrik TIKKANEN

Răspunderea pentru 
protecţia mediului
RUBRICĂ REALIZATĂ
CU SPRIJINUL COMPANIEI
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Prevenire şi remediere
Un element de noutate introdus de Directiva europeană  

privind responsabilitatea faţă de mediu este acela că extinde 
principiul „poluatorul plăteşte” asupra acţiunilor de prevenire şi 
remediere a prejudiciilor produse mediului. O altă îmbunătăţire o 
reprezintă acoperirea unor categorii noi de pagube, şi anume cele 
privind speciile protejate, habitatele naturale, solul (riscuri semnifi-
cative pentru sănătate) şi apa (efecte adverse semnificative).

Privită în ansamblu, Directiva se focalizează asupra prevenirii 
daunelor, eliminării efectelor adverse asupra mediului încon-
jurător şi recuperării elementelor prejudiciate prin reabilitare, 
refacere sau înlocuirea resurselor naturale (inclusiv furnizarea 
unui echivalent). 

Operatorul a cărui activitate cauzează ameninţări iminente 
asupra mediului are obligaţia de a întreprinde fără întârziere 
măsurile preventive necesare. Dacă s-au produs deja prejudicii, 
prin măsurile de remediere primară trebuie să se asigure reluarea 
serviciilor sau refacerea resurselor naturale la condiţia anterioa-
ră. Acolo unde remedierea primară nu este posibilă, în sensul 
restabilirii integrale a situaţiei anterioare, operatorii sunt obligaţi 
să acţioneze pentru remedierea complementară. Între momentul 
producerii pagubei şi acela în care remedierea primară îşi produ-
ce efectele, trebuie întreprinse măsuri de remediere compensato-
rie, în scopul acoperirii pierderii temporare a resurselor naturale 
sau a serviciilor. 

Oportunităţi pentru industria asigurărilor
Directiva europeană privind responsabilitatea faţă de mediu 

deschide noi oportunităţi de dezvoltare pentru industria de 
asigurări, prin aceea că încurajează crearea şi utilizarea unor in-
strumente de protecţie financiară şi de asigurare care să permită 
operatorilor să îşi îndeplinească responsabilităţile care decurg din 
aceste reglementări.

La nivelul UE, garanţia financiară sau asigurarea sunt obli-
gatorii în ţări precum Austria şi Suedia. În Ungaria este instituită 
obligativitatea acestora doar pentru anumite tipuri de activităţi 
periculoase pentru mediu. Cehia şi Slovacia vor introduce astfel 
de cerinţe începând din 2012. În Polonia, autorităţile au dreptul 
de a solicita o garanţie financiară sau o asigurare în momentul 
eliberării autorizaţiei.

Germania are o legislaţie specifică introdusă înaintea iniţiati-
vei europene care, pentru anumite activităţi potenţial dăunătoa-
re, prevede obligativitatea încheierii unei asigurări de mediu.

Pentru adaptarea la cerinţele pieţei, marii asigurători oferă 
poliţe de răspundere civilă cu acoperire pentru poluarea acciden-
tală. Cu titlu de exemplu, sunt acoperite cheltuielile de degajare 

şi curăţare a arealului afectat şi a împrejurimilor, despăgubirile 
pentru vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii, prejudici-
ile produse terţilor prin întreruperea activităţi, vătămarea biodi-
versităţii. La nivelul UE se utilizează şi asigurările pentru poluare 
graduală, care răspund într-o măsură mult mai mare cerinţelor 
reale ale companiilor, dar costurile sunt ridicate. 

În România, lipsa unei culturi a protecţiei mediului şi legislaţia 
laxă au făcut ca asigurările pentru poluare să fie foarte puţin 
utilizate. În etapa actuală, accesarea poliţelor pentru poluare 
accidentală ar fi un mare pas înainte, pentru ca, în perspectivă, 
protecţia pentru poluare graduală să câştige teren. 

Abordarea MARSH 
Transferul riscului de mediu prin asigurare reprezintă o solu-

ţie eficientă din punct de vedere financiar, dar nu elimină cauzele 
care stau la baza producerii prejudiciilor. Pe lângă colaborarea cu 
societăţi mari de asigurare-reasigurare care pot prelua riscurile 
de mediu, MARSH Risk Consulting oferă companiilor suport pe 
latura preventivă şi de conformitate cu legislaţia UE şi standardul 
ISO 14001 (Sistemul de Management al Riscului de Mediu).

În cadrul măsurilor de prevenire, MARSH a derulat o serie 
de proiecte de pre-audit al riscului de mediu pentru companii 
interesate să obţină certificarea ISO 14001. Implementarea 
recomandărilor formulate în urma analizei practicilor curente ale 
companiei a generat efecte pozitive nu numai prin diminuarea 
riscurilor de mediu, ci şi prin îmbunătăţirea sistemului global de 
management al riscurilor companiei.

În pregătirea tranzacţiilor de fuziuni, achiziţii şi privatizare, 
procesul de due-dilligence de mediu are un rol important pentru 
evitarea problemelor generate de răspunderea pentru prejudicii 
aduse mediului ca urmare a unor evenimente produse anterior. 
În cadrul unor proiecte de privatizare în industria de prelucrare, 
unde riscul de mediu şi răspunderea poluatorului reprezintă 
probleme reale,  MARSH a realizat componenta de due-dilligence 
de mediu, cu efecte semnificative asupra preţului tranzacţiei. 

Alinierea la cerinţele Directivei privind responsabilitatea 
pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului începe 
să preocupe tot mai mult şi companiile româneşti. Dacă latura 
financiară poate fi protejată prin asigurarea specifică de răspun-
dere, în scopul atingerii obiectivelor strategice ale companiei, 
MARSH pledează şi oferă suport pentru dezvoltarea unui sistem 
de management al riscului de mediu care să canalizeze eforturile 
mai mult către activităţile de prevenire, al căror rol trebuie să 
devină prioritar.
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Deşi subiectul nu este nou, fiind regle-
mentat anterior, atât la nivel de lege (spre 
ex., Legea nr. 656/2002), prin principii 
aplicabile la nivel financiar-bancar (reco-
mandări FATF) sau chiar prin norme ale 
CSA (Ordinul nr. 3.128/2005), textul actului 
normativ aplicabil în prezent (Normele 
CSA privind prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi a finanţării actelor de 
terorism în domeniul asigurărilor, aproba-
te prin Ordinul nr. 24/2008 – „Normele”) 
conţine modificări faţă de versiunea 
anterioară. Ceea ce determină, între altele, 
transformarea şi suplimentarea consisten-
tă a obligaţiilor care revin entităţilor din 
sectorul asigurărilor.

Obligaţii suplimentare pentru 
entităţile de asigurări

Sumarizând, responsabilităţile actuale 
privesc, între altele, elaborarea de politici, 
proceduri şi mecanisme menite să acope-
re aspecte variate, mergând de la cunoaş-
terea clientelei în scopul evaluării gradului 
de risc, până la raportarea tranzacţiilor 
suspecte, păstrarea evidenţelor de control 
intern şi filtrarea relaţiilor cu persoanele 
expuse politic. 

În categoria destinatarilor chemaţi 
să respecte aceste noi reguli sunt incluse 
entităţile active pe piaţa asigurărilor 
din România - asigurători, reasigurători, 
brokeri -, dar şi sucursalele deschise în 

România de societăţile de profil cu sediul 
în Spaţiul Economic European.

Normele prevăd obligaţia de suprave-
ghere a tuturor operaţiunilor efectuate de 
clienţi, şi în principal tranzacţiile realizate 
de clienţii cu risc ridicat, cele comple-
xe, care nu se încadrează în tipologia 
obişnuită sau ale căror caracteristici sunt 
de natură să ridice suspiciuni în plan 
economic, comercial sau legal. Suprave-
gherea trebuie urmată, de câte ori este 
necesar, de verificări concrete, care trebuie 
efectuate cât mai curând posibil de către 
entităţile implicate. Constatările rezultate 
trebuie înregistrate în scris, urmând a fi 
conservate pentru verificări ulterioare (de 
către autorităţile competente şi de către 
auditori) pentru o perioadă de cel puţin 
5 ani.

Atribuţiile de supraveghere  
şi control ale CSA

Corelativ cu creşterea numărului şi a 
complexităţii obligaţiilor de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi a finan-
ţării actelor de terorism, au fost sporite 
atribuţiile CSA, care a fost abilitată să 
supravegheze şi să controleze entităţile 
implicate, sub aspectul respectării tuturor 
obligaţiilor din Norme.

Astfel, CSA poate, între altele, verifica 
procedurile sau normele interne specifice, 
solicita modificarea acestora, monitoriza 

Spălarea banilor şi finanţarea terorismului:

Noi reguli de 
combatere

Deşi subiectul nu este nou, fiind reglementat anterior, atât la nivel 
de lege (spre ex., Legea nr. 656/2002), prin principii aplicabile la nivel 
financiar-bancar (recomandări FATF) sau chiar prin norme ale CSA (Ordinul 
nr. 3.128/2005), textul actului normativ aplicabil în prezent (Normele CSA 
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor 
de terorism în domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul nr. 24/2008 – 
„Normele”) conţine modificări faţă de versiunea anterioară.
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operaţiunile cu instrumente financiare 
sau, respectiv, poate solicita entităţilor 
vizate orice alte alte informaţii sau docu-
mente relevante. Eventualele încălcări ale 
Normelor se vor sancţiona în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 32/2000.

Posibile probleme de aplicare
Aşa cum am precizat deja, Norme-

le sunt doar o nouă etapă sectorială a 
cruciadei AML şi de combatere a finanţării 
terorismului, bazându-se în mare parte pe 
norme şi principii preexistente, fie chiar în 
sectorul asigurărilor, fie în domeniul finan-
ciar-bancar. Totuşi, amplitudinea sarcinilor 
impuse entităţilor de asigurări în prezent, 
care dobândesc funcţii similare pe alocuri 
structurilor informative specializate, poate 
crea probleme sau incertitudini de im-
plementare în practică, amintite selectiv 
(incomplet) şi sintetic în continuare.

Caracterul imperativ-orientativ. Deşi 
obligaţiile au natură imperativă pentru 
entităţile de asigurări, aceasta contras-
tează cu maniera de redactare orientativă 
a principiilor şi conceptelor uzitate de 
Norme, care rămân interpretabile sub 
multiple aspecte (spre exemplu, cea mai 

mare parte a conceptelor nou-introduse 
ca definiţii – „tranzacţia suspectă”, „per-
soanele expuse politic”, „beneficiarul real” 
-, dar şi obligaţiile incluse în Capitolul II – 
„Obligaţiile entităţilor” - ş.a.m.d.). 

Efectele, uşor de anticipat, pot viza 
o arie largă: interpretări divergente sau 
variabile ale aceloraşi principii, diferen-
ţe majore între scopul urmărit de lege, 
aplicarea practică şi cerinţele autorităţilor 
de control sau birocraţia suplimentară (cu 
costurile aferente), generată de excesul de 
resurse, formalităţi şi documente care pot 
deveni necesare pentru „acoperirea” noilor 
îndatoriri.

Pentru evitarea (sau cel puţin atenuarea) 
acestora este recomandabilă rafinarea supli-
mentară a criteriilor şi conceptelor utilizate 
de Norme, pe cale oficială/cvasi-oficială (prin 
publicarea unor ghiduri clarificatoare sau a 
unor linii directoare, eventual pe baza expe-
rienţei acumulate în alte zone de activitate 
finaciar-bancară, cu adaptările corespunză-
toare pentru sectorul asigurărilor).

Protecţia suplimentară a entităţilor 
chemate să aplice Normele. Faţă de 
forma anterioară, versiunea prezentă a 
Normelor nu mai prevede principiul po-

trivit căruia transmiterea de informaţii, cu 
bună-credinţă, de către asigurător şi/sau 
persoanele desemnate către autorităţile 
relevante nu poate atrage răspunderea 
disciplinară, civilă sau penală a acestora. 

Dincolo de obiecţiunile care puteau fi 
ridicate în legătură cu această prevedere 
deja înlăturată, considerăm că este de 
preferat ca în actualul context să se regle-
menteze, la nivel de principiu, o protecţie 
adecvată pentru entităţile şi personalul 
implicat. Scopul ar fi de a conferi certitudi-
ne şi de a evita arbitrariul de interpretare, 
atât în raporturile cu autorităţile, cât şi cu 
eventualii clienţi sau parteneri de afaceri 
vizaţi de îndeplinirea obligaţiilor impuse 
de Norme (deoarece acestea pot determi-
na, între altele, întreruperea negocierilor 
preliminare sau a relaţiilor de afaceri deja 
iniţiate, şi deci pot fi percepute drept 
cauzatoare de daune). 

Însă chiar şi în absenţa unor remedii 
pe calea unor reglementari legale directe, 
entităţile implicate ar putea implementa, 
la nivel individual, o serie de măsuri în 
ambele direcţii sus-menţionate pentru a 
minimiza expunerea la riscurile respective.
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Impactul evoluţiei negative a mediului 
de afaceri şi a pieţelor financiare se 
resimte puternic în rândul companiilor 
de brokeraj captive pe lângă societăţile 
de leasing, bănci şi alte instituţii financi-
are, precum şi pe lângă dealerii auto. Pe 
acestea eram obişnuiţi să le regăsim în 
topul clasamentelor naţionale de profil, cu 
valori ale cifrelor de afaceri care atrăgeau 
desigur invidia celorlalţi brokeri din piaţă, 
care nu au avut „şansa” de a se bucura de o 
structură a acţionariatului care să asigure 
şi clientela necesară desfăşurării în condiţii 
optime a acestei activităţi. Acum însă, fără 
a părăsi neapărat locurile de top din clasa-
mente, şi ele întâmpină mari probleme cu 
încasarea primelor de asigurare aferente 
maşinilor achiziţionate în leasing.

Un alt fenomen caracteristic momen-
tului este rezilierea unui mare număr 
de contracte de asigurare, ca urmare a 
returnării vehiculelor achiziţionate în 

leasing. Stoparea creditării, creşterea ratei 
de nerambursare a creditelor acordate, in-
stabilitatea mediului de afaceri sunt şi ele 
consecinţe ale crizei financiare, cu efecte 
directe asupra brokerajului în asigurări.

O altă categorie de brokeri este afec-
tată puternic de implementarea limitării 
comisioanelor la asigurarea RCA la 15%. 
Se poate aprecia că societăţile de brokeraj 
a căror structură de încasări era bazată pe 
încasări aferente asigurărilor RCA, cu cote 
care depăşesc 50% din totalul încasări-
lor, au deja dificultăţi financiare, iar cele 
ale căror cote depăşesc 60% se află deja 
în pragul falimentului. Numai aplicarea 
unor măsuri drastice de restructurare a 
activităţii acestora şi a cheltuielilor admi-
nistrative ar putea crea şanse de redresare 
financiară. 

Dintr-o analiză simplă, practic o cotă 
de încasări pe asigurarea RCA de 50-60% 
din totalul încasărilor reprezenta de fapt 
65-80% din cifra de afaceri. Ceea ce este 
şi mai dramatic este faptul că, pe lângă 
scăderea mare a profitului înregistrat pe 
această linie de asigurare, companiile de 
brokeraj s-au mai confruntat cu o altă 
problemă: asistenţii în brokeraj au părăsit 
societăţile de brokeraj şi s-au îndreptat 
direct către societăţile de asigurări, pentru 
a încasa comisionul integral. Şi asta pentru 
că o societate de brokeraj nu îşi permite 
să plătească un comision mai mare de 

8-10%, iar asigurătorii încă nu au înţeles să 
facă o diferenţiere a comisioanelor acorda-
te agenţilor şi brokerilor. În concluzie, pen-
tru aceştia pierderile au fost axate pe două 
planuri, şi astfel efectele asupra lor se vor 
dovedi a fi în unele cazuri catastrofale.

Cel mai puţin afectaţi sunt brokerii 
din intervalul clasamentului situat între 
poziţiile 20-60, care nu sunt dependenţi 
de o singură linie de asigurare, de un 
singur segment de piaţă. O structură a 
portofoliului diversificată şi bazată pe 
segmentul de retail, mai mult decât pe cel 
corporate şi decât pe cel financiar-ban-
car, se va dovedi a fi optimă în perioada 
imediat următoare, chiar dacă gestionarea 
sa presupune costuri administrative mai 
ridicate. Construcţia unor relaţii de durată 
cu asistenţii în brokeraj şi dezvoltarea prin 
intermediul acestora a unui portofoliu de 
clienţi stabil şi diversificat sunt alte măsuri 
de stabilizare a activităţii.

Asta nu înseamnă că nu vor fi afectaţi 
financiar dar, concluzionând, diminuarea 
ritmului de creştere, scăderea subscrie-
rilor pe riscurile operaţionale, falimentul 
câtorva clienţi şi reducerea comisionului 
la RCA nu vor face decât să încetinească 
sau cel mult să oprească ritmul de creştere 
şi dezvoltare. Clasamentele în 2009 vor 
fi puţin diferite, iar piaţa brokerajului va 
reprezenta probabil o cotă mai mare decât 
cea din 2008.

Gheorghe GRAD
Director General SRBA

Cine şi ce mai 
„brokerează” în 2009?
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Plasată pe coordonatele economi-
ei Vest-europene, de care este legată 
printr-un sistem de relaţii speciale, prin 
calitatea de membru a multor organizaţii 
internaţionale, economia olandeză se 
detaşează prin dimensiunile sale. Dincolo 
de imaginea artistică de ţară a „morilor 
de vânt”, „a lalelelor”, „a bicicletelor” sau 
„a digurilor”, trebuie menţionat că Olanda 
este unul dintre cei mai mari investitori 
din lume, unele dintre cele mai mari 
companii multinaţionale, precum SHELL, 
PHILIPS, UNILEVER, KLM Airlines, fiind 
companii olandeze. SHELL este a doua 
companie petrolieră din lume ca mărime 
şi cea mai mare din categoria companiilor 
neamericane. Compania KLM Airlines este 
cea mai veche companie din lume care are 
ca obiect de activitate servicii de transport 
aerian, din punct de vedere al dimensiu-
nilor şi volumului de activitate, aceasta 

plasându-se pe locul şase în ierarhia celor 
mai mari companii multinaţionale de 
transport aerian.

Olanda dispune de  o bază macroe-
conomică puternică, înglobată într-un 
cadru legal clar, fapt care are ca finalizare 
principală un nivel al relaţiilor comerciale 
extrem de bine dezvoltat. De asemenea, 
Olanda este şi este ţara cu una dintre cele 
mai mici rate ale şomajului din Uniunea 
Europeană, în vreme ce Produsul Intern 
Brut o situează între primele 20 ţări 
din lume. Orientarea internaţională a 
imprimat Olandei caracteristica de ţară cu 
economie foarte deschisă, comerţul exte-
rior constituind motorul dezvoltării sale 
(valoarea exporturilor de bunuri şi servicii 
totalizând circa 60% din PIB). 

Cel mai dezvoltat sector al economiei 
olandeze este cel al serviciilor (peste două 
treimi din PIB), incluzând componentele 
bancar, asigurări şi transporturi. Calitatea 
şi complexitatea acestora constituie fac-
tori importanţi în decizia firmelor străine 
de a înfiinţa unităţi de producţie sau dis-
tribuţie pe teritoriul olandez, mai mult de 
25% din investiţiile realizate în economia 
locală fiind de provenienţă străină. 

Sectorul industrial deţine puţin peste 
15 puncte procentuale din forţa de muncă 
activă a Olandei, cu toate acestea este 
puternic dezvoltat, în special în  domeniul 

biotehnologiei, producţiei alimentare, 
industriei farmaceutice, electronicii, teh-
nologiei medicale ş.a., companii transnaţi-
onale de renume fiind fondate în Olanda.

De asemenea, agricultura olandeză 
este recunoscută pe plan mondial pentru 
expertiza şi rezultatele sale de excepţie, 
Olanda ocupând primul loc în lume la ex-
portul de flori, a doua poziţie la exportul de 
brânzeturi şi a treia de produse agricole.

2007: 2006 + 3,2%
Faptul că ramura serviciilor furnizează 

anual circa 75% din valoarea adăugată 
brută, din care 6,5% din cel al serviciilor 
financiar bancare, se reflectă din plin şi 
în domeniul asigurărilor. Astfel, valoarea 
primelor brute subscrise de companiile 
de asigurare care au activat pe piaţa 
olandeză de profil în anul 2007 a fost de 
75,95 miliarde euro, marcând, comparativ 
cu perioada financiară anului anterior, o 
evoluţie nominală crescătoare de circa 3,2 
puncte procentuale.  De asemenea, cifra 
a plasat industria asigurărilor din Olanda 
în ierarhia europeană a ţărilor, din punct 
de vedere al volumului de prime brute 
subscrise, pe poziţia cinci, în urma Marii 
Britanii, a Franţei,  Germaniei şi Italiei, dar 
înaintea multor ţări mult mai mari şi cu 
populaţie mult mai numeroasă. 

Totodată, având în vedere creşterea 
gradului de integrare a pieţelor financiare, 
sectorul olandez al asigurărilor a reacţio-
nat prompt şi dinamic şi şi-a diversificat 
oferta de servicii, companiile de asigurări 
olandeze fiind o prezenţă activă şi în piaţa 
românească de profil. Câteva exemple ar 
fi: grupul ING, prezent pe piaţa asigură-
rilor de viaţă, a pensiilor private, precum 
şi în sectorul bancar, grupurile AEGON 
şi  EUREKO (asigurări de viaţă şi pensii 

„Ţara lalelelor şi a morilor de vânt” sau „țara tuturor posibilităților”, aşa cum 
este cunoscută, Olanda se deosebeşte de restul Europei prin nivelul ridicat 
de trai precum şi prin faptul că este una dintre cele mai sigure ţări pentru 
derularea relaţiilor de afaceri, bucurându-se de un climat politic stabil. Toate 
aceste caracteristici sunt oglindite în industria asigurărilor printr-un volum 
de subscrieri la nivelul anului 2007 de 76 miliarde euro, fapt ce clasează 
Olanda pe poziţia cinci la nivel european.

Eficienţă sau recesiune?

profil | OLANDA

Vlad BOLDIJAR
Editor

> Suprafaţa: 41.526 km2

> Populaţia: 16.645.313 (estimare, iulie 2008)

> Rata inflaţiei: 1,6% (estimare, 2007)

> Produsul Intern Brut (PIB): 490,5 miliarde euro (estimare, 2007)

> PIB/locuitor: 29.638 euro (estimare, 2007)

>  Prime brute subscrise: 75,95 miliarde euro (2007) - conform CEA Statistics
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 private), sau brokerul de asigurare AON. 
Principalele tipuri de asigurare în Olan-

da anului 2007 au fost poliţele de viaţă 
(26,55 miliarde euro, ceea ce reprezintă 
35% din portofoliul consolidat al pieţei), 
respectiv asigurările de accidente şi boală - 
peste 48 de puncte procentuale din totalul 
subscrierilor înregistrate la nivelul pieţei. 
Totodată, în industria olandeză a asigu-
rărilor îşi desfăşurau activitatea 52.040 
de angajaţi cu carte de muncă (de trei ori 
mai mult decât în România), în cele 352 
de societăţi de asigurare care au activat în 
perioada analizată. Un lucru demn de sub-
liniat este faptul că doar în Marea Britanie, 
Germania, Franţa, Suedia şi Spania şi-au 
desfăşurat activitatea în 2007 mai multe 
companii de asigurare decât în Olanda.

2008: Un an de transformări
În actuala conjunctură mondială nefa-

vorabilă, caracterul deschis al economiei 
olandeze a permis, în anul 2008, pătrun-
derea unor influenţe negative, care se 
reflectă în imense pierderi la nivelul între-
gului sector economico-financiar. Astfel, 
luna octombrie a anului precedent a fost 
marcată de „injecţia de capital” de 10 mi-
liarde euro acordată de Guvern celui mai 
mare grup financiar olandez, ING Groep 
NV, după ce compania a anunţat anterior 
că va afişa primele pierderi trimestriale de 
la înfiinţare, ca urmare a scăderii valorii 
contabile a activelor imobiliare şi a altor 
active, în valoare de 1,6 miliarde euro. Po-
trivit acordului, grupul financiar va vinde 
Guvernului acţiuni preferenţiale şi va plăti 
o dobânda anuală de 8,5%.

De altfel, statul olandez a fost princi-
palul „actor” şi în relaţia cu asigurătorul 
olandez AEGON NV. Pentru a proteja 
această companie de efectele crizei 
financiare mondiale, Guvernul a finanţat 
AEGON cu 3 miliarde euro. 

De asemenea, asigurătorul olandez 
AEGON a  aplicat şi pentru un sprijin de 
un miliard USD din partea Guvernului 
Statelor Unite ale Americii, măsura vizând 
consolidarea capitalului social al AEGON. 
Grupul olandez nu a avut probleme de 
lichiditate, oficialii companiei comu-
nicând că banii vor fi folosiţi exclusiv 
pentru operaţiunile din SUA, unde deţine 
compania de asigurări de viaţă TRANSA-
MERICA. De asemenea, oficialii compa-
niei au comunicat, la finele anului 2008, 
faptul că nu este exclusă achiziţia unei 
instituţii de credit de dimensiuni mici 
care i-ar permite să acceseze fondurile 
destinate revitalizării sistemului financiar 
bancar american. Totodată, conducerea 
AEGON estimează pentru ultimele trei 
luni ale lui 2008 pierderi de 1,2 miliarde 
euro, generate de problemele persistente 
de pe pieţele financiare, şi îşi propune 
restructurarea subsidiarelor din Olanda, 
Marea Britanie şi SUA pentru a reduce 
cheltuielile. 

2009: Reorganizări  
şi previziuni

Anul 2009 a început sub semnul crizei 
economice de la finalului anului anterior, 
luna ianuarie fiind marcată de anunţul 
şoc remis de ING: 7.000 de angajaţi vor fi 
concediaţi, iar Directorul general al băncii, 
Michel TILMANT, a demisionat din funcţie, 
după ce efectele crizei financiare i-au adus 
companiei pierderi uriaşe în ultimele trei 
luni ale anului. 

De asemenea, potrivit rezultatelor 
financiare neauditate, instituţia financiară 
a estimat pentru anul 2008 o pierdere de  
un miliard euro. Totodată, la jumătatea 
lunii februarie, grupul ING, sponsor al 
echipei de Formula 1 RENAULT, a anunţat 
că nu va prelungi contractul de trei ani cu 
RENAULT, care se încheie la finalul acestui 
an, urmând ca astfel să părăsească Formu-
la 1. Această decizie survine ca urmare a 
programului de reducere a costurilor, se 
arată într-un comunicat al grupului. 

O altă companie afectată de criza fi-
nanciară a fost EUREKO, care la finele lunii 
februarie a obţinut din partea acţionarilor 
o majorare de capital de un miliard euro, 
necesară pentru a acoperi devalorizarea 
cu 2,9 miliarde euro a activelor. De altfel, 
EUREKO a estimat circa 2,1 miliarde euro 
pierderi aferente anului 2008, după pier-
deri generate de portofoliul de investiţii 
pe piaţa de capital.

Dacă anul 2007 poate fi pentru activi-
tatea grupurilor de asigurare din Olanda 
definit ca un an perfect, un an în care 
piaţa a obţinut o creştere moderată, dar 
rezonabilă pentru volumul subscrierilor, 
un an de consolidare şi de stabilire a noilor 
provocări, anul 2008 poate fi catalogat ca 
un an de transformări, de decizii neaştep-
tate, datorită crizei financiare, la început 
americană, în timp devenită mondială. În 
acest context,  apreciem că anul 2009 ar 
putea fi un an de răscruce, al restructură-
rilor şi al recapitalizărilor, al reorganiză-
rilor activităţilor  şi chiar a restrângerilor 
acestora, practic o continuare nefericită a 
anului 2008.

În acelaşi timp, analiştii economici 
estimează pentru anul 2009 o scădere 
a economiei olandeze cu circa 3,5%, în 
condiţiile în care criza afectează ţările din 
regiune. Acest declin economic ar marca 
prima scădere anuală după 22 de ani (din 
anul 1982), în condiţiile în care şi PIB-ul 
naţional al Olandei s-a diminuat cu 0,9% 
în ultimele trei luni ale lui 2008 compara-
tiv cu perioada precedentă. Ca răspuns în 
faţa tuturor acestor previziuni, asigurătorii 
vor continua să conceapă şi să pună în 
practică  programe de reducere a cheltuie-
lilor şi de majorare a capitalurilor, precum 
şi de restructurare a unor divizii din ţările 
cele mai afectate de criza economico-fi-
nanciară. 

OLANDA | profil
Mijloace de transport maritim, aerian şi bunuri în tranzit 1,0%

Accidente şi boală 48,3% Auto 6,1%

Alte clase de asigurări 2,5%

Viaţă 35,0%

Structura pieţei 
pe clase de asigurări 

în anul 2007

Property 4,6%

Pierderi financiare 0,8%

Răspundere civilă auto 1,6%

Top 5 - prime brute subscrise din 
asigurări de viaţă în anul 2007

Nr. Compania
Prime brute 

subscrise Cota de piaţă

mil. EUR (%)
1 NAT-NED L 4.393 16,5
2 AEGON L 2.819 10,6
3 Fortis ASR L 2.352 8,9
4 INTERPOLIS L 2.341 8,8
5 DELTA LLOYD L 2.166 8,2
Total Top 5 14.071 53,0
Total piaţă 26.550 100,0

Surse: CEA, De Nederlandsche Bank

Top 5 - prime brute subscrise din 
asigurări de non-viaţă în anul 2007

Nr. Compania
Prime brute 

subscrise
Cota de 

piaţă
mil. EUR (%)

1 Centrale Zorgverzekeraars 4.454 9,0
2 VGZ Zorgverzekeraar NV 3.569 7,2
3 Menzis Zorgverzekeraar 3.564 7,2
4 Zilveren Kruis Achmea 2.964 6,0
5 Agis Zorgverzekeringen N.V. 2.497 5,1
Total Top 5 17.047 34,5
Total piaţă 49.400 100,0

Surse: CEA, De Nederlandsche Bank

Sursa: CEA Statistics 36 – 2008
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Cunoaşterea, evaluarea, monitorizarea şi controlul influenţelor 
evenimentelor trecute şi potenţial viitoare, care pot avea un impact negativ 
asupra activităţii societăţilor de asigurare, nu se pot realiza în bune condiţii 
fără existenţa unor sisteme de control intern şi de  management al riscului.

Controlul intern 
în asigurări

Fără organizarea şi funcţionarea contro-
lului intern nu se poate cunoaşte şi urmări 
activitatea economico - financiară a entităţii 
economice, nu se pot identifica şi înlătura 
neregulile din activitatea de contractare şi 
administrare a asigurărilor şi nu se poate 
realiza autoprotecţia, atât de necesară, a 
fondurilor materiale şi băneşti ale societăţii.

De modul cum sunt stabilite şi definite 
atribuţiile şi sarcinile sistemelor de control 

intern şi activităţile pe care acesta le des-
făşoară depind, în mare măsură, realizarea 
obiectivelor şi indicatorilor economico 
- financiari, reducerea cheltuielilor şi profi-
tabilitatea societăţii de asigurare.

Ca atare, în fiecare societate de 
asigurare funcţionează mai multe sisteme 
de control intern care, într-o formă sau 
alta, urmăresc desfăşurarea activităţilor 
economice, potrivit legislaţiei în vigoare 
şi normelor interne care reglementează şi 
administrează asigurările.

Potrivit legislaţiei actuale şi normelor 
emise de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, sistemele de control intern, 
controlul financiar preventiv, controlul 
financiar de gestiune, combaterea fraude-
lor şi plăţilor de despăgubiri necuvenite, 
controlling-ul, auditul intern, manage-
mentul riscului etc. urmăresc în principal: 
respectarea reglementărilor financiar - 
contabile şi de gestiune, aplicarea corectă 
a normelor de contractare şi administrare 
a asigurărilor, respectarea metodologiilor 

de instrumentare a dosarelor de daună 
şi plata despăgubirilor, combaterea fra-
udelor şi plăţilor de despăgubiri necuve-
nite, managementul riscului, controlul şi 
respectarea proceselor economice din 
societăţile de asigurare şi sucursalele 
subordonate etc.

Deşi aproape toate sistemele de con-
trol intern sunt reglementate de legislaţia 
în vigoare şi de normele interne ale soci-
etăţilor de asigurare, unele din acestea, 
cum sunt: controlul financiar preventiv; 
controlul financiar de gestiune; investiga-
rea şi verificarea daunelor, controlling-ul 
şi auditul intern sunt deseori confundate 
între ele, considerându-se că acestea sunt 
prea numeroase şi că au aceleaşi atribuţii 
şi sarcini de serviciu.

Aceste considerente impun o succintă 
prezentare a sistemelor de control intern, 
a locului şi rolului pe care ele îl au în 
societăţile de asigurare, problemele cu 
care se confruntă în activitatea de control, 
precum şi necesitatea reorientării, în 

Dr. Nicolae 
MOLDOVEANU
Şef Corp Control
ASIROM VIG

g B.A. din judeţul Timiş a solicitat unei societăţi de asigurare, 
pentru avarierea autoturismului său marca Mercedes, o despă-
gubire în valoare de 25.795 lei. A susţinut conform procesului 
- verbal întocmit de poliţie, că la data de 10.08.2008, pe DN 59A 
Săcălaz - Beregşaul Mare, a fost acroşat de o autospecială Roman 
care a încercat să evite un câine, a pierdut controlul direcţiei de 
mers şi s-a lovit cu autoturismul de un pom.

În realitate, accidentul s-a comis în alte împrejurări decât cele 
relatate şi consemnate în procesul - verbal de contravenţie. S-a 
stabilit că autoturismul Mercedes a fost implicat şi avariat într-un 
accident de circulaţie produs în Austria, pe autostrada A2, fiind 
emis de către poliţia austriacă Procesul - verbal de contravenţie 
nr. C2/3725/25.07.2008.

g Un cetăţean din municipiul Bacău a notificat societatea de 
asigurare că autoturismul său marca Opel Vectra a fost avariat 
în parcarea unei pensiuni din oraşul Slănic Moldova, de către o 
autobasculantă care a încercat să efectueze o manevră de viraj. A 
solicitat o despăgubire de 60.862 lei.

Din reconstituirea făcută, compararea avariilor celor două auto-
vehicule implicate în eveniment şi investigaţiile şi verificările efectu-
ate la faţa locului, s-a stabilit că dimensiunile parcării nu permiteau 
pătrunderea autobasculantei în incinta pensiunii şi că elementele 
proeminente ale autobasculantei erau poziţionate cu mult mai sus 
decât părţile avariate ale autoturismului. Pus în faţa probelor admi-
nistrate, păgubitul a renunţat la despăgubirea solicitată.

g Într-un dosar de daună al unei sucursale din municipiul Bis-
triţa - Năsăud, o societate comercială a solicitat plata unei despă-
gubiri pentru un autoturism Audi A6, în valoare de 39.000 lei. S-a 
constatat că în afara avariilor produse în accidentul de circulaţie, 
autoturismul avea lipsă mai multe piese şi subansambluri auto.

Investigaţiile şi verificările efectuate de salariaţii controlului in-
tern au evidenţiat faptul că autoturismul implicat în accident fuse-
se condus de o rudă a utilizatorului (autoturismul fiind în leasing) 
care nu poseda permis de conducere, şi că acesta a fost ridicat de 
la locul accidentului după două luni de la producerea evenimentu-
lui şi după dispariţia mai multor piese şi subansambluri auto.

Exemple de dosare de daună
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perioada actuală de criză economică, a 
activităţilor acestora, către asigurarea unei 
autoprotecţii mai eficiente a fondurilor 
materiale şi băneşti.

Controlul financiar preventiv. 
Efectuat de persoane anume desemnate 
din cadrul societăţii, controlul financiar 
preventiv se exercită asupra documen-
telor în care se consemnează drepturile 
şi obligaţiile patrimoniale, în faza de 
angajare şi de plată, în raporturile cu alte 
persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv verifică 
în mod sistematic documentele care fac 
obiectul acestuia din punct de vedere al: 
legalităţii; regularităţii; necesităţii; econo-
micităţii; realităţii şi exactităţii lor. Pentru 
obţinerea vizei de control financiar pre-
ventiv, documentele care urmează a anga-
ja societatea, însoţite de acte justificative, 
se prezintă persoanelor împuternicite să 
exercite acest tip de control, după ce ele 
au fost semnate de şeful compartimentu-
lui în care s-au întocmit şi care răspunde 
de realitatea şi exactitatea datelor şi de 
legalitatea operaţiunilor consemnate în 
documente.

Controlul financiar de gestiune repre-
zintă controlul financiar ulterior care ur-
măreşte respectarea dispoziţiilor legale cu 
privire la gestionarea resurselor materiale 
sau băneşti pe baza documentelor înre-
gistrate în evidenţele tehnic - operative şi 
contabile. El evidenţiază erorile, abaterile, 
lipsurile şi deficienţele din activitatea 
economico - financiară a societăţilor de 
asigurare, cauzele apariţiei lor şi persoa-
nele vinovate; întreprinde măsuri pentru 
protecţia patrimoniului şi recuperarea 
prejudiciilor aduse societăţii.

Prin investigarea şi verificarea dau-
nelor se urmăreşte respectarea de către 
salariaţi a metodologiei de instrumentare 
a dosarelor de daună, investigarea şi 
verificarea evenimentelor asigurate care 
prezintă suspiciuni cu privire la realitatea 
producerii lor, combaterea fraudelor şi a 
plăţilor de despăgubiri necuvenite.

Controlling-ul, care în societăţile de 
asigurare nu şi-a găsit încă o aplicare pe 
scară largă, reprezintă activitatea perma-
nentă de evaluare a datelor oferite de că-
tre contabilitate şi de către mediul încon-

jurător. Controlling-ul stabileşte metodele 
de analiză şi sinteză a datelor; analiza şi 
sinteza datelor oferite de către contabilita-
te, compararea lor cu obiectivul sistemului 
şi oferirea de rapoarte concrete manage-
mentului strategic, precum şi reevaluarea 
datelor pentru determinarea erorilor, a 
evenimentelor anormale şi antisistemice. 
Cu alte cuvinte, controlling-ul reprezintă o 
activitate care „acoperă” întreaga entitate, 
fiind parte integrantă a managementului 
strategic, cu funcţia de furnizare către 
acesta de informaţii coerente.

Auditul intern reprezintă activitatea de 
examinare obiectivă a ansamblului activi-
tăţilor societăţii, în scopul furnizării unei 
evaluări independente a managemen-
tului riscului, controlului şi proceselor de 
conducere a acestuia. Auditul intern are ca 
principale obiective: verificarea conformi-
tăţii activităţilor societăţilor de asigurare 
cu politicile, programele şi managemen-
turile stabilite potrivit prevederilor legale; 
evaluarea gradului de adecvare şi aplicare 
a controalelor financiare şi nefinanciare 
dispuse de către conducere, în scopul 
creşterii activităţii societăţii; evaluarea 
gradului de adecvare a datelor/ informa-
ţiilor financiare şi nefinanciare destinate 
conducerii societăţii pentru cunoaşterea 
realităţii economico - financiare şi proteja-
rea elementelor patrimoniale.

Fiecare din aceste forme de control 
prezentate au funcţii diferite care nu pot fi 
confundate între ele, chiar dacă unele din-
tre acestea urmăresc acelaşi ţel, constata-
rea neregulilor din activităţile desfăşurate 
şi protejarea intereselor patrimoniale ale 
entităţii economice.

Contabilitatea unei societăţi de asigu-
rare strânge informaţii financiare pentru 
procesul decizional; controlling-ul prelu-
crează informaţiile; controlul financiar de 
gestiune urmăreşte respectarea dispoziţii-
lor legale cu privire la gestiona rea resur-
selor materiale şi băneşti; investigarea şi 
verificarea daunelor au în vedere comba-
terea fraudelor şi a plăţilor de despăgubiri 
necuvenite, iar auditul intern verifică 
coerenţa lor în raport de cadrul legal şi cu 
procesele din interiorul societăţii.

(Continuarea în ediţiile următoare)

ȘTIRI
g Pietonii sunt cele mai frecvente 
victime ale accidentelor de circulaţie 
în Bucureşti. Conform celor mai recente 
statistici ale Poliţiei Rutiere, în primele 
două luni ale anului în curs, pe străzile 
capitalei s-au înregistrat 589 de acciden-
te grave, cu 16 mai puţine decât în 
perioada similară a anului precedent. Cu 
toate acestea, numărul victimelor a fost 
în creştere. Numărul deceselor s-a ridi-
cat de la 13 anul anterior, la 20 în 2009, 
iar cauzele principale au fost viteza 
excesivă (8 decese), traversarea neregu-
lamentară (7 decese) şi neacordarea de 
prioritate pentru pietoni (4 decese).

g O treime din vânzarile naţionale pe 
asigurări reprezintă aportul brokerilor. 
Volumul total de prime intermediate a 
atins, în 2008, 2,78 mld. RON, în creştere 
cu 40% faţă de anul anterior. În conse-
cinţă, din totalul subscrierilor realizate 
în 2008, la nivelul pieţei românesti, 
31,4% din PBS au fost aduse de brokeri, 
cu 4 puncte procentuale mai mult decât 
în 2007, au prezentat Reprezentanţii 
CSA, în cadrul Conferinţei Naţionale a 
Brokerilor de Asigurări şi Pensii, organi-
zate de UNSICAR.

g Compania de asigurari AsTRA-UNIQA 
a obţinut, în 2008, un profit net de 
3,64 milioane lei, potrivit rezultatelor 
provizorii raportate Bursei de Valori 
Bucureşti. 
De asemenea, asigurătorul şi-a majorat 
volumul subscrierilor pe acest segment 
cu circa 60%, până la 175,8 mil. EUR, şi a 
câştigat 2,9% cotă de piaţă faţă de 2007.

g Asigurările de credite coboară verti-
ginos. Dacă în 2007 subscrierile realiza-
te din asigurări de credite au cunoscut 
o creştere nesemnificativă de doar 6%, 
depăşind 120 mil. EUR, în 2008 afacerile 
pe această linie de business s-au înju-
mătăţit la 51,8 mil. EUR, în scădere cu 
51,8%. În urma acestei evoluţii negative, 
clasa asigurărilor de credite a ajuns sa 
deţină o pondere în total piaţă de 2,7%, 
faţă de 6,9% în anul anterior.

g GENERALI Asigurări a lansat CAsCO 
ECO, o poliţă de asigurare cu acoperire 
completă care se adresează posesorilor 
de autoturisme rulate. Produsul este 
dedicat autoturismelor cu o vechime 
cuprinsă între 4 si 10 ani,  la un preţ cu 
până la 30% mai mic comparativ cu pro-
dusul standard CASCO Complet. Noul 
produs GENERALI Asigurări prezintă una 
dintre cele mai largi acoperiri de riscuri 
disponibile pe piaţa românească (avarii 
accidentale, furt, incendiu sau explozie, 
evenimente naturale sau socio-politice), 
inclusiv vandalism, risc neacoperit de 
alţi asigurători locali sau tarifat supli-
mentar.
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Judecând după perspectiva descrisă 
în debutul acestei pagini, ar fi de aştep-
tat ca preocuparea clasei politice din 
România cu privire la pensiile private să fie 
una singură: dezvoltarea şi consolidarea 
sistemului. Realitatea începutului de an 
2009 demonstrează însă că, încă o dată, 
viziunea pe termen lung a cedat terenul 
în faţa nevoii de a petici bugetul curent. 
Astfel, după ce în primul an s-a vorbit 
public, de mai multe ori, despre intenţiile 
de a investiga posibilitatea accelerării 
ritmului de creştere a procentajului de 
contribuţie în Pilonul II, pentru a permite 
o consolidare mai rapidă a sistemului, 
Bugetul votat pentru 2009 a adus o 
surpriză „de semn contrar”: îngheţarea 
procentajului de contribuţie la 2%. Decizia 
a fost prezentată ca parte a pachetului 
de măsuri anticriză. În ce măsură o sumă 
mai mică de 300 milioane lei adăugată 
bugetului actual de asigurări sociale poate 
ajuta la învingerea crizei? În principiu, la 
nivelul actual al pensiei medii, ea reprezin-
tă circa 0,7% din pensiile în plată în 2009. 
Cât de mult afectează sustragerea acestei 
sume din volumul contribuţiilor care vor 

alimenta Pilonul II în 2009? Pare greu de 
crezut, dar efectele însumate pentru o 
perioadă de fructificare de 30 – 40 de ani 
sunt mai mult decât substanţiale, mai 
ales că nu vorbim numai de cele circa 300 
milioane care vor rata intrarea în sistem 
în 2009, ci de o sumă mult mai mare, 
generată de atingerea plafonului maxim 
cu un an întârziere. Practic, dacă indexarea 
procentajului de contribuţie se va relua în 
2010, cu treapta de 2,5% care ar fi trebuit 
să se aplice în 2009, în fiecare an până la 
atingerea plafonului de 6%, în 2017 faţă 
de 2016, conturile participanţilor vor fi 
alimentate cu o sumă mai mică decât cea 
prevăzută iniţial. Dacă ţinem cont şi de 
creşterile prognozate ale salariului mediu 
pe economie, în fiecare an jumătatea de 
procent „restantă” va reprezenta o sumă 
din ce în ce mai mare.

Scurtă istorie
Legea nr. 411/2004 privind fondurile 

de pensii administrate privat, cu modifi-
cările ulterioare, actul fundamental care 
defineşte cadrul de funcţionare al Pilonul 
II de pensii private, prevede o creştere a 
nivelului contribuţiilor virate către sistemul 
privat de pensii cu 0,5 puncte procentuale 
pe an, de la 2% în 2008 la 6% din veniturile 
brute ale participanţilor în 2016.

Propunerea de îngheţare a contribuţi-
ilor a apărut odată cu publicarea proiec-
tului Legii Bugetului pentru 2009, dar 
„zvonuri” despre existenţa acestei intenţii 
au circulat în piaţă încă de la sfârşitul 
anului trecut. În primă instanţă, Guvernul 
condus de Premierul Emil BOC a pus capăt 

acestor speculaţii pe 30 decembrie 2008, 
când a adoptat Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 226/2008, prin care se 
prevede majorarea contribuţiei virate la 
Pilonul II, „începând cu veniturile aferente 
lunii ianuarie 2009". Cu toate acestea, 
ideea de a îngheţa nivelul contribuţiilor 
n-a fost abandonată, astfel încât aceeaşi 
echipă guvernamentală a contrazis pre-
vederile propriei OUG prin proiectul Legii 
Bugetului.

Reacţiile şi contra-argumentele nu au 
întârziat să apară. Administratorii fondurilor 

În România anului 2050, fiecare cetățean activ profesional va avea „în 
întreținere”, prin contribuția la sistemul de asigurări sociale, cel puțin 
2 pensionari. Cât de mare ar trebui să fie nivelul contribuției pentru a 
alimenta suficient bugetul pensiilor? Sau cât de mici ar putea să fie pensiile 
anului 2050? Sunt două întrebări la care nu există răspunsuri acceptabile 
decât dacă sistemul pensiilor private, recent introdus în România, va reuși 
să îndepărteze o parte din povară, permiţând pensionarilor anului 2050, 
oameni aflaţi la început de carieră acum, să-și poarte singuri de grijă, 
acumulând resursele necesare în timpul vieţii active.

Pilonul II de pensii private

Criza... de viziune

Daniela GHEȚU
Director Editorial
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de pensii private s-au mobilizat exem-
plar, derulând individual şi mai ales prin 
intermediul asociaţiei profesionale care-i 
reprezintă (APAPR) o susţinută campanie 
menită să pună în evidenţă consecinţele 
adoptării unei astfel de măsuri. Organisme-
le internaţionale la care APAPR este afiliată 
au reacţionat prompt, adresând Guvernului 
scrisori deschise prin care aduceau, de ase-
menea, argumente în sprijinul respectării 
prevederilor Legii nr. 411/2000.

Înghețarea contribuțiilor la Pilonul II 
de pensii private obligatorii nu va rezolva 
problema fiscal-bugetară, care este cauzată 
de erodarea activelor din sistemul public 
de pensii. Dimpotrivă, această măsură nu 
va face decât să stimuleze acumularea de 
datorii în sistemul public de pensii și astfel 
să acumuleze deficite fiscale structurale 
ale sistemului de pensii din România, se 
precizează în scrisoarea FIAP - Federația 
Internațională a Administratorilor de 
Fonduri de Pensii. Situația este cu atât 
mai îngrijorătoare cu cât contribuția din 
prezent, de 2%, este deja cea mai redusă 
dintre toate sistemele de pensii private 
obligatorii din statele membre FIAP (8,7% 
din venitul brut al participanților, la finele 
lunii iunie 2008). Din cauza unui nivel atât 
de redus al contribuțiilor, Pilonul II din 
România nu va putea oferi pensii private la 
un nivel rezonabil, pentru a furniza protecție 
financiară eficientă beneficiarilor săi. Astfel, 
acceptarea acestei propuneri de înghețare 
a contribuțiilor va condamna la eșec recent 
adoptata reformă a pensiilor private.

Un document similar semnat de EFRP 
– Federația Europeană a Fondurilor de 
Pensii, semnalează că cercetări academice 
independente au demonstrat că diferențe 
aparent minore în nivelul contribuțiilor duc 
de fapt la diferenţe uriașe în termeni de 
capital acumulat până la vârsta pensionării 

din sistemul privat. O contribuție suplimen-
tară de 1%, într-o perioadă de cotizare de 
40 de ani, duce la o pensie privată cu 30% 
mai mare. Evident, diminuarea contribuției 
va produce efecte similare, dar în sens 
negativ, impactul celor 8 ani de contribuții 
diminuate făcându-se resimțit în valoarea 
finală a activelor acumulate, amplificat cu 
potențialul rezultat al fructificării acestor 
sume prin investire.

De remarcat că, şi pentru bugetul 
asigurărilor de stat, „economia” din 2009 
se va reflecta în sens negativ în viitor. 
Dacă timp de 8 ani, cei 4,6 milioane de 
participanți la Pilonul II vor contribui, 
vrând, nevrând, mai mult la sistemul pu-
blic de pensii, calculele finale vor arăta un 
plus la punctajul de pensie al acestor per-
soane. Practic, o primă estimare arată că 
în circa 20 de ani, când primii participanți 
cuprinşi în Pilonul II vor împlini vârsta de 

pensionare, bugetul public de pensii va 
suporta o diferență de plată care va creşte 
progresiv, punctul maxim fiind atins în 
jurul anului 2050 când cei mai tineri dintre 
actualii participanți la Pilonul II vor avea 
şi ei vârsta de pensionare. În condițiile 
în care sursele de alimentare ale acestui 
buget vor fi, din motive demografice, din 
ce în ce mai reduse, se naşte întrebarea 
dacă însumarea acestor deficite va putea 
fi suportată. Din fericire însă pentru clasa 
politică actuală, la această întrebare vor 
trebui să răspundă alți guvernanți.

În sfârşit, o altă reacție publică 
internațională a aparținut unui grup format 
din şefii unora dintre cele mai importante 
misiuni diplomatice la Bucureşti, amba-
sadorii Olandei, Germaniei, Italiei, Marii 
Britanii şi Statelor Unite ale Americii, care 
au adresat o scrisoare de protest Primului 
Ministru Emil BOC, Guvernului şi Parla-
mentului. Alături de argumentele privind 
efectele sociale şi asupra siguranței şi 
sustenabilității sistemului, documentul 
insistă şi asupra unui important prejudiciu 
de imagine şi încredere pe care măsura 
adoptată îl aduce României: Precedentul 
creat prin schimbarea legii fundamentale a 
pensiilor private obligatorii va slăbi credibi-
litatea sistemului românesc, cu consecințe 
directe asupra dezvoltării sale viitoare, întru-
cât pune sub semnul întrebării două condiții 
esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a 
unei industrii care necesită investiții atât de 
mari: predictibilitatea și stabilitatea.

Corolar
Protestele interne şi internaționale 

n-au determinat nicio schimbare în 
proiectul adoptat de Guvern. A urmat 
rolul Parlamentului, subiectul fiind luat 
în discuție întâi în cadrul comisiilor de 
specia litate, urmare a amendamentelor 
depuse de parlamentarii PNL şi UDMR 
care cereau menținerea procentului de 
contribuție la nivelul de 2,5% prevăzut 

Guvernul din Slovacia a adoptat la 
începutul toamnei anului 2008 o nouă 
prevedere legislativă care le permite 
participanților la fondurile de pensii 
private obligatorii (Pilonul II) să pără-
sească sistemul, în favoarea sistemului 
public de pensii. Premierul slovac Robert 
FICO, cunoscut pentru aversiunea sa față 
de piața de pensii private obligatorii, a 
atacat din nou Pilonul II, afirmând că par-
ticiparea la aceste scheme de pensii este 
prea riscantă, mai ales în condițiile actuale 
de criză financiară mondială. Clauza ce 
permite părăsirea Pilonului II este a doua 
de acest fel şi durează şase luni, până la 
30 iunie 2009, Guvernul slovac contând 

pe un volum total de retrageri de circa 
150.000 de persoane.

După cele şase luni ale primei runde 
de „deschidere” a fondurilor de pensii 
private obligatorii, în care participanții 
au avut posibilitatea de „opt-out”, doar 
6% dintre aceştia au părăsit sistemul. La 
două luni de la deschiderea celei de a 
doua „ferestre de oportunitate”, numărul 
participanților care au valorificat posibi-
litatea oferită de Guvern, de a se retrage 
din fondul de pensii obligatorii, a fost de 
2.536 de persoane. Volumul aderărilor 
pentru aceeaşi perioadă se ridică la 2.417 
de noi participanţi la Pilonul II.

Se întâmpl[ §i la al\ii
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în Legea nr. 411/2004. Comisiile reunite 
de buget, finanțe şi bănci, ale Came-
rei Deputaților şi Senatului, au respins 
amendamentele argumentând simplu, 
cu necesitatea asigurării sustenabilității 
sistemului public de pensii. Avizul negativ 
al comisiilor pentru muncă şi protecție 
socială se bazează pe un argument mai 
„nuanțat” şi cel puțin surprinzător: Având 
în vedere mărirea contribuției angajato-
rului și a angajatului, valoarea absolută a 
cotei de 2% aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat este mai mare decât 
valoarea absolută din anul precedent. Poate 
că ar fi interesant pentru membrii acestor 
comisii să afle că procentul de 2% se 
aplică veniturilor brute ale angajatului şi, 
ca atare, are aceeaşi valoare indiferent de 
dimensiunea totală a contribuțiilor sociale 
plătite de angajat sau angajator. Aşadar, 
s-a decis: contribuțiile îngheață la nivelul 
2% în 2009.

Cine pierde și cine câștigă?
Marii perdanți ai deciziei de înghețare 

a contribuțiilor la fondurile de pensii 
private obligatorii sunt, în mod evident, 
participanții, adică viitorii pensionari. 
Între aceştia, cei mai bine de 1.600.000 de 
cetățeni în vârstă de peste 35 de ani nu 
au şanse reale de a recupera pierderea fi-
nanciară indusă de reducerea contribuției, 
dat fiind că aceasta va produce efecte 
pentru circa jumătate din perioada lor de 
contribuție.

Mai mult, odată precedentul creat, 
ținând cont că efectele crizei se vor face 
resimțite, cel mai probabil, pentru mai 
mulți ani de acum înainte, ipoteza că din 
2010 creşterea contribuției se va relua 
direct de la nivelul de 3% pare cel puțin 
nerealistă. Mai degrabă, n-ar fi de mirare 
dacă decizia adoptată pentru 2009 ar fi 
prelungită pentru o perioadă mai mare. 
În aceste condiții, accesul fondurilor la 
instrumente de investiție mai interesante, 
care ar putea genera randamente mai 
bune şi ar oferi diversificarea necesară 
pentru siguranța portofoliilor, este mult 

întârziat, masa critică necesară de active 
acumulându-se mult mai lent.

Aşadar, participanții pierd pe două 
căi: direct, prin alimentarea mai redusă a 
conturilor individuale, şi totodată prin fruc-
tificarea mai slabă a activelor. Din nefericire, 
în lipsa unei educații financiare suficiente 
şi sub presiunea grijilor materiale imedia-
te, salariații nu acordă atenția cuvenită 
„amputării” acestui drept garantat de lege. 
Iar dacă sindicatele sunt entitățile care 
ar trebui să apere interesele angajaților, 
fiind astfel direct interesate într-o bună 
funcționare a sistemului de pensii private, 
se pare că marile federații şi centralele 
sindicale din România au decis să sacrifice 
acest subiect pe altarul altor interese, în 
negocierea cu Guvernul.

Pierdem, de asemenea, cu toții, la nivel 
național, pentru că existența unor fonduri 
de pensii puternice este benefică pentru 
economie, în ansamblul ei. Încetinind 
ritmul de consolidare a acestei piețe, ne 
privăm de existența unor mari investitori 
strategi autohtoni.

Cât despre câştigători… nici măcar 
inițiatorii măsurii nu au în mod real ceva 
semnificativ de câştigat. În fapt, banii 
retraşi din administrarea privată în acest an 
cumpără un scurt răgaz, cu prețul îndatoră-
rii suplimentare a bugetului de asigurări so-
ciale, într-un viitor care se întrevede extrem 
de dificil şi fără această nouă povară.

Epilog
Aşadar, cum stăm? Cu ce instrumente 

construim pentru viitor? 
Avem un sistem de pensii private 

obligatorii care a pornit cu circa un 
deceniu întârziere față de majoritatea 
țărilor din regiune şi cu cel mai redus nivel 
de contribuție comparativ cu toate țările 
lumii care au implementat sisteme multi-
pilon asemănătoare.

Avem o piață cu actori importanți, 
cu experiență internațională şi branduri 
mai mult decât respectabile. Atrase de 
potențialul viitor, aceste companii au intrat 
într-o afacere pentru lansarea căreia au 

cheltuit peste 500 milioane euro, chiar dacă 
nivelul foarte redus al comisioanelor, aplica-
te unor volume mici de contribuție, însemna 
o perioadă de recuperare a investițiilor de 
circa 10 -12 ani, la limita acceptabilului. 

Avem o populație activă cu unul dintre 
cele mai reduse niveluri de salarizare din 
regiune, cu un grad încă redus de educație 
financiară şi o capacitate de economisire 
individuală foarte restrânsă. Mai avem şi 
una dintre cele mai nefavorabile dinamici 
demografice din Europa.

Ce facem pentru a reduce din acest 
handicap? Întârziem acumularea în 
sistem, deteriorăm perspectiva de afaceri 
a investitorilor, punându-i în situația de 
a livra rezultate financiare inacceptabile 
pentru acționari, lansăm un semnal de 
inconsecvență suficient de puternic pen-
tru a descuraja şi alți investitori.

Primul virament cu un nivel mărit de 
contribuție ar fi trebuit să aibă loc în 20 
martie. Teoretic ar mai fi încă timp pentru 
corectarea unei măsuri pe care piața de 
specialitate o consideră „o gravă eroare”. 
Totala opacitate manifestată de decidenți 
față de avalanşa de argumente susținute 
de unele dintre cele mai autorizate voci 
lasă însă puține speranțe.

Criza financiară cere măsuri speciale, 
se spune adesea. Totuşi, oricât de specia le, 
aceste măsuri n-ar trebui să anuleze anga-
jamentele asumate şi prevederile legii. Mai 
cu seamă că, acționând astfel, credibilitatea 
sistemului este pusă serios la îndoială de 
înşişi creatorii lui. Şi atunci, se pune întreba-
rea: ce criză ne afectează cu adevărat mai 
mult? Criza financiară? Sau, mai degrabă, o 
criză cronică de… viziune?

La închiderea ediţiei
Iată declaraţia Ministrului Gheorghe 

POGEA, extrasă dintr-un interviu acordat 
jurnalului „Săptămâna Financiară”:

În ceea ce priveste Pilonul II de pensii, la 
care, mă rog, au subscris multe milioane de 
români, noi n-am făcut decât să amânăm, 
respectiv să păstrăm doar temporar pentru 
2009, contribuţia la 2%. Cele 0,5 puncte pro-
centuale netransferate au rămas nu pentru 
acoperirea sistemului public de pensii, ci 
pentru investiţii în economie, pentru că eu 
cred că investiţia publică va da mai mulţi 
bani, inclusiv la fondurile private. Degeaba 
urci contribuţia la 2,5% dacă șomajul crește, 
dacă numărul unităţilor care-și închid 
producţia se măreste, pentru că nu vei avea 
decât un procentaj mai mare dintr-o bază 
de impozitare tot mai mică.

Poate că la nivel „macro” lucrurile ar 
putea sta şi aşa, dacă am avea vreo ga-
ranţie cu privire la eficienţa cu care aceşti 
bani vor fi investiţi. La nivel individual, 
însă, dreptul la proprietate al fiecărui 
participant asupra banilor săi de pensie ră-
mâne afectat, ca şi dimeniunea veniturilor 
sale viitoare.

Parlamentul lituanian a adoptat le-
gea potrivit căreia contribuţiile la Pilonul 
II de pensii private se reduc de la 5,5% la 
3%, pe durata anilor 2009 şi 2010. Redu-
cerea se va aplica retroactiv, începând cu 
ianuarie 2009.

Legea face parte dintr-un pachet de 
măsuri promovate de coaliţia condusă 
de conservatori, care a preluat puterea 
după alegerile din toamna anului trecut, 
cu scopul de a reduce deficitul buge-

tar prin ridicarea nivelului de taxare şi 
ajustarea substanţială a cheltuielilor 
de la buget. Promovată în decembrie 
2008, legea a fost respinsă de Preşedin-
tele Valdas ADAMKUS, care consideră 
că reducerea contribuţiilor pentru pensii 
private contravine obligaţiilor asumate 
de stat. Corpul legiuitor a trecut peste 
veto-ul prezidenţial, adoptând legea în 
forma iniţială, cu o majoritate superioară 
celei cerute de Constituţie pentru aceste 
cazuri.

Se întâmpl[ §i la al\ii

LITUANIA



Ediţia a II-a
31 martie 2009
Hotel Hilton, Bucureşti

www.pensiileprivate.ro

acordate de



26 Anul XI - Numărul 3/2009 |71| www.primm.ro

PRIMM: Având în vedere diversitatea modelelor 
de sisteme de pensii private la nivel mondial, 
devine tot mai clar faptul că nu există o „reţetă 
perfectă” pentru un astfel de sistem. Care consi-
deraţi însă că sunt elementele centrale ce trebuie 
luate în calcul pentru ca arhitectura instituţională 
a unui astfel de sistem să funcţioneze cât mai 
bine?

John AsHCROFT: Cu siguranţă eficien-
ţa investiţională este un element-cheie ce 
trebuie avut în vedere în construcţia orică-
rei legislaţii de pensii private. Aceasta tre-
buie să se concentreze asupra unui punct 
aşa-zis de echilibru pe axa risc-randament 
(„risk-return tradeoff”), adică să asigure 
permisivitatea unor abordări de investiţii 
diferite, dar considerate „acceptabile”.

Până la urmă, care este esenţa oricărui 
sistem de pensii private? Faptul că fondu-
rile de pensii permit clienţilor individuali 
să aibă acces la mijloace şi instrumente de 
economisire pe termen lung la care altfel, 
dacă acei clienţi ar acţiona de unii singuri, 
nu ar avea acces. Datorită diversităţii 
modelelor alese de diferite state pentru a 
crea acest acces al clienţilor la economisire 
în fondurile de pensii, compromisul „risc-
randament” nu poate fi acelaşi peste tot şi 

cu siguranţă variază de la ţară la ţară, fiind 
influenţat de factori diverşi, de la gradul 
de dezvoltare a pieţelor financiare, până la 
cei culturali.

În Europa Centrală şi de Est, modelul multipilon, 
construit de Banca Mondială, are propriul său 
specific în peisajul mondial al pensiilor private. 
Cum se poziţionează acest gen de sistem de pensii 
private din perspectiva compromisului risc-ran-
dament?

Într-adevăr, Estul Europei are propriul 
specific în peisajul sistemelor de pensii 
private de tip „contribuţii definite” (DC). 
Şi aici autorităţile au ales, prin legislaţie, 
ca sistemele lor de pensii private să se 
situeze în anumite puncte pe axa risc-
randament din perspectiva investiţiilor 
fondurilor. Mă îndoiesc însă că autorităţile 
s-au gândit unde ar trebui să se situeze de 
fapt şi chiar dacă ele însele ştiu exact unde 
se situează pe această scală.

Ca regulă generală însă, în sistemele 
de pensii private unde participarea este 
obligatorie, probabil că este legitim şi mai 
logic să alegem mai multă prudenţă în 
locul investiţiilor riscante, dar cu potenţial 
superior de randament. În acelaşi fel, în 

sistemele de pensii private cu participare 
opţională, legislaţia va fi probabil mai 
puţin restrictivă şi va permite mai mult 
spaţiu de mişcare pentru investiţii cu grad 
de risc mai ridicat.

În acest context, care este locul garanţiilor în 
sistemele de pensii private? Care este opinia 
dumneavoastră: cu sau fără garanţii în pensii 
private? Care garanţii sunt rezonabile şi eficiente 
în legislaţie şi care nu?

În Vest în general şi în modelul anglo-
saxon, în special, subiectul garanţiilor în 
pensiile private este îngropat. În aceste 
sistemele mature de pensii private, 
garanţiile nu sunt populare, pentru că au 
costuri disproporţionate faţă de eventua-
lele beneficii. Dacă vine vorba de garanţii, 
cea mai bună strategie este ca legislaţia 
să nu le impună, dar să le permită. Astfel, 
operatorii de piaţă pot crea produse diver-
se, cu costuri şi beneficii diferite – dar cât 
mai transparente – iar clienţii au libertate 
deplină să aleagă, dacă vor, produse cu 
garanţii.

Tot în acest fel – cu garanţii facultative, 
nu obligatorii – clienţii pot face comparaţii 
pe termen lung între costurile şi benefi-
ciile produselor de pensii private cu sau 
fără garanţii. Astfel îşi pot fundamenta mai 
bine decizia de a achiziţiona un produs 
sau altul.

De obicei, garanţiile minime oferite 
pentru produse de pensii private în dife-
rite ţări au un efect advers, pentru că nu 
permit fondurilor de pensii să investească 
potrivit scenariului de risc minim pe ter-
men lung. Garanţiile mută de fapt punctul 

În ultimele zile ale lunii noiembrie 2008 am avut şansa unui dialog foarte 
interesant cu un reputat specialist în domeniul pensiilor private. Despre 
eficienţa investiţiilor fondurilor de pensii, dilema risc-profit, subiectul 
„fierbinte” al garanţiilor, efectele crizei financiare asupra lumii în care trăim 
şi alte subiecte interesante, într-un interviu cu ...

John ASHCROFT
Consultant Independent, fost Președinte IOPS

În Vest, subiectul garanţiilor este îngropat. În sistemele 

mature de pensii private, garanţiile nu sunt populare, pentru 

că au costuri disproporţionate faţă de eventualele beneficii. 

Dacă vine vorba de garanţii în pensiile private, cea mai bună 

strategie este ca legislaţia să nu le impună, dar să le permită. 
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de pe scala risc-profit către risc, reducând 
diversificarea investiţiilor fondurilor de 
pensii, de obicei prin eliminarea din por-
tofoliu a acţiunilor şi a altor instrumente 
asemănătoare.

Care este deci, în Vest, practica privind garanţiile 
în pensiile private?

Dintre statele anglo-saxone, niciun 
sistem de tip DC nu oferă garanţii de 
randament. Doar în Australia există un tip 
de produs cu o garanţie minimă, dar nu 
este popular. În Europa de Vest, avem ca 
exemplu Germania, unde garanţia de bază 
este de tip „nominal capital guarantee” 
(garantarea contribuţiilor nete – garanţie 
existentă şi în România, n.red.), iar fonduri-
le au voie să ofere garanţii peste acest mi-
nim legal. Aceasta este de fapt şi practica 
generală în Europa de Vest: garanţiile sunt 
minime, dar operatorilor de piaţă le este 
permis să ofere diferite garanţii.

Regula privind garanţiile impuse prin 
legislaţie este că ele reduc eficienţa inves-
tiţională pe termen lung a fondurilor de 
pensii private şi mută atenţia managerilor 

de portofoliu pe termen scurt, pentru că 
fondurile se concentrează pe atingerea 
criteriilor de performanţă trimestriale sau 
anuale sau pe a celor cerute în mod deo-
sebit de garanţii, pierzând însă din vedere 
obiectivul principal: eficienţa investiţiilor 
pe termen lung. Eu, ca participant într-un 
sistem de pensii private, nu îmi iau pensia 
anul acesta sau anul viitor, ci peste 20-30 
de ani. De ce m-ar interesa garanţiile 
anuale, când ştiu că ele reduc eficienţa in-
vestiţiilor pe orizontul lung de timp, atunci 
când voi culege beneficiile economisirii 
de azi?

O concluzie privind garanţiile?

Garanţiile costă imens! De aceea, cea 
mai bună abordare legislativă privind su-
biectul garanţiilor este: „nu le impune, dar 
permite-le”! De multe ori însă, abordarea 
autorităţilor este greşită: Ce contează că 
voi sunteţi manageri de portofoliu și experţi 
în domeniu, noi suntem funcţionari publici 
și știm mai bine decât voi ce să faceţi cu 
investiţiile fondurilor de pensii!

Daniela GHEŢU

De obicei, garanţiile minime oferite pentru produse de pensii 
private în diferite ţări au un efect advers. Garanţiile mută 
de fapt punctul de pe scala risc-profit către risc, reducând 
diversificarea investiţiilor fondurilor de pensii, de obicei prin 
eliminarea din portofoliu a acţiunilor şi a altor instrumente 
asemănătoare.

Licenţiat în ştiinţe 
economice al Universităţii 
din Oxford, John ASHCROFT 
are o îndelungată experienţă 
în domeniul pensiilor 
private. Printre poziţiile 
cele mai relevante deţinute 
se numără cea de Director 
de Politici Strategice al 
autorităţii de reglementare 
a pensiilor ocupaţionale 
din Marea Britanie, “The 
Pensions Regulator”. 
În 2004, la înfiinţarea 
IOPS (The International 
Organisation of Pension 
Supervisors), ASHCROFT a 
fost numit Președinte al 
acestui organism, cu un 
mandat de un an. În prezent, 
specialistul britanic este 
consultant independent și 
colaborează cu mai multe 
organisme internaţionale 
din domeniul pensiilor 
private.
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Este clar că administratorii fondurilor de pensii au „prieteni” 
printre persoanele influente din cercurile politice româneşti. 
Altfel, nu se explică modul cum, dintre propunerile de măsuri 
anticriză care au circulat în mediul de afaceri înainte de adopta-
rea bugetului, cinci loveau direct în administratorii fondurilor de 
pensii. Dintre ele, a fost adoptată hotărârea de a bloca majorarea 
(prevăzută în legislaţia anterioară şi deci inclusă în planurile de 
afaceri ale administratorilor fondurilor de pensii) sumelor alocate 
Pilonului II de pensii obligatorii în acest an. 

Fără a fi obiectul prezentului articol, trebuie totuşi precizat 
că o asemenea măsură este în detrimentul participanţilor la 
fond. Înţeleg perfect că Guvernul şi-a dorit să obţină bani prin 
orice mijloace pentru anul de criză 2009, iar buzunarul larg al 
bugetului asigurărilor sociale a fost mereu şi continuă să fie o 
sursă sigură pentru alocarea de bani în diverse alte scopuri decât 
pensiile. Înţeleg de asemenea (şi atât Guvernul, cât şi partidele 
politice şi-au asumat în mod explicit susţinerea acestor deficite) 
că implementarea Pilonului II aduce costuri importante pentru 
buget pentru mulţi ani în viitor. Dar, fără consecvenţa în decizia 
politică de a schimba un sistem de pensii de stat falimentar (şi 
care şi-a demonstrat în întreaga lume incapacitatea de a oferi un 
trai decent pensionarilor) cu unul modern şi superior, nu vom 
putea atinge bunăstarea persoanelor vârstnice nici măcar pentru 
generaţiile viitoare. Aşadar, prima temă de dezbatere, şi anume 
„Sunt fondurile de pensii obligatorii administrate privat o alterna-
tivă viabilă la sistemul pensiei de stat?”, nu poate avea decât un 
singur răspuns: oricând, în condiţiile economice şi sociale exis-
tente - îmbătrânirea populaţiei, creşterea costurilor suportate de 
vârstnici - şi oriunde în lume (atâta timp cât vorbim de un sistem 
democratic), administrarea privată de tip fond de acumulare şi 
investiţii va oferi randamente superioare faţă de sumele pe care 
le poate pune la dispoziţie bugetul pentru susţinerea cheltuielilor 
cu pensiile în sistem pay-as-you-go.

Revenind acum la problema de fond a articolului, am văzut 
cu surprindere cum Grupul de Economie Aplicată împreună cu 
sindicatele şi unele forţe politice şi interese de afaceri au propus 
pentru administratorii de fonduri de pensii impunerea garan-
tării unui randament al investiţiilor cel puţin egal cu inflaţia. Voi 
analiza această propunere atât prin prisma influenţelor politice 
pe care le întrevăd, a intereselor unor cercuri economice, dar mai 
ales din punct de vedere tehnic şi etic. 

În fapt, Grupul de Economie Aplicată reia tema garantării 
la inflaţie cu care cochetează de multă vreme. Iniţiativa este 
mascată prin cele mai bune intenţii privind protejarea oamenilor 
muncii oneşti, care sunt obligaţi, până la urmă, să cotizeze la 
aceste fonduri private (dacă au până în 35 de ani). Ţin să spun de 
la început, înainte de orice argumentare a aspectelor tehnice, că 
sunt dezgustat de astfel de practici cinice, în care oameni politici 
sau aspiranţi la demnităţi similare se prefac a îmbrăţişa „cauze 
naţionale” când de fapt urmăresc propriul interes. Un exemplu re-
cent este şi jocul de-a creşterile salariale şi creşterile de pensii, pe 
care partidele aflate astăzi la guvernare le-au susţinut cu fervoare 
înainte de alegeri, deşi ştiau exact că nu au bani de unde să le 

Între populism  
şi pragmatism

Dragoş CABAT
Președinte 
FINANCIAL VIEw

Managementul fondurilor de pensii
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acorde. Acum, aflaţi în situaţia de a pune în practică măsurile pe 
care le-au impus chiar ei în Parlament, spun cu cinism că nu sunt 
bani şi joacă rolul victimelor crizei economice... La fel şi în cazul 
fondurilor de pensii, lideri de sindicat şi oamenii de afaceri care 
stau in spatele acestora, frustraţi că nu şi-au putut impune către 
consumatori fondurile de pensii pe care le-au susţinut financiar şi 
logistic, doresc acum să lovească în competitorii care au câştigat 
bătălia pentru cota de piaţă, prin iniţiative legislative cel puţin 
bizare. Pentru că până la urmă aceasta este esenţa problemei: 
o luptă cinică între interese politice şi economice, între învin-
gători şi perdanţi care nu pot accepta realitatea, în detrimentul 
consumatorului final, anume beneficiarul sumelor depuse an de 
an într-un fond obligatoriu privat de pensii. Niciuna dintre părţi 
nu este animată de dorinţa de a maximiza beneficiile participan-
ţilor la fond (deşi toţi declară că numai cu acest gând se trezesc 
în fiecare dimineaţă din somn), ci numai de dorinţa de a participa 
cât mai intens la împărţirea unui caşcaval potenţial (pentru că 
vorbim de un joc cu maturitate extrem de lungă) imens.

Acum, odată ce am dezvăluit resorturile politice care îi animă 
pe combatanţi, să intrăm în aspectele tehnice privind garantarea 
indicelui de inflaţie. Propunerea pare născută din temerile GEA 
şi ale forţelor de stânga, că veniturile participanţilor la Pilonul II 
vor fi folosite/ investite în mod inadecvat de către administra-
tori. Dacă ne uităm la actualul scandal care zguduie adminis-
tratorul celui mai mare fond de pensii din Quebec, acuzat că a 
generat pierderi de aproape 40 miliarde USD, traduse printr-un 
randament de minus 25% pentru anul 2008 (faţă de media 
randamentelor fondurilor de pensii din Canada, care a fost de 
minus 18,4%), scepticismul celor de la GEA pare îndreptăţit. Ca în 
toate domeniile de activitate, şi în sectorul fondurilor de pensii 
îşi pot face loc profesionişti slabi sau rău intenţionaţi, care nu 
respectă standardele de etică stabilite de industrie, ci operează 
mai degrabă pentru propriul interes decât pentru cel al partici-
panţilor la fond. În acest context, o propunere de a monitoriza în 

permanenţă performanţa administratorilor, prin impunerea unei 
ţinte minime de profitabilitate, pare rezonabilă. De aici intervine 
însă problema practică. Nu este rezonabil, ţinând cont de durata 
lungă a investiţiei într-un fond de pensii, să monitorizezi per-
formanţele administratorilor în fiecare an, ci numai pe întreaga 
perioadă de investiţie pentru un participant sau un grup de 
participanţi la fond. Aşadar, în cel mai rău caz (dacă se va impune 
de către legiuitor, forţat şi arbitrar, această monitorizare), îi poate 
fi garantată unui investitor suma iniţial depusă prin acumulare, 
actualizată pe întreaga perioadă între momentul depunerii şi cel 
al pensionării, cu ratele anuale ale inflaţiei din perioada respecti-
vă, şi minus cheltuielile eligibile ale fondului. Doar în acest fel se 
lasă administratorilor discreţia în strategia şi politica investiţiona-
lă proprie, dar se obţine şi o „pavază socială” împotriva abuzurilor 
sau incompetenţei administratorilor.

Dimpotrivă, dacă GEA doreşte ca administratorii să garanteze 
în fiecare an un randament minim egal cu indicele de inflaţie -  şi 
aceasta este înţelegerea mea din modul cum a fost prezentată 
propunerea - grupul şi susţinătorii săi se află pe un teren mişcă-
tor. În primul rând, un astfel de randament nu poate fi controlat, 
deoarece nu este cunoscut de la începutul anului de către admi-
nistrator (inflaţia este cunoscută abia la sfârşitul anului în curs), 
deci acesta nu are la ce ţintă să se raporteze atunci când îşi urmă-
reşte politicile investiţionale. Apoi, nu există pe piaţă instrumente 
financiare ajustate la inflaţie; dacă cei care au propus această 
măsură pot convinge şi Ministerul Finanţelor să emită titluri de 
stat ajustabile la inflaţie, atunci s-ar face un prim pas timid către 
stabilirea unei ţinte de comparaţie - dar o asemenea ipoteză este 
pur şi simplu utopică. Ajungem la concluzia că propunerea GEA 
nu poate fi aplicată în practică, în varianta monitorizării continue. 
Probabil că ea a fost „aruncată” în piaţă într-un moment de orbire 
proletaristă, fapt regretabil pentru nişte intelectuali deosebiţi pe 
care, altfel, îi respect. Pentru moment însă, aştept clarificări de 
opinie.
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profil | SLOVENIA

Slovenia a introdus sistemul său origi-
nal de pensii private în anul 2000, după ce 
legea reformei pensiilor a fost adoptată în 
1999. Astăzi, participarea în sistemul pri-
vat de pensii este semnificativă, depăşind 
550.000 de participanţi în Pilonul II ocupa-
ţional. De menţionat că populaţia totală 
a Sloveniei este de numai 1,9 milioane de 
locuitori şi că participarea la Pilonul II de 
pensii private este facultativă în marea 
majoritate a cazurilor. Fondurile de pensii 
din Pilonul II au acumulat până acum ac-
tive de circa 1,5 miliarde euro. În schimb, 
Pilonul III de pensii private facultative este 
mult mai puţin dezvoltat şi reprezintă una 
din principalele provocări de viitor pentru 
sistemul de pensii sloven.

Arhitectura instituţională
Istoric vorbind, legislaţia a permis apa-

riţia de pensii suplimentare ocupaţionale 
(precursorul Pilonului II sloven) încă din 
1992, dar abia extinderea stimulentelor 
fiscale pentru acest sistem de economisire 

în 2000 a dus la explozia participării, atât 
din partea companiilor, cât şi a salariaţilor. 
Înainte de a adopta acest model, Slove-
nia a luat în calcul şi Pilonul II „clasic” din 
Europa Centrală şi de Est, adoptat la acea 
vreme de Ungaria (1998) şi Polonia (1999); 
până la urmă, soluţia aleasă a fost un 
Pilon II ocupaţional, obligatoriu în unele 
domenii şi facultativ în altele. Motivul a 
fost presiunea sindicatelor, care au dorit 
neapărat implicare directă în gestionarea 
banilor viitorilor pensionari.

Potrivit legii Pilonului II sloven, anga-
jatorii sunt obligaţi să creeze scheme de 
pensii private ocupaţionale în domeniile 
administraţiei publice, în sectorul bancar 
şi în alte câteva domenii cu condiţii grele 
(speciale, periculoase) de muncă. În toate 
celelalte domenii economice, angajatorii 
pot pune la dispoziţia salariaţilor astfel de 
scheme de economisire, cu condiţia ca 
cel puţin două treimi din salariaţi să fie de 
acord să participe încă de la început. Sche-
mele de pensii sunt „colective” (de grup, 

cu puternic caracter corporate, din cauza 
laturii ocupaţionale), în Slovenia fiind înre-
gistrate peste 5.600 de astfel de planuri de 
pensii. Există trei tipuri de entităţi care pot 
gestiona astfel de scheme de pensii pri-
vate: companiile de asigurări, companiile 
de pensii private şi „fondurile mutuale de 
pensii” – vehicule de investiţii asemănătoa-
re fondurilor mutuale şi care sunt deţinute 
direct de către participanţii lor.

Diferenţele între furnizorii de produse 
de pensii private sunt date de numărul mi-
nim de participanţi al fiecărui tip de fond, 
de standardele contabile aplicabile, de au-
torităţile de supraveghere şi reglementare 
responsabile şi de tratamentul fiscal.

În Pilonul III, aceleaşi entităţi pot oferi 
şi scheme de pensii private individuale, 
unde participarea se face pe baze volun-
tare. Pensiile facultative beneficiază în linii 
mari de acelaşi tratament legislativ, fiscal 
şi investiţional ca şi pensiile ocupaţionale, 
diferenţa fundamentală fiind faptul că în 
Pilonul III participarea este individuală, în 
timp ce în Pilonul II participarea este co-
lectivă, cu contribuţie mixtă între angajat 
şi angajator. Mai jos este analizat sistemul 
Pilonului II sloven, Pilonul III fiind încă prea 
puţin dezvoltat.

Structura pieţei
În Pilonul II, fondurile mutuale de 

pensii sunt schemele de economisire cele 
mai populare dintre cele trei alternative, 
aici fiind regăsiţi circa 240.000 dintre cei 
550.000 de participanţi la Pilonul II (circa 
44%). 30% din total participă în planurile 
de pensii oferite de companiile specia-
lizate de pensii, în timp ce 26% preferă 
produsele similare oferite de companiile 
de asigurări. În medie, contribuţia anuală 
pentru fiecare participant este de circa 

Cea mai bogată ţară din zona ECE şi prima care a făcut trecerea la euro, 
Slovenia este unica ţară din regiune cu un Pilon II de pensii private 
ocupaţionale (obligatoriu în unele sectoare şi facultativ în altele), introdus 
la presiunea sindicatelor. Altfel, sistemul de pensii private preia atât din 
reţeta estică a modelului multipilon introdus de Banca Mondială, cât şi din 
caracteristicile modelelor ocupaţionale din Vest, combinând totul într-o 
arhitectură instituţională de tip contribuţii definite.

Garanții mari, 
randamente modeste

SISTEMUL DE PENSII

Pilonul I
PAYG

Obligatoriu

Pilonul II
suplimentar

Facultativ

Pilonul III 
de economisire

Schemă specială pentru 
administraţia publică

Scheme colective

Scheme individuale
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SLOVENIA | profil

500 euro pe an (peste 40 euro pe lună).
Pe Pilonul II sloven activează 13 

entităţi care administrează economiile 
celor peste 550.000 de participanţi: 7 
fonduri mutuale de pensii, 3 companii de 
asigurare şi 3 companii de pensii. Fondul 
închis şi obligatoriu de pensii care cuprin-
de bugetarii sloveni este lider de piaţă, cu 
circa 190.000 de clienţi (34% din total) şi 
active nete de 21% din total. Statisticile 
sunt valabile pentru sfârşitul lunii septem-
brie 2008, atunci când fondurile gestionau 
aproximativ 1,4-1,5 miliarde euro.

Investiţii, garanţii, 
randamente

Legislaţia slovenă privind investiţiile 
permise fondurilor de pensii private este 
destul de restrictivă după standarde 
regionale, fiind dublată de un sistem 
împovărător de garanţii minime, ceea ce 
frânează brutal performanţa investiţio-
nală a fondurilor. Prin lege, investiţiile în 
acţiuni şi fonduri mutuale sunt limitate la 
30%, cele în conturi bancare la 30%, cele 
în real estate la 10%, cele în private equity 
la 5% şi cele în numerar la 3%. Investiţiile 
în străinătate, în state membre OCDE, 
sunt în principiu libere. Însă, din cauză că 
legislaţia prevede că cel puţin 80% din 
activele fondurilor trebuie să fie denomi-
nate în aceeaşi valută ca şi pasivele, există 
practic o limită de facto de cel mult 20% 
în privinţa investiţiilor realizate în alte 
monede decât euro.

În acelaşi timp însă, Slovenia practică 
cel mai împovărător sistem de garanţii din 
pensiile private din Est. Fondurile trebuie 
să obţină în fiecare an un randament cel 
puţin egal cu 40% din randamentul unui 
coş de titluri de stat slovene cu maturi-
tăţi de cel puţin un an. Dacă fondurile 
performează sub această cerinţă minimă 
de randament, atunci administratorii lor 
sunt obligaţi să completeze diferenţa din 
surse proprii. Această garanţie este cea 
mai restrictivă dintre toate statele Europei 

Centrale şi de Est, fiind responsabilă pen-
tru performanţele investiţionale modeste 
ale fondurilor.

Datorită condiţiilor de piaţă, această 
solicitare de randament minim garantat 
este întotdeauna pozitivă, motiv pentru 
care fondurile nu au de ales decât să 
investească marea majoritate a banilor 
clienţilor în instrumente financiare cu ve-
nit fix (titluri de stat, obligaţiuni, depozite 
bancare) – lăsând prea puţin loc acţiunilor 
şi fondurilor mutuale, care constituie în 
fapt motorul real de creştere a perfor-
manţei investiţionale, mai ales când Bursa 
creşte cu 80% într-un an.

De exemplu, în anii când indicele 
general al bursei slovene a crescut cu două 
cifre, cea mai bună performanţă de pe 
piaţa fondurilor de pensii private a fost de 
cel puţin două ori şi jumatate (şi până la de 
opt ori) mai modestă, din cauza comporta-
mentului investiţional de grup al fondu-
rilor, care preferă abordarea prudentă 
pentru a asigura garanţiile cerute de lege.

Indicele SBI al Bursei slovene a crescut 
cu 24,74% în 2004, cu 37,86% în 2006 şi cu 
78,13% în 2007. În aceiaşi ani, fondul de 
pensii cu cea mai bună performanţă inves-
tiţională de pe piaţă a avut următoarele 
randamente anuale: 10,41% în 2004 (de 
două ori şi jumătate sub indicele bursier), 
5,67% în 2006 (de şase ori şi jumătate sub 
indicele bursier) şi de 9,45% în 2007 (de 
opt ori sub indicele bursier).

Acest sistem de garanţii a afectat de 
altfel şi popularitatea produselor de pensii 
private în rândul marelui public. În anii 
cu creştere bursieră puternică, produsele 
de pensii nu au nicio şansă să ţină pasul 
cu fondurile mutuale sau cu poliţele de 
asigurări de viaţă unit-linked, acestea 
putându-se lăuda cu performanţe inves-
tiţionale mai bune şi atrăgând astfel mai 
mulţi clienţi.

Alexandru IONESCU

Furnizorii de pensii private ocupaţionale (Pilonul II) din Slovenia, la 31.08.2008

Tip Nume Participanţi % din total
Active nete 
(mil. EUR)

% din total

F ZVPSJU (KAD) 184.388 34,0% 285,29 20,7%
I Prva osebna zavarovalnica 74.393 13,7% 129,6 9,4%
P Skupna 72.350 13,4% 216,7 15,7%
P Pokojninska druzba A 44.800 8,3% 141,87 10,3%
I Zavarovalnica Triglav 43.802 8,1% 116,1 8,4%
F SODPZ (KAD) 38.689 7,1% 208,48 15,1%
F KVPS (KAD) 33.780 6,2% 148,78 10,8%
P Moja Nalozna 30.359 5,6% 74,34 5,4%
F OVPSBanka Koper 5.705 1,1% 23,15 1,7%
F Leon 2 (GENERALI) 4.581 0,8% 14,57 1,1%
F DELTA (Probanka) 4.071 0,8% 5,65 0,4%
F All (Abanka Vipa) 2.367 0,4% 10,93 0,8%
I Adriatic Slovenica 2282 0,4% 3,54 0,3%

TOTAL 541.567 100% 1379 100%
Notă: F = fond mutual de pensii, P = companie de pensii, I = companie de asigurare

Sursa: Dnevnik Slovenia





Despre Programul “Unde Mă Asigur?” vă puteți informa și pe www.1asig.ro

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

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

VÂLCEA
Piaţa locală a asigurărilor (2007):
>Număr de unităţi locale: 20 (2005)
>Prime brute subscrise: 47,77 milioane lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 190 
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,69 milioane lei
>Densitatea asigurărilor: 123,48 lei/locuitor
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.036 

DÂMBOVIȚA
Piaţa locală a asigurărilor (2007):
>Număr de unităţi locale: 25 (2005)
>Prime brute subscrise: 65,34 milioane lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 232
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,94 milioane lei
>Densitatea asigurărilor: 121,15 lei/locuitor
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.325

Cu sprijinul

www.1asig.ro

by
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Plusvaloare 
pentru piaţa asigurărilor

Caracteristicile şi perspectivele pieţei locale de profil, realităţile de ordin eco-
nomic şi social la nivel regional au constituit subiectele predilecte abordate în 
cadrul întâlnirilor dintre liderii principalelor companii de asigurări din jude-
ţul Vâlcea şi echipele Programului Naţional „Unde Mă Asigur?”.

> Suprafaţa: 5.765 km2 
> Populaţia: 418.463 locuitori (recensământ 2001)
> Număr salariaţi: 86.815 (decembrie 2008)
> Rata şomajului: 4,7% (decembrie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.607/persoană (decembrie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2007):
> Număr de unităţi locale: 30 (2005)
> Prime brute subscrise: 67,90 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 239
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,37 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 162,25 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.751

Situat în partea Central-Sudică a României, judeţul Vâlcea 
se întinde de-a lungul bazinului mijlociu al râului Olt, şi are în 
componenţă din punct de vedere administrativ două municipii 
(Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani), nouă oraşe (Horezu, Băile Olăneşti, 
Băile Govora, Călimăneşti, Ocnele Mari, Brezoi, Bălceşti, Băbeni şi 
Berbeşti), respectiv un număr de 78 de comune. 

Unul din cele mai vechi judeţe ale ţării, Vâlcea a moştenit un 
considerabil tezaur patrimonial, atât după numărul, cât  şi după 
valoarea culturală, istorică şi artistică a acestuia. Astfel, pe teritoriul 
judeţului se află 89 de monumente şi situri arheologice, 360 de 
monumente şi ansambluri de arhitectură – marile mănăstiri şi schi-
turi vâlcene (Hurezi – monument UNESCO, Cozia, Bistriţa, Arnota, 
Govora, Turnu, Dintr-un Lemn, Surpatele, Frăsinei, Ostrov, Iezer, 
Cornetu, Jgheaburi) –, 13 zone urbane şi rurale protejate, conace, 
castele, toate constituind puternice centre spirituale care atrag mii 
de turişti. Bogăţiile judeţului sunt, de asemenea, reprezentate de 
sursele de ape curative a căror prezenţă a încurajat dezvoltarea 
celebrelor staţiuni balneoclimaterice.

Din punct de vedere economic, profilul industrial al judeţului 
Vâlcea este construit în principal în jurul industriilor chimice, 
alimentare, textile, de exploatare a cărbunelui, petrolului şi sării, 
precum şi al industriei uşoare.

Într-un context de criză economică mondială, companiile şi 
organizaţiile din România, implicit cele din judeţul Vâlcea sunt 
supuse unui test. Unele companii vor supravieţui, altele nu, iar 
altele se vor dezvolta dincolo de aşteptări… însă nimeni nu va 
rămâne pe loc. În aceste condiţii, unii competitori vor dispărea, vor 
apărea alţii noi, oportunităţi din trecut nu vor mai fi disponibile şi 
noi oportunităţi vor fi create, dar care nu vor putea fi accesate prin 
vechea abordare. Astfel, criza mondială, la sfârşitul anului 2008 şi 

începutul anului 2009 a adus în Vâlcea, pe lângă o creştere a ratei 
şomajului (de la 3,6% în luna mai 2008, la 4,7% în decembrie 2008), 
schimbări de management pentru companiile reprezentative ale 
judeţului.

De exemplu, acţionariatul companiei hoteliere Calimăneşti-
Căciulata doreşte, pe lângă aprobarea contractării unui credit 
de 300 mii euro şi mărirea liniei de credit deja deschisă, nivelul 
capitalizării ajungând astfel la circa 9 milioane euro. De aseme-

sucursala Vâlcea
Adresa: Str. General Magheru nr. 19
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.702.979
Fax: 0250.731.094
Director sucursală: 
Nicolae JIVAN

VÂLCEA | unde m[ asigur?
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PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL VÂLCEA

Compania
Prime Brute Subscrise

Evoluţie reală 
în RON

Evoluţie nominală 
în EUR

Cota de piaţă 
pentru 3T/20083T/2008 3T/2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 OMNIASIG 10.714,00 2.943,73 8.749,00 2.651,61 14,13 11,02 18,39

2 ASIROM 7.964,02 2.188,16 - - - - 13,67

3 ALLIANZ-ŢIRIAC 6.688,00 1.837,56 4.808,00 1.457,19 29,64 26,10 11,48

4 ARDAF 6.271,02 1.723,00 3.149,48 954,53 85,57 80,51 10,77

5 ASTRA 5.822,00 1.599,63 5.612,00 1.700,86 -3,32 -5,95 10,00

6 UNITA 5.663,77 1.556,15 8.322,47 2.522,34 -36,58 -38,31 9,72

7 BCR Asigurări 4.804,00 1.319,93 3.939,00 1.193,82 13,66 10,56 8,25

8 ASIBAN 4.280,10 1.175,98 4.503,27 1.364,83 -11,42 -13,84 7,35

9 BT Asigurări 2.133,04 586,06 1.559,16 472,54 27,50 24,02 3,66

10 EUROINS 698,53 191,92 - - - - 1,20

11 ABC Asigurări 601,88 165,37 - - - - 1,03

12 OTP Garancia 449,78 123,58 - - - - 0,77

13 EUREKO 446,80 122,76 - - - - 0,77

14 GENERALI 391,45 107,55 283,97 86,06 28,47 24,97 0,67
15 CARPATICA Asig. 337,09 92,62 - - - - 0,58

16 FATA Asigurări 198,60 54,57 - - - - 0,34

17 DELTA Addendum 134,00 36,82 - - - - 0,23

18 KD Life 33,34 9,16 - - - - 0,06

TOTAL COMPANII 58.248,40 16.004,07 41.320,92 12.523,39 31,38 27,79 100,00

sucursala Vâlcea
Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu nr. 15, 
bl.12, sc. C, ap. 2
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.717.816
Fax: 0250.717.815
Director sucursală: 
Marilena VLĂDEsCU-VIEZURE

sucursala Vâlcea
Adresa: Str. General Magheru 
nr. 18, bl. P1
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.735.188
Fax: 0250.736.369
Director sucursală: 
Eugen MARIAN
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nea, criza mondială a  alungat investitorii care doreau să cumpere 
firmele locale de transport de persoane DACOS (cu afaceri de 
circa 6 milioane euro) şi ANTARES Transport (afaceri de peste 4 
milioane euro). Comparativ cu ianuarie 2008, în ianuarie 2009, 
activitatea DACOS s-a diminuat cu 25%-30%, în vreme ce grupul 
de firme ANTARES estima pentru anul trecut afaceri de 30 de 
milioane euro, pentru 2009 preconizând o scădere de circa 10%.

Combinatul chimic OLTCHIM a raportat pe ultimul trimes-
tru al anului o pierdere de 198 milioane lei, în vreme ce cifra de 
afaceri a companiei a scăzut în aceeaşi perioadă cu 22%, la 343 
milioane lei. O altă companie vâlceană afectată de criza mondi-
ală a fost o societate de leasing financiar, DH Leasing, care a fost 
desfiinţată de BNR după ce nu a reuşit să elaboreze o strategie 

credibilă pentru recuperarea creanţelor restante. De asemenea, 
conducerea grupului de firme BOROMIR Râmnicu Vâlcea, unul 
dintre cei mai mari producători de panificaţie la nivel naţional, 
estimează pentru anul 2009 o stagnare a afacerilor, după ce în 
2008 afacerile companiei au crescut comparativ cu 2007 cu circa 
25%, până la 165 milioane euro.

La nivel naţional, numărul societăţilor care au anunţat că vor 
face disponibilizări a ajuns la 641, iar cel al locurilor de muncă 
disponibilizate la peste 57.000, potrivit datelor centralizate de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În ceea ce 
priveşte numărul de persoane care urmează a fi disponibilizate în 
Vâlcea, se estimează că vor fi peste 2.000 de persoane.
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Prime Brute Subscrise
Evoluţie  reală 

în RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de piaţă 
pentru  2007

Daune plătite în perioada (mii RON):
2007 2006

mii RON mii EUR mii RON mii EUR 3T/2008 3T/2007 2007 2006

11.973,34 3.587,73 7.894,36 2.239,85 44,67 60,18 17,93 - - 6.533,01 4.235,42

8.006,51 2.399,10 - - - - 11,99 4.191,16 - 5.805,18 -

6.571,00 1.968,96 6.186,00 1.755,14 1,32 12,18 9,84 4.430,00 3.315,00 5.127,00 5.702,00

4.275,27 1.281,06 5.105,00 1.448,43 -20,12 -11,56 6,40 3.116,88 2.903,13 3.602,14 3.095,54

7.516,00 2.252,12 4.432,00 1.257,48 61,76 79,10 11,26 3.714,00 2.239,00 3.646,00 2.743,70

10.320,93 3.092,60 - - - - 15,46 6.737,65 3.280,81 5.017,48 -

5.248,00 1.572,53 3.339,00 947,37 49,92 65,99 7,86 2.907,00 2.240,00 3.190,00 2.075,00

6.106,04 1.829,63 5.252,92 1.490,40 10,87 22,76 9,14 2.189,64 1.731,27 2.394,74 2.483,66

2.240,24 671,27 1.541,94 437,49 38,58 53,44 3,36 - - - -

905,44 271,31 - - - - 1,36 - - - -

775,16 232,27 - - - - 1,16 78,77 - 42,79 -

246,31 73,80 - - - - 0,37 - - - -

740,71 221,95 - - - - 1,11 85,56 - 180,88 -

374,13 112,10 378,00 107,25 -5,59 4,53 0,56 181,00 153,00 226,00 -

670,99 201,06 - - - - 1,00 233,41 - 512,27 -

69,42 20,80 - - - - 0,10 34,27 - 3,06 -

220,00 65,92 - - - - 0,33 - - - -

0,47 0,14 - - - - 0,00 - - - -

66.770,49 20.007,34 34.313,38 9.735,67 85,61 105,51 100,00 27.916,47 15.865,21 36.283,55 20.335,32

Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile

sucursala Vâlcea
Adresa: Str. General Magheru 
nr.11A, bl. S3, parter
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.739.889
Fax: 0250.732.068
Director sucursală: 
Doina AsLAN

Piaţa vâlceană în cifre
Anul 2007 a reprezentat pentru sucursalele şi agenţiile com-

paniilor de asigurări din judeţul Vâlcea un volum total al subscrie-
rilor de 67,90 milioane lei (20,34 milioane euro), ceea ce reprezin-
tă, comparativ cu anul anterior, o evoluţie nominală în monedă 
europeană de peste 38 puncte procentuale. Aceste rezultate au 
plasat Vâlcea, în anul 2007, în primele 20 de judeţe în ierarhia 
realizată la nivel naţional. Un lucru demn de evidenţiat este faptul 
că, la nivelul Regiunii Economice de Dezvoltare Sud-Vest, judeţul 
a ocupat a doua poziţie, în urma judeţului mult mai puternic 
industrializat Dolj, dar înaintea altor trei judeţe învecinate: Gorj, 
Olt şi Mehedinţi.

De asemenea, în 2007, un locuitor al judeţului Vâlcea a achizi-
ţionat, in medie, servicii de asigurare de peste 160 lei, în creştere 
absolută cu circa 40 lei raportat la 2006. Totodată, potrivit celor 
mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică, 
pentru perioada analizată s-a constatat o creştere semnificativă 
a numărului de angajaţi cu carte de muncă din sfera asigurărilor, 
de la 205 persoane în anul 2006, la 239 în 2007. De remarcat este 
faptul că pentru primele nouă luni ale lui 2008, un număr de opt 
asigurători au anunţat 186 angajaţi cu carte de muncă, respectiv 
peste 2.000 de agenţi/colaboratori.

Primele nouă luni ale anului 2008 au reprezentat pentru in-
dustria locală a asigurărilor prime brute subscrise de 58 milioane 
lei (16 milioane euro), din care puţin sub 75% aferente claselor de 

VÂLCEA | unde m[ asigur?

sucursala Râmnicu Vâlcea
Adresa: Str. Calea lui Traian nr. 145, 
bl. D4, parter
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.736.904
Director sucursală: 
Ileana ILIE
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sucursala Vâlcea
Adresa: Str. General Magheru nr. 20
Râmnicu Vâlcea
Tel/Fax: 0250.732.873
Director sucursală: 
Valerian CIUCĂ

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL VÂLCEA - 3T/2008

Clasa de asigurări Asigurări 
de viaţă:

Asigurări 
generale, 
din care:

CASCO RCA

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite 
şi garanţii

Alte clase 
de asigurări TOTAL

Prime Brute 
Subscrise

3T/2008
mii RON 3.733,59 54.514,81 24.462,91 18.708,34 6.473,15 625,08 1.247,23 2.998,10 58.248,40

mii EUR 1.025,82 14.978,24 6.721,32 5.140,22 1.778,53 171,74 342,68 823,75 16.004,07

3T/2007
mii RON 2.057,93 39.262,99 14.835,11 17.007,99 4.037,54 305,67 1.665,93 1.410,76 41.320,92

mii EUR 623,71 11.899,68 4.496,17 5.154,72 1.223,68 92,64 504,90 427,57 12.523,39

Evoluţie reală în RON 69,08 29,40 53,68 2,51 49,42 90,59 -30,23 98,06 31,38

Evoluţie nominală în EUR 64,47 25,87 49,49 -0,28 45,34 85,39 -32,13 92,66 27,79

Pondere în total PBS pentru 3T/2008 6,41 93,59 42,00 32,12 11,11 1,07 2,14 5,15 100,00

Prime Brute 
Subscrise

2007
mii RON 4.066,49 62.703,99 26.740,04 21.782,70 7.178,22 574,98 2.259,25 4.168,80 66.770,49

mii EUR 1.218,50 18.788,84 8.012,48 6.527,04 2.150,91 172,29 676,97 1.249,15 20.007,34

2006
mii RON 1.734,38 32.579,00 12.488,97 13.574,07 3.599,72 254,30 1.334,25 1.327,69 34.313,38

mii EUR 492,09 9.243,58 3.543,47 3.851,35 1.021,34 72,15 378,56 376,70 9.735,67

Evoluţie reală în RON 123,64 83,58 104,22 53,06 90,20 115,67 61,51 199,49 85,61

Evoluţie nominală în EUR 147,62 103,26 126,12 69,47 110,60 138,79 78,83 231,60 105,51

Pondere în total PBS pentru 2007 6,09 93,91 40,05 32,62 10,75 0,86 3,38 6,24 100,00

Daune 
plătite în 
perioada 
(mii RON):

3T/2008 637,30 27.279,16 14.161,50 11.095,96 849,80 106,96 449,31 615,65 27.916,47

3T/2007 103,88 15.761,33 8.170,76 6.442,70 750,10 30,09 236,42 131,27 15.865,21

2007 907,71 35.375,84 18.962,76 12.937,49 1.466,62 156,82 926,19 925,97 36.283,55

2006 134,91 20.200,41 10.514,23 7.121,18 702,36 62,40 1.522,70 277,54 20.335,32

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

asigurări auto (CASCO şi RCA, însumate) şi 6,5% claselor de asi-
gurări de viaţă. Prin prisma dinamicii,  asigurările de viaţă şi cele 
de daune la proprietăţi au cunoscut cele mai mari creşteri (69%, 
respectiv 98%), în vreme ce scăderi importante au înregistrat 
asigurările de credite şi garanţii (-30%).

De asemenea, valoarea daunelor avizate şi  plătite de asigură-
torii vâlceni au totalizat în primele trei trimestre ale lui 2008 circa 
28 milioane lei şi, ca şi la nivel naţional, volumul cel mai mare 
(25 milioane lei) a fost definit de asigurările auto. Totodată, din 

punctul de vedere al volumului de prime intermediate, activi-
tatea redusă a companiilor de brokeraj se reflectă şi în cifrele 
comunicate de asigurători, la nivelul judeţului Vâlcea ponderea 
primelor intermediate în totalul subscrierilor fiind de circa 10% (8 
milioane lei). 

În acest context, după primele nouă luni ale anului 2008, în 
fruntea ierarhiei companiilor de asigurări care activează pe raza 
judeţului Vâlcea s-au aflat două companii membre ale grupului 
austriac VIENNA Insurance: OMNIASIG (prime brute subscrise 
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Agenţia Vâlcea
Adresa: Str. Alex. Costeanu nr. 2
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.820.140
Fax: 0250.820.153
Director Agenţie: 
Cristina BĂDUCU
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Agenţia Vâlcea
Adresa: Str. General Magheru nr. 22
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.734.487
Director Agenţie: 
Nicoleta sIMOIU

Agenţia Judeţeană Vâlcea
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 10, 
parter
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.734.304
Fax: 0250.737.977
Director Agenţie Judeţeană: 
Costel MUTULEAsA

42,00%
CASCO

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - 3T/2008

6,41%
Asigurări de viaţă

32,12%
RCA

11,11%
Asigurări de incendiu 
şi calamităţi naturale

1,07%
Alte asigurări de daune  
la proprietăţi

2,14%
Asigurări de credite şi garanţii

5,15%
Alte clase de asigurări

de peste 10,7 milioane lei - echivalentul a peste 18% din totalul 
pieţei judeţene), respectiv ASIROM, care a consemnat în perioada 
analizată un volum total al subscrierilor de circa 8 milioane lei. 
Podiumul este completat de ALLIANZ-ŢIRIAC, subscrierile realiza-
te fiind echivalente cu o cotă de piaţă la nivel judeţean de 11,5%.

DN 7: principalul responsabil pentru daune
Fiind străbătut de unul dintre cele mai nefaste trasee din 

punct de vedere al accidentelor rutiere, DN 7, judeţul Vâlcea se 
confruntă cu o rată a daunei peste media naţională. Pe lângă 
aceasta, neatenţia şoferilor, greşelile de constatare a reprezentan-
ţilor Poliţiei Rutiere, precum şi micile înţelegeri dintre conducăto-
rii auto au condus la creşterea cuantumului despăgubirilor.

Este binecunoscut faptul că DN 7 este un traseu cu mari proble-
me în ceea ce privește evenimentele rutiere, iar acest fapt s-a reflec-
tat și în valoarea daunelor plătite de către societăţile de asigurări, a 
declarat Maria CALIU, Director, Agenţia EUROINS. 

Totuşi, nu trebuie omisă realitatea că, în prezent, există înţele-
geri între conducătorii auto în momentul în care aceștia se prezintă 
la Poliţia Rutieră pentru a descrie accidentul în care au fost implicaţi, 
a reliefat Costel MUTULEASA, Director, Agenţia județeană BT 
Asigurări. De asemenea, au existat situaţii în care au fost acordate 
despăgubiri din cauza unor vinovăţii stabilite eronat, a continuat 
Ileana ILIE, Director, Sucursala ASTRA. 

Un alt element semnalat de mai mulţi lideri locali ai compa-
niilor de asigurări a fost costul foarte ridicat al reparaţiilor. Cele 
mai mari costuri de reparaţie se întâlnesc la autovehiculele fabricate 
între 2002 și 2005, a opinat Directorul ASTRA. 

Trebuie menţionat faptul că există cazuri în care service-urile prac-
tică tarife diferenţiate. S-au putut observa situaţii în care reparaţii de 
tip similar, achitate de către asigurători, au costat mai mult decât cele 
suportate de persoane fizice, a adăugat Costel  MUTULEASA. 

Nu în ultimul rând, liderii locali ai companiilor de profil consi-
deră că o mai bună colaborare între companii ar ajuta la stabilirea 
unor tarife corespunzătoare pentru clienţii cu un istoric nefavo-
rabil. Neexistând o bază de date comună sau, cel puţin, „o listă nea-
gră” la nivel local, un prim-pas în această direcţie a fost constituit de 
colaborarea între directorii companiilor, a declarat Eugen MARIAN, 
Director, Sucursala ARDAF. 

Mai mult decât atât, în opinia directorilor companiilor de asi-
gurări din judeţ, controversatul constat amiabil este un element 
binevenit în metodologia de soluţionare a daunelor. Așteptăm 
intrarea în vigoare a acestuia și considerăm că această măsură 
va contribui la reducerea ratei daunei, este de părere Gheorghe 
POPESCU, Director, Sucursala UNITA.

Riscurile catastrofice: o ameninţare reală
Din cauza expunerii ridicate a judeţului Vâlcea la riscul alune-

INTERMEDIERI PRIN BROKERI

Compania
Valoare

procentuală numerică 
% mii lei

ALLIANZ-ŢIRIAC 10 669

ARDAF 10 627

ASIBAN 15 662

ASTRA 10 582

BCR Asigurări 25 1201

BT Asigurări 10 213

EUROINS 50 349

OMNIASIG 24 2571

UNITA 20 1133

TOTAL 14 8007

Sursa: Companiile

VÂLCEA | unde m[ asigur?
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 3T/2008

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 9,35 90,65 46,98 21,70 15,51 0,45 2,81 3,21

2 ARDAF - 100,00 26,50 65,66 4,19 0,19 0,11 3,34

3 ASIBAN 26,81 73,19 34,50 13,14 16,49 0,30 7,29 1,47

4 ASTRA - 100,00 41,34 43,23 7,76 5,02 - 2,65

5 BCR Asigurări - 100,00 61,74 21,90 15,15 - - 1,21

6 BT Asigurări 1,25 98,75 48,34 33,24 14,67 - - 2,50

7 GENERALI 24,47 75,53 26,57 9,69 8,05 4,98 - 26,23

8 OMNIASIG - 100,00 47,96 28,20 12,99 - 6,91 3,95

9 UNITA - 100,00 45,71 34,95 14,73 - - 4,61

Agenţia Râmnicu Vâlcea
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 23 A
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.737.445
Fax: 0250.737.188
Director Agenţie: 
Eugenia COT

Agenţia Râmnicu Vâlcea
Adresa: Str. Calea lui Traian nr. 181, 
bloc 12, ap. 1 
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.737.975
Director Agenţie: 
Iuliana BIVOLARU

Agenţia Râmnicu Vâlcea
Adresa: Str. Regina Maria, Nr. 10, Bl. 
C3, Sc. B, Ap. 4
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.734.459
Director Agenţie:
Maria CALIU

DAUNA ANULUI
Compania Valoare daună (lei) Tip poliţă

ALLIANZ-ŢIRIAC 345.762 auto

ARDAF 47.000 auto

ASIBAN 34.860 na

ASTRA 117.500 CASCO

BCR Asigurări 168.522 asigurare imobil şi bunuri PJ

OMNIASIG 280.000 na

UNITA 127.000 na

Sursa: Companiile
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL VÂLCEA ÎN 3T/2008

Compania
Ponderea in 

portofoliul companiei 
- 3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise

Evoluţie reală în RON Evoluţie nominală 
în EUR

3T/2008 3T/2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 OMNIASIG 100,00 10.714,00 2.943,73 8.749,00 2.651,61 14,13 11,02
2 ASIROM* 88,00 7.008,33 1.925,58 - - - -
3 ARDAF 100,00 6.271,02 1.723,00 3.149,48 954,53 85,57 80,51
4 ALLIANZ-ŢIRIAC 90,65 6.063,00 1.665,84 4.273,00 1.295,04 32,24 28,63
5 ASTRA 100,00 5.822,00 1.599,63 5.612,00 1.700,86 -3,32 -5,95
6 UNITA 100,00 5.663,77 1.556,15 8.322,47 2.522,34 -36,58 -38,31
7 BCR Asigurări 100,00 4.804,00 1.319,93 3.939,00 1.193,82 13,66 10,56
8 ASIBAN 73,19 3.132,55 860,68 3.478,38 1.054,21 -16,07 -18,36
9 BT Asigurări 98,75 2.106,35 578,73 1.500,62 454,80 30,82 27,25
10 EUROINS 100,00 698,53 191,92 - - - -
11 ABC Asigurări 100,00 601,88 165,37 - - - -
12 OTP Garancia* 93,00 418,29 114,93 - - - -
13 CARPATICA Asig. 100,00 337,09 92,62 - - - -
14 GENERALI 75,53 295,66 81,23 239,04 72,45 15,27 12,13
15 EUREKO* 55,00 245,74 67,52 - - - -
16 FATA Asigurări 100,00 198,60 54,57 - - - -
17 DELTA Addendum 100,00 134,00 36,82 - - - -
TOTAL COMPANII 93,59 54.514,81 14.978,24 39.262,99 11.899,68 29,40 25,87

* Estimare PRIMM Asigurări & Pensii

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL VÂLCEA ÎN 3T/2008

Compania

Ponderea in 
portofoliul 

companiei - 
3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie nominală 

în EUR3T/2008 3T/2007
mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIBAN 26,81 1.147,55 315,30 1.024,89 310,62 4,35 1,51

2 ASIROM* 12,00 955,68 262,58 - - - -

3 ALLIANZ-ŢIRIAC 9,35 625,00 171,72 535,00 162,15 8,87 5,91

4 EUREKO* 45,00 201,06 55,24 - - - -

5 GENERALI 24,47 95,79 26,32 44,93 13,62 98,70 93,29

6 KD Life 100,00 33,34 9,16 - - - -

7 OTP Garancia* 7,00 31,48 8,65 - - - -

8 BT Asigurări 1,25 26,69 7,33 58,54 17,74 -57,52 -58,67

TOTAL COMPANII 6,41 3.733,59 1.025,82 2.057,93 623,71 69,08 64,47
* Estimare PRIMM Asigurări & Pensii

cărilor de teren, în special în zona Ocnele Mari, Legea asigurării 
obligatorii a locuinţelor (AOL) este privită cu reticenţă de liderii 
societăţilor de asigurări din Vâlcea, care consideră că prin adop-
tarea acestui act normativ se încalcă principiul asigurării, odată 
ce ar exista obligativitatea asigurătorilor de a prelua în asigurare 
locuinţele expuse unor riscuri iminente. 

Există trei zone de risc importante în judeţul Vâlcea: Ocnele 
Mari, care se confruntă cu alunecările de teren, în prezent existând 
și o interdicţie din partea companiei noastre de a încheia asigurări 
de locuinţe pe acel teritoriu, Alunul - Berbești și Budești - Feteni, în 
care riscul alunecărilor de teren este ridicat. În același timp, judeţul 
nu este atât de expus la riscul de cutremur, cu excepţia orașului 
Drăgășani. De asemenea, cu toate că au existat cazuri de inundaţii, 
per total, acest risc nu exercită o influenţă majoră în zonă, a explicat 
Ovidiu BICU, Director, Sucursala OMNIASIG.

Limitele de asigurare menţionate în textul legii sunt prea mici 
și nu reprezintă o protecţie reală pentru cei care și-au pierdut 
locuinţele în urma producerii unor astfel de evenimente. În opinia 
mea, prima obligatorie ar trebui să fie de minimum 35 euro pentru o 

sumă asigurată de 35.000 euro, a continuat Marilena VLĂDESCU- 
VIEZURE, Director, Sucursala ASIBAN.

Pe lângă aceasta, în rândul populaţiei încă există mentalitatea 
că statul îi va despăgubi în caz de daună. Nici măcar locuinţele nou-
construite nu au încheiate asigurări, chiar dacă riscurile sunt reale, a 
menţionat Nicolae JIVAN, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.

În prezent, conform prevederilor legii, asigurarea obligatorie 
va acoperi trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inun-
daţii şi alunecări de teren. Prima de asigurare va fi de 10 euro sau 
20 euro, în funcţie de tipul de construcţie, pentru sume asigurate 
de 10.000, respectiv 20.000 euro. 

„Viaţa”… afectată de criză?
Piaţa vâlceană a asigurărilor de viaţă se regăseşte pe un trend 

ascendent, numărul companiilor specializate pe acest segment care 
au intrat pe piaţa locală, numărul de agenţi specializaţi, dezvoltarea 
pachetelor de produse şi de servicii fiind în continuă creştere an de 
an. Totuşi, care ar putea fi principalele probleme cu care se confrun-
tă companiile locale care vând poliţe de asigurare de viaţă, în a face 
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Agenţia Vâlcea
Adresa: Aleea Rozelor, Vila 2, ap.1
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.733.674
Director Agenţie:
Ana IsTOCEsCU

sucursala Râmnicu Vâlcea
Adresa: Str. Regina Maria nr. 7, bl. C1
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.738.107
Director sucursală: 
Gheorghe POPEsCU

sucursala Râmnicu Vâlcea
Adresa: Str. General Magheru nr. 5, 
bl. C
Râmnicu Vâlcea
Tel.: 0250.736.270
Fax: 0250.736.271
Director sucursală:
Ovidiu BICU

Agenţia Vâlcea
Adresa: Bd. T. Vladimirescu nr. 18
Râmnicu Vâlcea
Tel./Fax: 0250.735.024
Agency Manager: 
Adrian sCRECIU

ca aceste poliţe să fie cunoscute localnicilor?
În primul rând, criza financiară mondială poate reduce conside-

rabil în portofoliile companiilor de asigurări de viaţă baza de clienţi 
persoane juridice, după cum a declarat Nicoleta SIMOIU, Director, 
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. Pe de altă parte, numai în intervalul 
septembrie 2008 - decembrie 2008  numărul angajaţilor a scăzut 
de la peste 88.400 la circa 86.800, ceea ce a condus şi la scăderea 
nivelului de trai: Populaţia e receptivă în privinţa asigurărilor de viaţă 
și a celor de sănătate, lipsa banilor împiedicând dezvoltarea acestora, 
a comentat Eugenia COT, Director, Agenţia EUREKO.

De asemenea, nepopularizarea acestor tipuri de asigurări 
poate crea neclarităţi potenţialilor clienţi, în privinţa benefici-
ilor produselor: Clienţii confundă produsele de economisire cu 
produsele bancare, încă neexistând o cultură a asigurărilor de viaţă 
în Vâlcea , a declarat Cristina BĂDUCU, Director, Agenţia AVIVA. 
Astfel, judeţul Vâlcea se dovedeşte a nu ieşi din tiparul întâlnit la 
nivel naţional, cu toate acestea se manifestă un fenomen atipic: 
avem mai mult succes în mediul rural, în special în regiunile limitrofe 
orașului Horezu, a precizat Ana ISTOCESCU, Director, Agenţia 
OMNIASIG Asigurări de Viaţă.

În cadrul discuţiilor a reieşit faptul că un alt dezavantaj pentru 
dezvoltarea produselor de asigurare de viaţă în judeţul Vâlcea ar 
fi forţa de vânzare insuficientă și slaba colaborare cu brokerii locali, 

pentru că aceștia sunt orientaţi către asigurările de tip auto, este de 
părere Iuliana BIVOLARU, Director, Agenţia GENERALI.

Pe de altă parte, criza financiară mondială a crescut reticenţa 
clienţilor vis-à-vis de asigurările de viaţă. Cu toate acestea, din 
decembrie, s-a simţit o dezvoltare a contractelor de tip unit-linked, a 
precizat Nicoleta SIMOIU. Perioada aceasta este propice pentru vân-
zarea asigurărilor de tip unit-linked, este de părere şi Eugenia COT. 

Poliţele de tip unit-linked au fost afectate negativ în ultima 
perioadă, influenţa crizei financiare mondiale aducând prejudicii 
importante componentelor investiţionale ale acestora, a comentat 
Adrian SCRECIU, Director, Agenţia ING Asigurări de Viaţă. Astfel, în 
opinia mea, anul 2009 va fi, din punctul de vedere al asigurărilor de 
viaţă, anul produselor tradiţionale, clienţii reorientându-și priorităţi-
le către principala calitate a asigurărilor de viaţă, și anume aceea de 
protecţie, a adăugat Adrian SCRECIU.

Concluzii
Cu preponderenţă în contextul actual al crizei mondiale, 

mediul în care îşi desfăşoară activitatea companiile de asigurare 
poate fi caracterizat prin incertitudine şi putere de reacţie. Acest 
lucru se datorează, în parte, faptului că, la nivel mondial, activită-
ţile desprinse din ramura economico-financiară tind tot mai mult 
să capete o dimensiune globală, dar şi faptului că dezvoltarea 

unde m[ asigur? | VÂLCEA



43Anul XI - Numărul 3/2009 |71| www.primm.ro

STRUCTURA PERSONALULUI ŞI DISTRIBUŢIA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE

Compania Angajaţi cu carte 
de muncă

Angajaţi/colaboratori "Subscrieri pe  
persoană (%)" Subscrise în (%)

Total Din care  
activi Fizică juridică Reşedinţa  

de judeţ
Restul  

judeţului
ALLIANZ-ŢIRIAC 27 96 91 na na 88 12
ARDAF 27 153 na 55 45 70 30
ASIBAN 16 35 31 60 40 56 44
ASTRA 38 670 480 60 40 60 40
BCR Asigurări 15 30 na 30 70 98 2
BT Asigurări 20 185 95 na na na na
OMNIASIG 27 560 250 20 80 80 20
UNITA 16 432 286 60 40 81 19

Sursa: Companiile

VÂLCEA | unde m[ asigur?

continuă determină reducerea ciclului de viaţă a oricărui tip 
de produs sau serviciu. Această presiune continuă, la care este 
supusă şi piaţa vâlceană a asigurărilor, poate fi evitată numai prin 
oportunităţi şi prin putere de reacţie, prin implementarea unor 
noi strategii de dezvoltare care au menirea menţinerii unei forţe 
competitive şi profitabile.

În pofida multor probleme pe care le întâmpină asigurăto-
rii locali, cifrele prezentate dovedesc faptul că, din punctul de 
vedere al industriei de profil, judeţul se regăseşte pe un trend 

vizibil de creştere, în care piaţa de profil se află într-un real proces 
de maturizare. Asigurările tind să reprezinte o ramură din ce în 
ce mai importantă a economiei la nivel local, precum şi în viaţa 
locuitorilor, ceea ce dovedeşte profesionalismul şi competenţa 
persoanelor implicate în această activitate.

Vlad BOLDIJAR

Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Slatina a înregistrat în anul 2008 
un volum de prime brute subscrise de aproximativ 3 mil. RON şi 
a plătit daune în valoare de 2 mil. RON, fiind un an de restruc-
turare şi consolidare a portofoliului. Ultimul trimestru al anului 
precedent a fost deosebit de productiv pentru reprezentanţa 
locală a liderului pieţei la nivel naţional, astfel că sucursala a 
înregistrat în perioada de referinţă 38% din subscrierile realizate 
pe parcursul întregului an.

Aceste realizări îmi dau garanţia unei evoluţii semnificative în 
anul curent, pentru care estimez o creștere de peste 15% faţă de 
realizările anului 2008 și totodată o evoluţie importantă în clasa-
mentul local al pieţei asigurărilor, declară Directorul Sucursalei 
ALLIANZ-ŢIRIAC Slatina, Costel MEZDREA.

Aceste prognoze se vor materializa doar în cazul dublă-
rii eforturilor în 2009, în condiţiile în care criza economică a 
început să-ţi pună amprenta asupra mediului economic din Olt 
şi implicit asupra pieţei locale de asigurări. În judeţ deja s-au 
înregistrat concedieri importante de personal în industrie şi 
construcţii, precum şi o diminuare a comenzilor efectuate la 
firmele care activează pe verticala şi orizontala marilor întreprin-
deri, precum ALRO, ARTROM, PIRELLI, ALTUR etc. Totuşi, “nu cred 
că piaţa de asigurare va înregistra o stagnare în acest an, anti-
cipând o creştere mai moderată comparativ cu anii anteriori”, a 
completat oficialul citat.

Astfel, şi în acest an asigurările auto vor rămâne principalul 
motor de creştere pentru piaţa asigurărilor generale (n.red.: 
segmentul auto deţine o pondere de aproximativ 80% în por-
tofoliul judeţean de asigurări). Totodată, un segment de piaţă 
care va fi abordat cu o mare atenţie de către sucursala locală a 
ALLIANZ-ŢIRIAC, ţinând seama de specificul zonei, va fi segmen-
tul asigurărilor agricole.

Judeţul Olt deţine o suprafaţă agricolă de circa 380.000 ha, 
iar pe raza acestuia sunt prezente importante asociaţii agricole, 
ai căror patroni sunt tot mai conştienţi de beneficiile aduse 
de încheierea unei asigurări, ceea ce face ca acest segment să 
reprezinte o miză importantă pentru companiile care operează 
în domeniu. De asemenea, în 2009 vom miza mai mult pe seg-

mentul asigurărilor de bunuri persoane fizice, promovând anumite 
produse din portofoliul companiei care se pliază foarte bine pe seg-
mentul populaţiei cu venituri medii, precizează Costel MEZDREA.

Un deziderat la fel de important pentru asigurătorul local 
rămâne şi partea de life, care momentan nu deţine o pondere 
semnificativă în portofoliul sucursalei, din cauza că sudul este 
mai reticent la asigurările de viaţă, dar sunt convins că dezvoltarea 
unui departament specializat va aduce rezultatele scontate, com-
pletează Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC Slatina.

Oleg DORONCEANU

sucursala slatina
Adresa: Str. A. I. Cuza nr. 5
Slatina
Tel./Fax: 0249.435.314
Director sucursală: 
Costel MEZDREA

Obiective mari pentru ALLIANZ-ŢIRIAC Slatina în 2009
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Liderii companiilor de asigurări din judeţul Vâlcea s-au reunit 
în cadrul Conferinţei ZIUA ASIGURĂRILOR, organizată la Râmnicu 
Vâlcea, pentru a dezbate posibilităţile de dezvoltare a pieţei loca-
le de asigurări, în condiţiile înăspririi condiţiilor economice. 

Conferinţa a debutat cu prezentarea evoluţiei pieţei de 
asigurări pe parcursul ultimilor ani în România şi în Vâlcea. De 
asemenea, a fost publicat în premieră topul companiilor din ju-
deţ, în funcţie de subscrierile realizate de acestea în primele nouă 
luni ale anului 2008. Astfel, pe primul loc s-a clasat OMNIASIG, cu 
10,8 milioane lei, urmată de ASIROM, cu 7, 96 milioane lei, şi de 
ALLIANZ-ŢIRIAC cu 6,7 milioane lei. Îmi doresc ca anul 2009 să fie 
măcar la nivelul celui care s-a încheiat. În cazul unităţilor industriale 
se cunosc deja previziunile sumbre cauzate de situaţia economică 
de la nivel naţional. În același timp, restricţionarea surselor de finan-
ţare, în special leasing-ul și creditarea, au avut un efect însemnat, a 
precizat Ovidiu BICU, Director, OMNIASIG Vâlcea. Având în vedere 
situaţia de la OLTCHIM, care este un obiectiv ce generează simultan 
asigurări property, auto, de viaţă și de răspundere civilă, putem 
afirma că vor fi influenţate subscrierile la nivel de judeţ, a completat 
Doina ASLAN, Director, ASIROM Vâlcea. În mare măsură, obiective-
le companiilor coincid, extinderea către mediul rural reprezentând 
un deziderat pentru toţi cei prezenţi. Aș sublinia un element specific 
judeţului, anume că populaţia din mediul urban este sub 50% din to-
tal, deci extensia către rural se impune în acest moment, a continuat 

Nicolae JIVAN, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC Vâlcea. Totuşi, Gheorghe 
POPESCU, Director, UNITA Vâlcea, a declarat că aproximativ 60% 
din subscrierile companiei noastre au fost realizate în mediul rural, 
ceea ce demonstrează potenţialul aferent.

Ca şi în restul teritoriului, în portofoliile companiilor de 
asigurări din judeţul Vâlcea segmentul asigurărilor auto are o 
pondere ridicată, dar este însoţit şi de o daunalitate peste media 
la nivel naţional, aceasta datorându-se şi faptului că judeţul este 
străbătut de DN 7, unul dintre cele mai renumite trasee din punct 
de vedere al accidentelor rutiere. 

Astfel, în cadrul Conferinţei, Comisarul Şef Ilie VOICA, Şeful 
Serviciului Poliţiei Rutiere Vâlcea, a lansat propunerea înfiinţării 
unui centru de daune la care să participe societăţile locale de 
profil, împreună cu reprezentaţii Poliţiei. De asemenea, acesta a 
semnalat faptul că asigurătorii pot solicita, ca și anexă la contractul 
de asigurare, cazierul auto al clienţilor, care poate fi eliberat în timp de 
o zi, la cererea asiguratului, astfel încât compania să își poată forma o 
imagine cât mai clară asupra potenţialului client. 

Făcând referire la daunalitatea în creştere, Costin MUTU-
LEASA, Director, BT Asigurări Vâlcea, a explicat: Avem o rată a 
daunei în trend cu celelalte companii, dar faptul că am reușit să 
externalizăm serviciul de constatări a reprezentat un avantaj. Totuși, 
sperăm că introducerea constatului amiabil, împreună cu sistemul 
de bonus-malus va avea o influenţă asupra daunelor și înţelegerilor 

Judeţul Vâlcea se situează la jumătatea clasamentului naţional din punct de 
vedere al subscrierilor realizate, ocupând poziţia 19 din cele 41 de judeţe. 
Astfel, asiguratorii locali au subscris în 2007 prime brute în valoare de 20,34 
milioane euro, fiind cel de-al doilea judeţ din Regiunea de Dezvoltare  
Sud-Vest. Densitatea asigurărilor a reprezentat în 2007 aproximativ  
49 euro/locuitor, unui angajat în asigurări revenindu-i 1.751 de persoane.

Mediul rural – o piaţă 
tânără şi cu potenţial
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dintre șoferi. Atunci vor fi conștienţi de faptul că unul din ei va plăti 
mai mult pentru asigurarea de răspundere civilă în anul următor, a 
continuat Directorul BT Asigurări.

Având în vedere cele discutate, un obiectiv al asiguratorilor 
locali a fost diversificarea portofoliului, cu scopul de a realiza o 
dispersie mai mare a riscului pe mai multe clase. Deși nu ne dorim 
să renunţăm la asigurările auto, am reușit să ne dezvoltăm și către 
asigurările property și agricole, atât în judeţ, cât și în exteriorul 
acestuia, a declarat Iuliana BIVOLARU, Director, Agenţia GENE-
RALI Vâlcea. De asemenea, așteptăm implementarea asigurării 
obligatorii a locuinţelor, dar mai este mult de lucru la principiile de 
funcţionare ale acesteia, deoarece sumele asigurate, cât și primele 
de asigurare sunt la un nivel sub cel real, a menţionat Marilena 
VLĂDESCU, Director, ASIBAN Vâlcea. Proiectul este unul de viitor, 
dar în formă actuală nu este fezabil, a continuat Eugen MARIAN, 
Director, ARDAF Vâlcea.

Un alt punct important al dezbaterilor a fost  reprezentat 
de posibilităţile de dezvoltare ale canalelor de distribuţie, unde 
agenţii proprii, cât şi brokerii de asigurare au un rol extrem de 
important. Prin franciză încercăm să oferim o nouă structură, astfel 
încât să delimităm serviciul de subscriere faţă de cel de soluţionare 
a daunelor, așa încât să fie mai eficient atât pentru clienţi, cât și 
pentru francizaţi, a explicat Costin HAŢEGANU, Director de Vân-
zări, EUROINS. O altă abordare, care a fost prezentată de Viorel 
VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker, presupune o structură 
de vânzări care să pună la dispoziţia clienţilor atât produse de 
asigurare, cât și produse de creditare sau de leasing. În momentul în 
care deschizi o franciză de brokeraj, poţi oferi o gamă foarte largă 
de produse clienţilor, a menţionat Ştefan CRAVA, Director franciză, 
MILLENIUM Insurance Broker.

În a doua parte a întâlnirii a fost dezbătut gradul de penetrare 
al asigurărilor de viaţă în regiune, precum şi metodele de dezvol-
tare al acestora. Reprezentanţii companiilor de profil consideră că 
perioadele de criză sunt cele mai potrivite pentru a conştientiza 
un client de utilitatea unui produs de asigurare de viaţă. Fiecare 
disponibilizare de la o instituţie de stat, dintr-o bancă sau dintr-o 
companie poate reprezenta un potenţial consultant de asigurări de 
viaţă, a declarat Nicoleta SIMOIU, Director, Agenţia BCR Asigurări 
de Viaţă. Şi în cazul asigurărilor de viaţă concentrarea este în muni-
cipiu, cei din mediul rural fiind prezenţi în proporţie de 25% în totalul 
portofoliului, a menţionat Bogdan FURTUNĂ, Unit Manager, ING 
Asigurări de Viaţă. În 2009 ne vom axa pe produsele de protecţie și 
pe cele destinate persoanelor juridice, în cazul în care efectele crizei 
financiare nu vor deveni și mai acerbe, a declarat Maria Cristina 
BĂDUCU, Director, AVIVA Vâlcea. Ideea a fost susţinută şi de Ana 
ISTOCESCU, Director, Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă, care 
consideră că: În actualul context, produsele tradiţionale oferă cea 
mai mare siguranţă clientului și, de asemenea, se adresează persoa-
nelor cu venituri medii și mici.

Conferinţa s-a încheiat cu estimarea realizată de liderii locali 
cu privire la nivelul subscrierilor în 2009, aceştia previzionând o 
valoare a subscrierilor de 80 milioane lei, companiile reorientân-
du-şi principalele obiective către mediul rural şi către diversifica-
rea portofoliului.

Mihai CRĂCEA 
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CRIZA, ca şi provocare

Cuvântul „criză” stă pe buzele asigurătorilor din Dâmboviţa. Totuşi, reprezen-
tanţii locali abordează cu optimism principala provocare a anului 2009, fiind 
convinşi că tranziţia prin aceasta va conduce la o întărire a pieţei...

Situat în partea Central-Sudică a ţării, judeţul Dâmboviţa are 
o suprafaţă de 4.054 Km2 (1,70% din suprafaţa ţării), repartizat în 
următorul mod: 63% - teren agricol, 29% păduri şi 9% construcţii.  

Judeţele vecine ale Dâmboviţei sunt: Braşov, Prahova, Ilfov, 
Giurgiu, Teleorman şi Argeş. În acelaşi timp, unităţile adminis-
trative componente ale judeţului sunt: 2 municipii, 5 oraşe şi 81 
comune cu 361 sate.  

Relieful judeţului este diversificat, fiind dispus în trei trepte de 
relief care se succed de la Nord spre Sud, pe o diferenţă de nivel 
de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munţi (9%), dealuri 
(41%) şi câmpii (50%). Mai mult, altitudinea maximă se înregis-
trează în vârful Omu (2.505 m) din Munţii Bucegi, iar cea minimă 
de cca. 120m, în Câmpia Titu.  

Fiind aşezat la intersecţia unor importante drumuri comer-
ciale, pe parcursul timpului, localităţile judeţului au cunoscut o 
viaţă economică prosperă, remarcându-se producerea de unelte, 
încălţăminte, sticlă şi alte obiecte de manufactură. 

Spre sfârşitul secolului trecut, odată cu descoperirea şi utili-
zarea resurselor de petrol şi cărbune, profilul judeţului este dat în 
principal de agricultură şi de exploatarea petrolului.

>Reşedinţă de judeţ: Târgovişte
>Suprafaţa: 4.054 km2

>Populaţia: 539.322 locuitori (recensământ 2001)
>Număr salariaţi: 86.501 (decembrie 2008)
>Rata şomajului: 5,5% (decembrie 2008)
>Câştig salarial mediu brut: 1.621/persoană (decembrie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2007):
>Număr de unităţi locale: 25 (2005)
>Prime brute subscrise: 65,34 milioane lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 232
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,94 milioane lei
>Densitatea asigurărilor: 121,15 lei/locuitor
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.325TÂRGOVIŞTE

sucursala Dâmboviţa
Adresa: Str. Poet G. Alexandrescu  
bl. E7-E8, parter
Târgovişte
Tel.: 0245.213.917
Fax: 0245.620.290
Director sucursală: 
Marian AVRAMEsCU

DÂMBOVIȚA | unde m[ asigur?
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Totodată încep să apară şi unele ramuri ale industriei prelu-
crătoare, precum fabricarea cimentului şi becurilor la Fieni, a pro-
duselor textile la Pucioasa, fonderia de tunuri şi primele fabrici de 
spirt şi cărămidă în Târgovişte, croitorii, mori de măcinat şi gatere 
pentru tăiatul lemnului. 

Poziţia geografică a judeţului, relieful său etajat determină o 
mare diversitate a condiţiilor şi resurselor naturale, fapt ce a cre-
at premisele dezvoltării unei economii cu profil industrial-agrar. 

Structura economică scoate în evidenţă o zonă industrială 
situată în partea centrală şi în special în oraşe, cultura cerealelor 
şi a plantelor de industrializare în partea de Sud, pomicultură şi 
silvicultură în partea Nordică. 

Piaţa asigurărilor din Dâmboviţa, pe scurt...  
Din perspectiva asigurărilor, putem plasa judeţul Dâmboviţa 

în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în care includem, de 
asemenea, judeţele Giurgiu, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Călăraşi 
şi Prahova.  

În această zonă geo-economică a ţării, volumul subscrierilor 
în asigurări, în anul 2007, a fost de 166 milioane euro, ceea ce 
înseamnă 7,74% din totalul subscrierilor la nivel naţional. Această 
regiune a crescut, în monedă europeană, în anul 2007, cu 52%, cu  
mult peste media pieţei, care a fost de 32 de procente.  

Între judeţele mai sus menţionate, Dâmboviţa se clasează 
pe locul al treilea, după volumul PBS, cu peste 19 milioane euro 
(63 milioane lei), primele două poziţii fiind ocupate de Argeş şi 
Prahova. În acelaşi timp, la nivel naţional, Dâmboviţa ocupă, după 
acest criteriu, locul 23. 

Cât plătesc, anual, dâmboviţenii pentru 
asigurări? 

În 2007, această valoare nu depăşea 37 euro/pe an, cheltuită 
de către fiecare locuitor; cifra este sensibil mai mică decât media 
la nivelul ţării, care a fost, în aceeaşi perioadă, de 100 euro de 
persoană.  

Care este dimensiunea pieţei asigurărilor din 
județ?  

Din rezultatele companiilor care ne-au furnizat date (cu o 
cotă de piaţă cumulată de peste 90 de procente), valoarea totală 
a subscrierilor la nivelul reprezentanţelor locale, în primele 9 luni 
ale anului 2008, a fost de peste 65 milioane lei.  

Dacă ne raportăm la rezultatele înregistrate în perioada 
similară a anului 2007, creşterea reală în lei consemnată în 
anul precedent a fost de 37%, peste media înregistrată în ţara 
noastră.  

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Compania
Prime Brute Subscrise

Evoluţie reală 
în RON

Evoluţie nominală 
în EUR

Cota de piaţă 
pentru 3T/20083T/2008 3T/2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIROM 16.595,07 4.559,59 9.408,84 2.851,59 64,38 59,90 25,43

2 OMNIASIG 9.877,00 2.713,76 8.062,00 2.443,40 14,18 11,06 15,13

3 ALLIANZ-ŢIRIAC 8.625,00 2.369,77 7.484,00 2.268,22 7,41 4,48 13,22

4 ASIBAN 5.501,81 1.511,65 5.925,97 1.796,02 -13,47 -15,83 8,43

5 ASTRA 5.161,47 1.418,14 4.108,88 1.245,30 17,07 13,88 7,91

6 UNITA 4.594,77 1.262,44 3.723,59 1.128,53 15,00 11,87 7,04

7 BCR Asigurări 4.363,00 1.198,76 3.296,00 998,94 23,37 20,00 6,69

8 ARDAF 3.799,00 1.043,80 1.042,00 315,81 239,78 230,52 5,82

9 CARPATICA Asig. 1.881,02 516,82 - - - - 2,88

10 BT Asigurări 1.493,20 410,26 744,87 225,75 86,83 81,73 2,29

11 OTP Garancia 1.293,43 355,38 - - - - 1,98

12 GENERALI 820,27 225,37 596,47 180,78 28,16 24,67 1,26

13 EUROINS 758,62 208,43 - - - - 1,16

14 FATA Asigurări 168,10 46,19 - - - - 0,26

15 ABC Asigurări 164,22 45,12 - - - - 0,25

16 DELTA Addendum 151,00 41,49 - - - - 0,23

17 KD Life 15,97 4,39 - - - - 0,02

TOTAL COMPANII 65.262,95 17.931,35 44.392,62 13.454,35 37,01 33,28 100,00

sucursala Dâmboviţa
Adresa: Str. 1 Mai nr. 42
Târgovişte
Tel.: 0245.216.094
Fax: 0245.216.014
Director sucursală: 
Mihai LEOTEsCU
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Prime Brute Subscrise
Evoluţie  reală 

în RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de piaţă 
pentru  2007

Daune plătite în perioada (mii RON):
2007 2006

mii RON mii EUR mii RON mii EUR 3T/2008 3T/2007 2007 2006

11.952,44 3.581,47 - - - - 18,70 - - - -

10.744,95 3.219,65 5.851,15 1.660,14 75,16 93,94 16,81 - 3.310,00 5.029,12 3.165,91

9.305,00 2.788,18 7.590,00 2.153,50 16,94 29,47 14,56 2.930,00 2.253,00 2.976,00 2.900,00

7.490,00 2.244,33 5.230,94 1.484,17 36,58 51,22 11,72 3.135,24 2.114,22 2.962,79 1.898,47

5.084,07 1.523,41 3.718,89 1.055,15 30,40 44,38 7,95 2.192,30 1.305,97 2.203,48 1.990,15

4.621,54 1.384,81 - - - - 7,23 2.915,51 1.322,69 2.229,24 -

4.459,00 1.336,11 2.548,00 722,94 66,92 84,82 6,98 1.553,00 920,00 1.480,00 747,00

1.562,00 468,04 1.490,00 422,76 -0,01 10,71 2,44 1.417,00 2.416,00 2.646,50 2.937,00

4.383,11 1.313,37 - - - - 6,86 1.576,05 - 1.592,05 -

1.261,00 377,85 3.243,60 920,30 -62,92 -58,94 1,97 - - - -

745,92 223,51 - - - - 1,17 - - - -

799,77 239,65 284,73 80,79 167,92 196,64 1,25 181,00 141,00 237,00 -

725,27 217,32 - - - - 1,13 - - - -

271,25 81,28 - - - - 0,42 102,55 - 52,96 -

346,55 103,84 - - - - 0,54 133,21 - 85,76 -

165,00 49,44 - - - - 0,26 - - - -

4,34 1,30 - - - - 0,01 - - - -

63.921,19 19.153,57 29.957,32 8.499,74 103,52 125,34 100,00 16.135,85 13.782,88 21.494,90 13.638,53

Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile

În ceea ce priveşte portofoliul la nivelul pieţei din judeţul 
Dâmboviţa, acesta se prezintă în următorul fel: asigurările ge-
nerale constituie 94% din totalul pieţei, în timp ce asigurările de 
viaţă nu depăşesc 6 procente din acesta.

Mai mult, în cadrul asigurărilor generale, clasa auto este 
dominantă, cu poliţe de tip CASCO – 38% şi RCA – 29% din totalul 
subcrierilor din Dâmboviţa. Aceste două segmente sunt urmate 
de clasa asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale, cu peste 
16%, celorlalte clase de asigurare rămânându-le nu mai mult de 
10 procente din total. 

În acelaşi interval, daunele plătite s-au ridicat la 16,1 milioane 
lei, faţă de 13,8 milioane lei, valoare consemnată în perioada ia-
nuarie-septembrie 2007. Cea mai mare creştere la nivelul acestui 
indicator a fost înregistrată pe clasa CASCO, în timp ce o reducere 

a volumului daunelor poate fi observată pe clasa asigurărilor 
agricole.

Asigurători de top
Clasamentul companiilor de asigurări, în primele trei trimes-

tre ale anului 2008, se prezintă astfel: ASIROM, cu subscrieri de 
16,6 milioane lei, urmat de OMNIASIG cu 9,88 milioane lei şi de 
ALLIANZ-ŢIRIAC cu 8,63 milioane lei. 

În urma unei analize mai detaliate putem afirma că aceste 
prime trei companii deţin o cotă de piaţă cumulată de 54%, în 
timp ce primele 5 companii reprezintă aproape 70% din întreaga 
industrie locală de profil. 

sucursala Dâmboviţa
Adresa: Bd. Libertăţii nr. 2, Complex 
Mondial
Târgovişte
Tel.: 0245.213.914
Fax: 0245.213.702
Director sucursală: Maria FELEA

sucursala Dâmboviţa
Adresa: Bd. Libertăţii bl.B1, parter
Târgovişte
Tel.: 0245.612.273
Fax: 0245.620.812 
Director sucursală: 
Liliana Maria FOIANU

DÂMBOVIȚA | unde m[ asigur?
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Cum influenţează Bucureştii asigurările din 
Dâmboviţa?

Ca şi în cazul celorlalte judeţe din jurul capitalei, piaţa asigu-
rărilor din Dâmboviţa este influenţată de apropierea de Bucureşti, 
centrul care concentrează aproape jumătate din toate subscrieri-
le la nivel naţional. Această influenţă este una atât pozitivă, cât şi 
negativă... 

Apropierea de București se resimte în cazul judeţului nostru. Pe 
de o parte avem posibilitatea de a prelua în asigurare un număr mai 
mare de persoane juridice, cu sediul în capitală; pe de altă parte, com-

pania noastră preferă să deschidă dosare de daună în Dâmboviţa, de-
oarece timpul de soluţionare al acestora este considerabil mai redus, 
aceasta presupunând, bineînţeles, un volum mai mare de muncă, a 
declarat Dragoş MEŞINĂ, Director, Sucursala BCR Asigurări. 

Unul dintre avantajele distanţei mici faţă de Bucureşti îl poate 
constitui şi deschiderea către companiile de brokeraj în asigurări: 
Avem o relaţie foarte bună cu brokerii, în special cu cei din București, 
ponderea subscrierilor prin intermediul acestora ridicându-se la 65 
de procente, a subliniat Liliana Maria FOIANU, Director, Sucursala 
ASIROM. 

În ceea ce priveşte dezavantajele apartenenţei la această 
zonă de influenţă, Directorul OMNIASIG Dâmboviţa, Vlad BUCĂ-
LOIU, ne-a declarat: Ne confruntăm cu problema resurselor umane 
slab pregătite, majoritatea persoanelor calificate preferând fie să se 
mute, fie să facă naveta în București.

Obiectivele mari asigurabile – o specie pe cale 
de dispariţie

Lăsând la o parte avantajele şi dezavantajele care derivă din 
apropierea de municipiul Bucureşti, piaţa de profil din Dâmboviţa 
are un potenţial propriu important. Asigurătorii locali identifică 
că bază principală de orientare, pentru următoarea perioadă, 
segmentul persoanelor fizice. 

Această opinie are ca posibilă explicaţie slăbirea potenţialului 
segmentului corporate la nivelul judeţului: restrângerea activi-
tăţii marilor obiective industriale (n. red.: OȚELINOX Târgovişte, 
MECHEL, ROMLUX etc.), astfel dispărând şi oportunitatea de a 
încheia diferite forme de asigurare.  

Mai mult, o parte dintre aceste mari întreprinderi preferă să îşi 
încheie asigurările în interiorul grupului sau prin brokeri, la Bucureşti. 

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL DÂMBOVIȚA - 3T/2008

Clasa de asigurări Asigurări 
de viaţă:

Asigurări 
generale, 
din care:

CASCO RCA

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE LA 
PROPRIETĂŢI 

(Asigurări 
AGRICOLE 
incluse)

Asigurări 
de credite 
şi garanţii

Alte clase 
de asigurări TOTAL

Prime Brute 
Subscrise

3T/2008
mii RON 3.830,17 61.432,78 24.672,11 19.326,77 10.638,50 333,66 2.314,35 4.147,40 65.262,95

mii EUR 1.052,36 16.878,99 6.778,80 5.310,14 2.922,99 91,68 635,88 1.139,52 17.931,35

3T/2007
mii RON 3.514,53 40.878,09 10.804,57 12.690,10 3.982,90 47,77 2.651,52 1.699,62 44.392,62

mii EUR 1.065,17 12.389,18 3.274,61 3.846,07 1.207,12 14,48 803,61 515,12 13.454,35

Evoluţie reală în RON 1,57 40,06 112,81 41,94 148,93 550,89 -18,65 127,42 37,01

Evoluţie nominală în EUR -1,20 36,24 107,01 38,07 142,15 533,14 -20,87 121,22 33,28

Pondere în total PBS pentru 3T/2008 5,87 94,13 37,80 29,61 16,30 0,51 3,55 6,35 100,00

Prime Brute 
Subscrise

2007
mii RON 4.149,39 59.771,80 23.758,80 20.384,81 8.724,33 300,72 3.181,22 3.421,92 63.921,19

mii EUR 1.243,34 17.910,23 7.119,17 6.108,18 2.614,19 90,11 953,23 1.025,35 19.153,57

2006
mii RON 2.706,08 27.251,24 11.533,02 9.510,02 3.841,53 163,31 1.395,11 1.544,23 29.957,32

mii EUR 767,79 7.731,94 3.272,24 2.698,26 1.089,95 46,33 395.83 438.14 8.499.74

Evoluţie reală în RON 46,26 109,21 96,50 104,46 116,62 75,64 117,50 111,36 103,52

Evoluţie nominală în EUR 61,94 131,64 117,56 126,37 139,84 94,47 140,82 134,02 125,34

Pondere în total PBS pentru 2007 6,49 93,51 37,17 31,89 13,65 0,47 4,98 5,35 100,00

Daune 
plătite în 
perioada 
(mii RON):

3T/2008 189,25 15.946,60 5.343,18 5.895,16 111,63 70,54 1.436,84 159,25 16.135,85

3T/2007 114,18 13.668,70 4.248,71 5.870,81 80,83 88,50 1.070,62 56,23 13.782,88

2007 231,03 21.263,87 7.549,52 8.433,49 144,41 116,98 1.916,25 127,23 21.494,90

2006 118,97 13.519,56 2.930,48 5.744,15 160,60 - 1.663,32 121,01 13.638,53

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile

unde m[ asigur? | DÂMBOVIȚA

sucursala Târgovişte
Adresa: Bd. Independenţei bl. 7, 
parter
Târgovişte
Tel.: 0245.217.451
Fax: 0245.212.861
Director sucursală:
Teodora CĂLIN
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În acelaşi timp, criza cu care se confruntă şi ţara noastră a 
determinat mai multe firme să renunţe la poliţele existenţe, invo-
când motivul lipsei de disponibilităţi.  

Compania noastră are un număr important de poliţe provenite 
din colaborarea bună cu instituţiile bancare. Pentru acest an, prin-
cipalul obiectiv este de a face faţă mediului economic nefavorabil și 
de a menţine portofoliul existent, a explicat Maria FELEA, Director, 
Sucursala ASIBAN.

Conform oficialilor companiilor de profil din judeţ, această 
decizie, de a nu mai reînnoi poliţele sau de a renunţa la cele exis-
tente, este determinată şi de neînţelegerea într-un mod cores-
punzător a necesităţii unei asigurări de către patroni, mai ales în 
„vremuri economice dificile”. 

În opinia reprezentanţilor societăţilor de asigurări, viitorul pe 
termen scurt-mediu rămâne sumbru în ceea ce priveşte segmen-
tul de clientelă IMM, aceste companii plasând asigurările din ce în 
ce mai jos pe lista lor de priorităţi.

„Apariţia” clientului persoană fizică
Totuşi, miza pe segmentul retail nu provine exclusiv din scă-

derea potenţialului pe segmentul corporate: 
Pe lângă asigurările auto, care se vând foarte bine, clasa cu cel 

mai mare potenţial, pentru următoarea perioadă, este constituită 
din asigurările property... Legea asigurării obligatorii a locuinţelor 
(AOL) poate constitui un stimulent pentru creșterea segmentului, 
dar depinde mult de modul în care aceasta va fi implementată și 
aplicată, a declarat Marian AVRAMESCU, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Dâmboviţa. 

Astfel, introducerea AOL este văzută, în principiu, de către 
reprezentanţii companiilor de profil din judeţ, ca o şansă pentru 
ajungerea a cât mai multor clienţi persoane fizice, cărora asigu-
ratorii intenţionează să le propună şi alte produse disponibile (n. 
red.: cea mai vizat fiind asigurarea facultativă de locuinţe). 

Dintre cele trei riscuri prevăzute în legea AOL, în judeţul Dâm-
boviţa există riscul de alunecare de teren, precum și cel de cutremur, 
care sunt, într-o anumită măsură, conștientizate de populaţie. 
Vedem clasa property ca o bună soluţie pentru menţinerea unui 
echilibru în portofoliu, iar subscrierile ce vor proveni din asigurările 
obligatorii de locuinţe vor contribui la aceasta. Mai mult, va exista și 
oportunitatea de a oferi clienţilor și alte produse, a explicat Teodora 
CĂLIN, Director Sucursala ASTRA. 

Introducerea AOL este un factor pozitiv, care va contribui la 
creșterea pieţei de asigurări. La momentul actual, oamenii își încheie 
asigurări, în principal, dacă acestea sunt obligatorii... AOL va fi o 
oportunitate pentru noi de a educa populația, a subliniat Monica 
DUDĂU, Director, Sucursala UNITA.

Pe lângă existenţa acestor avantaje pentru piaţa româneas-
că de asigurări, în urma introducerii Legii asigurării obligatorii 
a locuinţelor, asigurătorii îşi păstrează oarecare rezerve în ceea 
ce priveşte punerea în practică a legii, neexistând, până în acest 
moment, normele de aplicare.   

În acest moment, rămâne incertă data intrării în vigoare a 
asigurărilor obligatorii de locuinţe... De asemenea, în lege nu este 
menţionat clar dacă o persoană, care deţine o asigurare facultativă, 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - 3T/2008

37,80%
CASCO

5,87%
Asigurări de viaţă

29,61%
RCA

16,30%
Asigurări de incendiu 
şi calamităţi naturale

0,51%
Alte asigurări de daune  
la proprietăţi

3,55%
Asigurări de credite şi garanţii

6,35%
Alte clase de asigurări

sucursala Târgovişte
Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1
Târgovişte
Tel.: 0245.220.378
Fax: 0245.220.387
Director sucursală:  
Constantin Dragoş MEŞINĂ

Agenţia Dambovita
Adresa: Str. Revoluţiei nr. 17, et. 1
Târgovişte
Tel.: 0245.212.810
Fax: 0245.212.810
Director Agenţie: 
Victor sERBĂNEsCU

DAUNA ANULUI
Compania Valoare daună (lei) Tip poliţă

ALLIANZ-ŢIRIAC 200,000 CASCO

ASIBAN 40,000 na

ASIROM 153,800 RCA

BCR Asigurări 122,500 CASCO

OMNIASIG 103,000 CASCO

UNITA 100,395 CASCO
Sursa: Companiile
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 3T/2008

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 15,59 84,41 28,79 17,74 26,96 - - 10,92

2 ARDAF - 100,00 15,06 76,70 3,24 2,53 1,32 1,16

3 ASIBAN 34,65 65,35 26,25 8,04 3,35 0,01 27,25 0,44

4 ASTRA 0,75 99,25 27,40 53,68 12,26 1,40 0,02 4,49

5 BCR Asigurări - 100,00 49,09 21,71 26,06 - - 3,14

6 BT Asigurări 0,18 99,82 37,81 49,45 9,05 - - 3,52

7 GENERALI 15,29 84,71 59,90 9,68 - 5,37 - 9,77

8 OMNIASIG - 100,00 46,57 33,35 8,11 0,37 7,74 3,86

9 UNITA - 100,00 49,45 34,48 4,18 - - 11,89

va fi sau nu nevoită să încheie și poliţa obligatorie, consideră Tatia-
na BĂDEANU, Director, BT Asigurări Dâmboviţa.  

De asemenea, o parte dintre reprezentanţii companiilor 
locale de asigurare consideră că prima de 20 euro, pentru o sumă 
asigurată de 20.000 euro, s-ar putea dovedi prea mică, nereuşind 
să acopere costurile şi o eventuală despăgubire.  

O altă oportunitate o constituie și asigurările de răspundere civilă, 
care în acest moment sunt insuficient promovate și înţelese de către 
potenţialii clienţi, a declarat Directorul OMNIASIG Dâmboviţa. 

Asiguratorii privesc răspunderile civile ca fiind unul dintre 
cele mai profitabile produse, având în vedere că rata daunei 
înregistrată rareori depăşeşte 10 procente. 

Potrivit liderilor locali, creşterea acestui segment este frânată 
de sistemul juridic românesc, care funcţionând cu greutate deter-
mină un interes scăzut pentru această clasă. 

Asigurările agricole- potențial relativ
Asigurările agricole au, fără îndoială, potenţial în judeţul nostru; 

totuși, suprafeţele sunt fărâmiţate și nu există asociaţii mari de pro-
prietari, astfel încât încheierea acestei asigurări întâmpină câteva 
obstacole. În acest context, sucursala noastră s-a axat mai mult 
pe asigurările de animale, care s-au dovedit o afacere rentabilă, a 
subliniat Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC Dâmboviţa.

Una dintre dificultăţile cu care se confruntă asigurătorii la 
nivel local este, prin urmare, necesitatea prezentării ofertei şi 

negocierii cu fiecare proprietar în parte, neexistând asociaţii care 
să îi reprezinte pe aceştia. 

Judeţul Dâmboviţa dispune de o suprafaţă agricolă de nivel 
mediu, având în vedere fenomele de alunecare de teren şi eroziu-
ne, care scot din circuitul agricol terenuri de dimensiune aprecia-
bilă.

Conform oficialilor societăţilor de profil din Dâmboviţa, o altă 
problemă care stă în calea dezvoltării acestei clase este elimi-
narea subvenţiei, prevăzute în Legea nr. 381/2002, în anul 2008; 
această facilitate a avut un rol esenţial în convingerea clienţilor 
de a încheia o asigurare. 

Dispariţia stimulentului legislativ a reprezentat o frână în calea 
evoluţiei acestei asigurări, având în vedere că oamenii au tendinţa 
să se asigure doar dacă există obligativitate. În același timp, judeţul 
prezintă potenţial în zona de Sud, problema aici fiind că, de obicei, 
suprafeţele sunt parcelate, a declarat Mihai LEOTESCU, Director, 
ARDAF Dâmboviţa. 

Asigurări auto cu risc mediu
Urmărind fidel modelul existent la nivel naţional, clasa asi-

gurărilor auto reprezintă peste 65% din totalul subscrierilor din 
Dâmboviţa, în timp ce riscul existent în judeţ, în funcţie de numărul 
de accidente rutiere înregistrate în anul 2007, este unul „mediu”. 

Acest fapt se reflectă şi în rata daunei înregistrată de compa-
niile de profil, acest indicator aflându-se uşor sub media înregis-
trată în teritoriu, şi sensibil sub media la nivel naţional.  

Agenţia Judeţeană Dâmboviţa
Adresa: Str. Mircea cel Bătrân bl. G3, 
parter
Târgovişte
Tel.: 0245.210.225
Fax: 0245.210.224
Director Agenţie Judeţeană: 
Tatiana BĂDEANU

Agenţia Târgovişte
Adresa: Str. Basarabiei nr. 1
Târgovişte
Tel./ Fax: 0245.220.382
Director Agenţie: 
Liliana NICOLEsCU
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIȚA ÎN 3T/2008

Compania
Ponderea in 

portofoliul companiei 
- 3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise

Evoluţie reală în RON Evoluţie nominală 
în EUR

3T/2008 3T/2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIROM 98,16 16.289,85 4.475,72 9.001,61 2.728,17 68,65 64,06

2 OMNIASIG 100,00 9.877,00 2.713,76 8.062,00 2.443,40 14,18 11,06

3 ALLIANZ-ŢIRIAC 84,41 7.280,00 2.000,22 6.300,00 1.909,38 7,69 4,76

4 ASTRA 99,25 5.122,75 1.407,50 4.106,58 1.244,61 16,26 13,09

5 UNITA 100,00 4.594,77 1.262,44 3.723,59 1.128,53 15,00 11,87

6 BCR Asigurări 100,00 4.363,00 1.198,76 3.296,00 998,94 23,37 20,00

7 ARDAF 100,00 3.799,00 1.043,80 1.042,00 315,81 239,78 230,52

8 ASIBAN 65,35 3.595,17 987,79 4.127,43 1.250,93 -18,82 -21,04

9 CARPATICA Asig. 100,00 1.881,02 516,82 - - - -

10 BT Asigurări 99,82 1.490,54 409,53 744,87 225,75 86,49 81,41

11 OTP Garancia* 93,00 1.202,89 330,50 - - - -

12 EUROINS 100,00 758,62 208,43 - - - -

13 GENERALI 84,71 694,86 190,92 474,01 143,66 36,62 32,89

14 FATA Asigurări 100,00 168,10 46,19 - - - -

15 ABC Asigurări 100,00 164,22 45,12 - - - -

16 DELTA Addendum 100,00 151,00 41,49 - - - -

TOTAL COMPANII 94,13 61.432,78 16.878,99 40.878,09 12.389,18 40,06 36,24
*Estimare Revista PRIMM Asigurări & Pensii

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIȚA ÎN 3T/2008

Compania

Ponderea in 
portofoliul 

companiei - 
3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie nominală 

în EUR3T/2008 3T/2007
mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIBAN 34,65 1.906,64 523.86 1.798,54 545,09 -1,20 -3,90

2 ALLIANZ-ŢIRIAC 15,59 1.345,00 369.55 1.184,00 358,84 5,87 2,98

3 ASIROM 1,84 305,23 83,86 407.23 123,42 -30,15 -32,05

4 GENERALI 15,29 125,41 34,46 122.46 37,11 -4,56 -7,16

5 OTP Garancia* 7,00 90,54 24,88 - - - -

6 ASTRA 0,75 38,72 10,64 2.30 0,70 1.468,95 1.426,17

7 KD Life 100,00 15,97 4,39 - - - -

8 BT Asigurări 0,18 2,66 0,73 - - - -

TOTAL COMPANII 5,87 3.830,17 1.052,36 3.514,53 1.065,17 1,57 1,20

*Estimare Revista PRIMM Asigurări & Pensii

În Dâmboviţa, clienţii conștientizează bine riscul la care este 
expus autovehiculul personal... Asigurările obligatorii rămân în topul 
cererilor clienţilor persoane-fizice, dar și daunele înregistrate se men-
ţin la un nivel acceptabil, a declarat Liliana NICOLESCU, Director, 
EUROINS Dâmboviţa.  

O problemă la nivelul întregii pieţe a asigurărilor, valabilă 
bineînţeles și la nivel local, este faptul că pe RCA se vând tarife și nu 
poliţe, a explicat Directorul Sucursalei OMNIASIG. 

Conform reprezentanţilor companiilor de profil din Dâmbo-
viţa, există o listă neagră neoficială a „clienţilor păguboşi” la nivel 
local, companiile asumându-şi riscuri sporite cand astfel de clienți 
sunt preluați în asigurare. 

În ceea ce priveşte frauda pe clasa cea mai expusă la această 
problemă, asigurătorii locali recunosc că au existat mai multe 
tentative, dar cazurile întâlnite nu au implicat sume asigurate 
importante.

Constatul amiabil – etapă în evoluţie sau şansă 
a fraudatorilor? 

În acelaşi timp, anul 2009 va aduce pentru întreaga in-
dustrie din România o serie de modificări legislative, care vor 
influenţa clasa asigurărilor auto. Una dintre acestea, „consta-
tul amiabil”, este aşteptat cu o oarecare reticenţă din partea 
asigurătorilor. 

Constatul amiabil este, fără îndoială, o modificare pozitivă. 
Totuși, consider că implementarea acestuia trebuia să aibă loc după 
introducerea unei baze comune de date bonus-malus a companiilor 
de asigurări, a declarat Directorul ARDAF Dâmboviţa.  

Această modificare legislativă este un avantaj, dar presupune 
costuri mai mari, precum și o organizare mai bună a companiilor de 
asigurări, a subliniat Directorul ASTRA Dâmboviţa. 

Oficialii locali văd, în lipsa unei baze de date comune, oportu-
nitatea dezvoltării fenomenului de fraudă, anumiți clienţi putând 
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să se înţeleagă între ei în ceea ce priveşte dinamica accidentului, 
vinovăţia, momentul accidentului etc.  

De asemenea, eliminarea poliţiei ca etapă intermediară 
simplifică procesul pentru clienţi, acesta fiind un factor pozitiv, 
dar, în acelaşi timp, oferă oportunități pentru acele persoane cu 
înclinaţie spre fraudă. 

Asigurările de viaţă, în penumbră
Încercarea companiilor de a-şi diversifica portofoliile şi de a 

subscrie pe clasa mai profitabilă se concretizează parţial în vânza-
rea pe segmentul asigurărilor de viaţă.  

Situaţia la nivelul judeţului Dâmboviţa nu este însă una dintre 
cele mai fericite, asigurătorii locali întâmpinând dificultăţi în a 
convinge oamenii de necesitatea acestora.  

Mai concret, totalul subscrierilor companiilor vizitate din 
judeţ pe această clasă este de doar 3,83 milioane lei, în primele 
9 luni ale anului 2008, ceea ce marchează o stagnare a acestui 
segment, faţă de perioada similară a anului 2007. 

Topul companiilor de asigurări de viaţă, în primele 3 trimestre 
ale 2008, plasează ASIBAN pe primul loc cu 1,9 milioane lei, urmat de 
ALLIANZ-ŢIRIAC cu 1,35 milioane lei şi ASIROM cu 305 milioane lei. 

Anul 2008 a fost unul slab pentru asigurările de viaţă în judeţul 
Dâmboviţa. Mai ales în ultimele luni ale anului ne-am confruntat cu 
numeroase răscumpărări de poliţe unit-linked. În 2009, oamenii se vor 
orienta mai mult către produse tradiţionale, faţă de poliţele cu compo-
nentă investiţională, a explicat Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC. 

Asigurările de viaţă sunt niște produse speciale, care bineînţeles 
presupun o vânzare aparte faţă de cele non-viaţă... În perioada 
de criză pe care o traversăm, anticipez că cel mai bine se vor vinde 
produsele de economisire, deoarece aceasta va fi nevoia cel mai acut 
resimţită de oameni, a declarat Victor ŞERBĂNESCU, Directorul 
BCR Asigurări de Viaţă Dâmboviţa.

Colaborare record cu brokerii
Judeţul care constituie tema noastră de prezentare în acest 

articol excelează la un capitol, faţă de celelalte judeţe, la nivel 
naţional: în Dâmboviţa se înregistrează cel mai mare volum de 
prime adus de către brokeri. 

Astfel, din volumul total de PBS în Dâmboviţa, peste 27 pro-
cente (17,81 milioane lei) au fost realizate de către intermediarii 
în asigurări.

Compania cu cel mai mare volum de subscrieri realizate prin 
intermediul acestora este ASIROM, cu un volum de subscrieri 
de 65 de procente. De asemenea, sume importante, tot prin 
intermediul companiilor de brokeraj, au fost înregistrate şi de 
EUROINS (30%), ALLIANZ-ŢIRIAC (28%) şi UNITA (23%). 

Ce îşi doresc asigurătorii pentru 2009? 
 „Tranziţie uşoară prin criză” 

Liderii companiilor de profil din Dâmboviţa îşi propun pentru 
anul în curs, în primul rând, o menţinere a portofoliului de clienţi, 
care ar putea suferi modificări din cauza apariţiei situaţiilor de fa-
liment, a lipsei de disponibilităţi, acestea fiind situaţii care conduc 
la renunţarea la poliţe din partea clienţilor. 

În acelaşi timp, oficialii societăţilor de asigurări urmăresc o 
diversificare a portofoliului, alături de diminuarea ponderii clasei 
auto în cadrul acestuia. 

Asigurătorii intenţionează să se adapteze corespunzător la 
noile modificări legislative ce vor intra în vigoare din acest an şi, 
nu în ultimul rând, îşi propun o selecţie cât mai bună a riscurilor, 
mai ales pe clasa auto.  

Prin urmare, anul 2009 va reprezenta o provocare veritabilă 
pentru asigurătorii din Dâmboviţa, perioada următoare reprezen-
tând un moment excelent pentru întărirea acestora, mai ales din 
punctul de vedere al eficienţei.  

sucursala Dâmboviţa
Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân nr. 3A, 
bl. A1, sc. A, parter şi et. 1
Târgovişte
Tel.: 0245.211.229
Fax: 0245.634.077
Director sucursală: 
Vlad BUCĂLOIU
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sucursala Dâmboviţa
Adresa: Str. Plt. Diţescu Stan nr 1-4
Târgovişte
Tel./ Fax: 0245.206.032
Director sucursală: 
Monica DUDĂU

INTERMEDIERI PRIN BROKERI

Compania
Valoare

procentuală numerică 
% mii lei

ALLIANZ-ŢIRIAC 28 2.415

ARDAF 16 608

ASIBAN 2 110

ASIROM 65 10.787

ASTRA 3 139

BCR Asigurări 10 436

BT Asigurări 10 149

EUROINS 30 228

OMNIASIG 19 1.877

UNITA 23 1.057

TOTAL 27 17.806

Sursa: Companiile
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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 instrumentul electronic de 
comunicare al Programului „Unde Mă Asigur?”.
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STRUCTURA PERSONALULUI ŞI DISTRIBUŢIA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE

Compania Angajaţi cu carte 
de muncă

Angajaţi/colaboratori Subscrieri pe  
persoană (%) Subscrise în (%)

Total Din care  
activi Fizică juridică Reşedinţa  

de judeţ
Restul  

judeţului

ALLIANZ-ŢIRIAC 24 120 80 30 70 65 35

ARDAF 23 146 na na na na na

ASIBAN 13 30 16 60 40 65 35

ASIROM 21 138 na 20 80 88 12

ASTRA 28 681 334 85 15 60 40

BCR Asigurări 19 33 33 70 30 60 40

BCR Viaţă 1 21 12 90 10 70 30

BT Asigurări 13 125 60 na na na na

OMNIASIG 20 500 200 35 65 70 30

UNITA 11 87 55 40 60 76 34
Sursa: Companiile
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Comentând aspectele pe care le presupune o criză econo-
mică, Albert EINSTEIN spunea: Criza este cea mai binecuvântată 
situaţie care poate apărea pentru ţări și persoane, pentru că ea 
atrage după sine progresul...  

În perioada crizei se nasc invenţiile, descoperirile și marile stra-
tegii. Cine depășește criza se depășește pe sine însuși, fără a rămâne 
depășit. Problema persoanelor și a ţărilor este lenea și indiferenţa 
faţă de a găsi soluţii și ieșiri din astfel de situaţii.  

Fără criză nu există duel, fără duel viaţă este o rutină, o agonie 
lentă. Fără criză nu există valoare. În perioada crizei înflorește ce este 
mai bun în fiecare, pentru că fără criză orice vânt este o mângâiere.  

Dacă vorbim de criză o promovăm, iar tăcerea este o exaltare a 
conformismului. În loc de aceasta, mai bine muncim. Să terminăm 
odată cu singura criză ameninţătoare: tragedia de a nu dori să 
luptăm pentru a o depăși.

Vlad PANCIU
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ziua asigur[ rilor| TÂRGOVIŞTE

Conferinţa ZIUA ASIGURĂRILOR din judeţul Dâmboviţa a 
debutat cu prezentarea topului companiilor locale de asigurări, 
după subscrierile realizate în primele nouă luni ale anului 2008. 
În urma datelor furnizate de acestea, pe primul loc s-a clasat ASI-
ROM, cu 16,6 milioane lei, urmată de OMNIASIG, cu 9,9 milioane 
lei, şi de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu 8,6 milioane lei.  

Dezbaterile au avut ca punct de plecare o analiză asupra pie-
ţei de asigurări din România şi de la nivel local, privind evoluţia şi 
perspectivele acesteia în contextul economic actual. 

Evoluţia pieţei de asigurări nu poate fi alta decât cea a mediului 
economic. Având în vedere situaţia sistemului financiar, putem asis-
ta la o stagnare a pieţei, pentru că, restrângându-se activitatea de 
creditare și de leasing, au fost influenţaţi și cei care depind de aces-
tea, a declarat Vlad BUCĂLOIU, Director, OMNIASIG Dâmboviţa.

În perioada care urmează, consider că toţi avem ca principală 
prioritate menţinerea și consolidarea portofoliului de clienţi. Un 
avantaj ar putea fi faptul că a crescut gradul de informare în rândul 
persoanelor fizice, astfel încât ponderea subscrierilor generate de 
aceștia să fie mai ridicată, a menţionat Marian AVRAMESCU, Direc-
tor, ALLIANZ-ŢIRIAC Dâmboviţa.

Şi pentru segmentul asigurărilor de viaţă se constată o stagnare 
și sperăm ca această perioadă dominată de incertitudini să nu se 
prelungească, a continuat Victor ŞERBĂNESCU, Director, Agenţia 
BCR Asigurări de Viaţă. 

În ceea ce priveşte receptivitatea populaţiei la produsele de 
asigurare, lăsându-le la o parte pe cele obligatorii,  liderii locali 
consideră că a existat un progres în acest sens, însă nivelul optim 
este departe de a fi atins. A fost responsabilitatea noastră să edu-
căm oamenii în direcţia asigurărilor, iar rezultatele au fost vizibile 
și, de aceea,  sunt optimistă în ceea ce privește dezvoltarea acestui 
domeniu în judeţul nostru, a subliniat Liliana NICOLESCU, Director, 
Agenţia EUROINS. 

Modificările legislative ce vor fi puse în practică în 2009, în 
special introducerea constatului amiabil, au reprezentat un punct 
de interes în cadrul întrunirii. Din punctul de vedere al clientului, 
această reglementare reprezintă un avantaj pentru că scapă de 
procesul birocratic la care este supus mai întâi de poliţie și apoi de 
asigurator, dar actuala formă a constatului necesită îmbunătăţiri, 
consideră Directorul OMNIASIG. 

Deseori ne-am confruntat cu procese-verbale întocmite doar pe 
baza declaraţiilor, deoarece reprezentanţii Poliţiei Rutiere nu se de-
plasau la locul evenimentului decât în cazul în care existau victime. 
De aceea, constatul reprezintă un avantaj pentru companii, însă 
aduce cu sine costuri administrative mai mari, cât și o organizare 
mai eficientă, a explicat Teodora CĂLIN, Director, ASTRA-UNIQA 
Dâmboviţa.  

Având în vedere că judeţul Dâmboviţa nu face excepţie de la 
trendul naţional, asigurările auto deţinând cea mai mare pondere 

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia deţinea, în primele nouă luni ale 
anului trecut, o pondere de 9% din totalul subscrierilor la nivel naţional, 
echivalentul a 166 milioane euro, judeţul Dâmboviţa situându-se pe locul 
3 în zonă, cu 19,6 % din PBS. Densitatea asigurărilor în judeţ este de 36 
euro pe locuitor, sub media naţională de 100 euro pe locuitor. În anul 2007, 
în cadrul companiilor locale  lucrau, cu carte de muncă, 232 de persoane, 
reprezentând o medie de un salariat la 2.325 de locuitori.

Menţinerea 
portofoliului 
pe lista priorităților
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în subscrierile companiilor de profil, diversificarea portofoliului 
este unul dintre obiectivele principale. În ultimii ani politica de 
dezvoltare a vizat diversificarea portofoliilor. Acea profitabilitate 
mult dorită nu poate fi realizată fără o subscriere echilibrată. În 
acest sens, ne vom orienta mai mult pe retail, urmărind mai multe 
segmente de nișă, a subliniat Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC. Majori-
tatea consideră că următoarea clasă care va cunoaște o dezvoltare 
semnificativă este cea a asigurărilor de tip property și acesta a 
fost unul din factorii care au determinat intrarea în număr mare a 
companiilor străine pe piaţa românească, consideră Dănuţ NEAGA, 
Director, DELTA Addendum Dâmboviţa.

Făcând referire la eventuala implementare a Legii asigurării 
obligatorii a locuinţelor, Tatiana BĂDEANU, Director, BT Asigurări 
Dâmboviţa, consideră că: Există încă foarte multe semne de între-
bare referitoare la implementarea acestui act normativ. În primul 
rând este neclară data de la care acesta va intra în vigoare, cât și 
modalitatea în care se va reflecta acesta în cazul persoanelor care au 
deja încheiată o poliţă pentru cele trei riscuri.

De asemenea, din punctul de vedere al colaborării dintre 
companii privind clienţii cu un istoric nefavorabil, aceştia consi-
deră că este nevoie de o comunicare mai deschisă. De multe ori, 
ei sunt acceptaţi de către alte companii chiar dacă sunt cunoscuţi 
drept clienţi care au provocat daune mari.

Judeţul Dâmboviţa beneficiază de însemnate suprafeţe 
agricole, asiguratorii având astfel posibilitatea de a penetra şi 
acest segment de piaţă. Până în 2007, subvenţiile acordate de către 
stat pentru asigurările agricole a reprezentat un sprijin deosebit. 
De asemenea, faptul că am acordat despăgubiri a creat o imagine 
favorabilă companiilor de asigurări și oamenii au putut observa 
beneficiile unei astfel de poliţe, a declarat Directorul ASTRA-UNIQA. 
Totuși, principalul stimul a fost sistemul de asigurare obligatorie, 
însoţit de subvenţia de stat, dar în condiţiile în care acesta nu mai 
există, mulţi au renunţat la poliţe, a continuat Gheorghe PĂTRAŞ-
CU, Director Adjunct, ARDAF Dâmboviţa. 

În scopul dezvoltării canalelor de distribuţie, vânzarea prin 
intermediul brokerilor capătă un rol tot mai important. Brokerii au 
avut un rol esenţial în dezvoltarea portofoliului nostru, fapt ce poate 
fi observat și în rezultatele înregistrate în ultima perioadă, a explicat 
Liliana FOIANU, Director, ASIROM Dâmboviţa. Prin intermedierea 
pe care o realizăm, punem în legătură clientul și companiile care 
oferă cele mai bune servicii de daune și au cel mai scurt timp de 
răspuns, a precizat Camelia ISACHE, Director, MILLENIUM Insu-
rance Broker. Pe plan local, în acest moment sunt rare cazurile în 
care un broker consiliază cu adevărat clientul, a subliniat Directorul 
ASTRA-UNIQA. Pe viitor, trebuie să privim brokerii ca pe parteneri 
ai noștri și nu ca pe o extensie a forţei de vânzare, pentru că în ţările 
dezvoltate s-a demonstrat că aceștia au o pondere tot mai mare, 
a menţionat Directorul ALLIANZ-ŢIRIAC. Va fi necesar să revizuim 
stadiul actual al relaţiei cu brokerii de asigurare, un rol important 
avându-l și profesionalizarea resurselor umane de ambele părţi, a 
continuat Directorul OMNIASIG. Prin sistemul pe care îl prezentăm 
încercăm să menţinem business-ul la nivel local, având în vedere că 
aceasta este cea mai eficientă metodă atât pentru client, cât și pen-
tru compania de asigurări. Procesul de despăgubire se desfășoară cu 
mult mai mare ușurinţă dacă cele două părţi sunt în contact direct, a 
continuat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.

În finalul Conferinţei, liderii locali au estimat că piaţa din jude-
ţul Dâmboviţa va atinge un nivel al subscrierilor de 81 milioane 
lei, aceştia stabilindu-şi ca principal obiectiv dezvoltarea relaţiei 
cu clienţii persoane fizice pentru a putea oferi întreaga gamă de 
produse de asigurare. 

  

Mihai CRĂCEA
Câştigătorii tragerii la sorți au primit premii pline de savoare de la Peroni, 
cadouri distinse de la Dinasty, alături de Manualul agentului de asigurări
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Mihai ŞEITAN 
Consilier de Stat 

Guvernul României

Mihai Constantin ŞEITAN a fost numit prin 
Decizia Primului-Ministru Consilier de Stat 
pentru muncă şi protecţie socială, în cadrul 
Cabinetului.

Fost Preşedinte, cu rang de Secretar de Stat, 
al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale, în perioada 2005 - 2007, 
Mihai ŞEITAN este totodată arhitectul celui mai 

important proiect care a reformat sistemul de 
pensii din România, implementarea sistemului 
de pensii private. El a condus in ultimul an 
brokerul de pensii FINCOP, unul dintre cei mai 
mari jucători de pe piaţa intermedierii pensiilor 
private (obligatorii şi facultative) şi s-a retras de 
curând de la conducerea acestui broker, pentru 
a lucra în consultanţă în domeniu.

cariere |

Valentin IONESCU, fost Senior Sales Trader 
şi specialist în pieţele de capital din Europa 
Centrală şi de Est la compania cehă de brokeraj 
WOOD & Company, este noul Consilier econo-
mic al lui Mircea OANCEA, Preşedintele CSSPP. 
Valentin IONESCU este un broker cu experienţă 
bogată în pieţele externe, lucrând aproape doi 

ani la cea mai puternică societate de brokeraj 
pe bursa din Cehia, WOOD & Company.

Decizia a fost bine primită de piaţa de 
pensii private, existând opinia că noul membru 
al echipei Comisiei va întări competenţele teh-
nice ale autorităţii de supraveghere, în special 
pe partea de investiţii.

Valentin IONESCU
Consilier economic

CSSPP

Ca urmare a demisiei recente a lui Daniel 
TUDOR din funcţia de Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie al ARDAF, acţionariatul l-a 
numit pe Stanislav UMA în funcţiile de Preşe-
dinte al Consiliului de Administraţie şi Director 
General al companiei, potrivit unui raport 
transmis BVB.

Mandatul de Preşedinte al Consiliului de 

Administraţie este efectiv începând cu 17 
februarie a.c., iar cel de Director General va 
deveni operaţional cu începere de la data obţi-
nerii aprobării din partea Comisiei de Suprave-
ghere a Asigurărilor. Până atunci, ARDAF este 
reprezentată în relaţiile cu terţii de către cei doi 
Directori Generali Adjuncţi, Adina BĂCIOIU şi 
Dan BORDEANU.

Stanislav UMA
Preşedinte CA şi
Director General, ARDAF

Cătălin CHIRIAC
Deputy Chief Underwriter Officer
EUROINS

Cătălin CHIRIAC este noul Deputy Chief 
 Underwriter Officer al companiei EUROINS. 
După şase ani în care a practicat medicina, 
Cătălin CHIRIAC s-a orientat şi către  industria 
asigurărilor şi a intrat în echipa ASITRANS (actu-
al EUROINS), în calitate de colaborator. Din 2007 
a ocupat funcţia de Product Manager - Asigurări 
private de sănătate, Asigurări de accidente şi 
boală, Asigurări de asistenţă şi cheltuieli medi-

cale în străinătate, în cadrul aceleiaşi companii.

Urmărim dezvoltarea segmentului non-auto 
și creșterea ponderii subscrierilor pentru aceste 
asigurări, mizând în special pe asigurările agricole 
și pe asigurările voluntare de sănătate. Aceasta nu 
înseamnă că nu se va acorda o atenţie deosebită 
și asigurărilor care au cea mai mare pondere, 
property & liability, declară Cătălin CHIRIAC. 

Noul management FATA Asigurări
Noul Preşedinte al FATA Asigurări este avocatul Vittorio RIS-

POLI, Membru al Consiliului de Administraţie, precum şi Director 
General Adjunct al Assicurazioni GENERALI SpA şi Administrator 
Delegat al acţionarilor asigurătorului român, FATA Assicurazioni 
Danni Spa şi FATA Vita SpA. Decizia a fost luată cu ocazia AGEA 
FATA Asigurări din 21 februarie, când s-a hotărât, de comun 
acord, încetarea contractului de mandat al lui Costel EREMIA, 

acesta urmând să sprijine compania în continuare în calitate de 
Consilier pentru riscuri agricole.

Conducerea executivă a societăţii va fi asigurată de Riccardo 
MONTANARI, Membru al Consiliului de Administraţie al societă-
ţii, numit în unanimitate în funcţia de Consilier Delegat al FATA 
Asigurări, alături de actualii Directori Generali Adjuncţi, Bogdan 
PÎRVU şi Viorel STOICA.
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Stabilirea primei în asigurările generale
Conferinţă – Institutul de Asigurări
26 februarie 2009

În seara zilei de 26 februarie, timp de trei ore, Cristian FUGA-
CIU, Director General MARSH România, Ovidiu DEMETRESCU, 
Partner LONDON Brokers, şi Bogdan TUDOR, Chief Underwriter, 
OMNIASIG VIG, au oferit răspunsuri la întrebări legate de stabili-
rea primei în asigurările generale.

Subscrierea nu este o știinţă, aceasta însemnând că, în cadrul unui 
sistem bine definit, mulţi dintre subscriitori nu au la dispoziţie criterii 
standard de măsurare a factorilor, funcţiile subscrierii fiind destul de 
imprecise. În consecinţă, nu se pot califica doar prin cursuri sau „din 
cărţi”. Doar o practică îndelungată sub îndrumarea unui subscriitor 
senior îi poate selecta pe cei potriviţi să subscrie, a declarat, în cadrul 
întâlnirii, Bogdan TUDOR.

evenimente | 

INTERAMERICAN a devenit EUREKO!
Cocktail 
11 februarie 2009

Începând cu data de 11 februarie, INTERAMERICAN îşi desfă-
şoară activitatea sub un nou brand: EUREKO România.

Într-o perioadă în care companiile fac reduceri de costuri, 
EUREKO își menţine angajamentele pentru România și investește în 
2009 peste 20 milioane euro. Vrem să devenim unul dintre principalii 
jucători în domeniul asigurărilor și pensiilor private din această ţară. 
Ne vom concentra pe trei direcţii principale de activitate: asigurările 
de viaţă, de sănătate și pensii, a declarat Jan NIJSSEN, Membru al 
Board-ului EUREKO.

În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, EUREKO România 
intenţionează să lanseze, în acest an, o poliţă de asigurare de tip 
unit-linked, cu garantare integrală a investiţiei. Un alt domeniu 
de interes pentru EUREKO este reprezentat de asigurările de 
sănătate, societatea intenţionând să realizeze o serie de investiţii 
în infrastructură, inclusiv în celelalte oraşe ale ţării.

Contractul European de Asigurare supus 
dezbaterilor la Bucureşti
Conferinţă 
16 februarie 2009

Grupul de lucru desemnat pentru a elabora Principiile 
Contractului European de Asigurare s-a aflat la Bucureşti pentru 
a discuta cu specialiştii români despre punctele sensibile ale 
acestui proiect.

Contractul are la bază tratatul Uniunii Europene privind libera 
circulaţie a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor şi a capitalurilor.

Ionel DIMA, Vicepreşedintele AVUS Group, moderator al 
conferinţei, a declarat: Este demn de menţionat faptul că România 
a reușit să alinieze legislaţia în domeniul asigurărilor la standardele 
europene încă din perioada anterioară aderării.

Specialiştii încearcă în prezent să obţină informaţii despre 
realităţile pieţelor locale de asigurări, despre condiţiile în care 
pot fi adaptate şi adoptate noile principii de asigurare, precum 
şi despre cadrul legislativ care va sta la baza modificărilor ce vor 
surveni.

Leasing sau Credit în 2009?
Conferinţă – Bucharest Business Week Events
4 martie 2009

Lichidităţile necesare deblocării pieţei de credite există, însă 
atitudinea preventivă a băncilor menţine blocajul sistemului. 
Aceasta a fost una dintre concluziile conferinţei organizate de 
Bucharest Business Week Events, împreună cu SAFETY Broker: 
"Leasing sau Credit în 2009 -Tendinţe şi provocări".

Întâlnirea numeroşilor lideri şi specialişti din mediul financi-
ar-bancar a dat naştere unor dezbateri interesante privitoare la 
tendinţele pieţei creditului în contextul crizei financiare, relaxarea 
condiţiilor de creditare şi perspectivele de creştere ale creditului, 
noile motoare de creştere pentru piaţa leasingului şi multe altele. 
Conferinţa a fost moderată de Anca BIDIAN, CEO al KIWI Finance, 
lider pe piaţă de brokeraj bancar din România.

La aceeaşi conferinţă, Viorel VASILE, Managing Partner al SA-
FETY Broker, a susţinut o prezentare referitoare la managementul 
riscului în asigurări.
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 | evenimente
ASTOP la 14 ani de existenţă
6 februarie 2009

Compania de brokeraj ASTOP Broker a împlinit în luna 
februarie a acestui an 14 ani de existenţă. Cu această ocazie, a 
acordat Publicaţiilor Media XPRIMM „Premiul pentru susţinerea 
şi promovarea ASTOP". Recunoaşterea vine în urma reflectă-
rii obiective a activităţii ASTOP în publicaţiile de specialitate 
PRIMM. 

Acest premiu reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse 
de publicaţiile PRIMM pentru promovarea pieţei de brokeraj în 
general și a celei din provincie în special. Momentul în care am săr-
bătorit 14 ani de activitate ni s-a părut cel mai potrivit să răsplătim 
partenerii care ne-au fost mereu aproape, a declarat  Cerasela 
NERGHEŞ, Director General, ASTOP Broker.

În cei 14 ani de activitate ai săi, ASTOP a evoluat devenind 
unul dintre cei mai cunoscuţi brokeri de asigurări din ţară.

Echipa ASTOP alături de Dumitru Nicolae PEPICI, Local Area Manager, OMNIASIG (dreapta) care a primit in numele Media XPRIMM „Premiul pentru susținerea şi 
promovarea ASTOP”

Cerasale NERGHEŞ, Director General, ASTOP alături de Alexandru CIUNCAN, 
Business Development Director, Media XPRIMM
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ASIGURĂRI PENSII

Pilon II: randament de 8,9% în primele 9 
luni de funcţionare

Fondurile de pensii 
private obligatorii (pilonul II) 
au obţinut în primele 9 luni 
de funcţionare un randament 
mediu ponderat de 8,9% - co-
respunzător unui randament 
anualizat de 11,9%, potrivit 
calculelor realizate de Asocia-
ţia pentru Pensiile Administra-
te Privat din România (APAPR). 
La 20 februarie, fondurile de 
Pilon II aveau active nete de 
1,073 miliarde de lei (250,8 
milioane de euro). Performan-
ţa investiţională a fondurilor a 
fost calculata ca randament mediu ponderat (cu activele nete) 
în perioada 20 mai 2008 - 20 februarie 2009 (primele nouă luni 
de funcţionare a fondurilor).

Fondurile de pensii private obligatorii din România obţin 
rezultate excelente pentru vremurile în care au fost lansate. Dato-
rită prudenţei și conjuncturilor economice și financiare, România 
este singura ţară din Europa și una dintre puţinele din lume în 
care fondurile de pensii de Pilon II sunt pe plus în ultimul an, a 
comentat Crinu ANDANUŢ, Preşedintele APAPR, rezultatele pe 
primele 9 luni ale fondurilor de Pilon II. 

BANCA ROMÂNEASCĂ, al 6-lea depozitar din 
sistemul de pensii private

BANCA ROMANEASCĂ, membră a grupului National Bank 
of Greece, a devenit a şasea bancă depozitară din sistemul 
românesc de pensii private, primind de la CSSPP licenţa 
pentru a depozita activele fondurilor de pensii private atât pe 
pilonul II obligatoriu, cât şi pe pilonul III facultativ. Pe pilonul III 
sunt în prezent autorizate ca bănci depozitare BCR, BRD, ING si 
BANCPOST, iar pe pilonul II funcţionează, în plus faţă de aceste 
4 bănci, şi RAIFFEISEN BANK.

Undă verde preliminară pentru fuziunea 
fondurilor BCR-OMNIASIG

CSSPP a dat aprobarea prealabilă pentru fuziunea fon-
durilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) gestionate de 
BCR şi OMNIASIG. Este vorba de a doua autorizare prealabilă a 
unei fuziuni de fonduri pe Pilonul II, după cea dintre fondurile 
gestionate de EUREKO (fostul INTERAMERICAN) şi BANCPOST. 
În tranzacţia BCR-OMNIASIG, fondul BCR este cel absorbant, 
iar fondul OMNIFORTE, gestionat de OMNIASIG, este cel 
absorbit. Tranzacţia s-ar putea ridica la circa 13,2 milioane de 
euro, potrivit estimărilor făcute de acţionarii OMNIASIG Pensii 
în momentul anunţării tranzacţiei.

BRD Pensii intră pe piaţa de facultative
BRD Pensii este administratorul de pensii private facultati-

ve cu numărul 10 de pe aceasta piaţă (Pilonul III). BRD Pensii a 
primit licenţa de administrator, precum şi autorizarea prospec-
tului pentru viitorul fond de pensii facultative BRD Medio. În 
prezent, pe piaţa de pensii private facultative sunt autorizate 
11 fonduri de pensii facultative. La sistemul de pensii faculta-
tive contribuie în prezent peste 154.000 de clienţi, fondurile 
gestionând active de peste 92 de milioane de lei.

ALLIANZ-ŢIRIAC evoluează echilibrat în 2008
ALLIANZ-ŢIRIAC a încheiat anul 2008 cu subscrieri de 1,4 

mld. lei, în crestere absolută cu 154 mil. lei (12,4%) comparativ 
cu veniturile consemnate cu un an în urmă. Cota de piaţă a 
companiei, estimată la aproximativ 16%, a scăzut de la 17,08% 
în 2007.

Profitul operaţional pe clasa asigurărilor generale a crescut 
cu 8%, până la 39 mil. lei, faţă de 36 mil. lei în 2007, pe fondul 
îmbunătăţirii ratei daunei pe clasele de asigurări auto.

Subscrierile realizate în 2008 pe segmentul non-life au 
urcat cu doar 1,9%, la aproape 1,28 mld. lei, faţă de 1,14 mld. 
lei cu un an în urmă, potrivit rezultatelor preliminare.

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, ALLIANZ-ŢIRIAC a 
obţinut un profit operaţional de 8,6 mil. lei, în condiţiile în care 
veniturile din prime brute subscrise au înregistrat o creştere 
de peste 14%, până la 116,3 mil. lei, din care 66% au fost afe-
rente clasei unit-linked.

Entităţile GENERALI PPF Holding din 
România vor funcţiona independent 

GENERALI, ARDAF şi RAI, societăţile deţinute în România 
de către grupul de asigurare GENERALI PPF Holding, vor 
funcţiona independent pe piaţa de profil, sub o supraveghere 
locală din partea grupului.

Această declaraţie a fost facută de către Marie KOVAROVA, 
Director General, GENERALI Asigurări, în cadrul unei conferinţe 
de presă prilejuită de anunţarea strategiei de dezvoltare a 
grupului după preluarea recentă a companiilor ARDAF şi RAI.

Marie KOVAROVA va fi responsabilă de coordonarea 
tuturor activităţilor GENERALI PPF Holding în România, păs-
trându-şi, în acelaşi timp, funcţia de CEO deţinută la GENERALI 
Asigurări.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor se 
amână...

Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de minis-
ter iniţiator, împreună cu Comisia de Supraveghere a Asigu-
rărilor (CSA) au în vedere înaintarea propunerii de amânare a 
aplicării legii asigurării obligatorii a locuinţelor, de la o dată ce 
va fi stabilită de către autorităţile competente.

Aplicarea prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor presupune, pe lângă elaborarea normelor 
tehnice, și îmbunătăţirea mecanismelor necesare autorităţilor lo-
cale pentru asigurarea unui flux de informaţii coerent și continuu 
care presupune modificarea legislaţiei actuale, precizează CSA 
în comunicatul de presă.

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locu-
inţelor a fost publicată în Monitorul Oficial pe 11 noiembrie 
2008; asigurările de locuinţe ar fi urmat sa devină obligatorii 
începând cu data de 1 iulie 2009.






