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Ca şi în poveştile cu Făt-Frumos, în asigurări crizele nu pun 
niciodată eroul în situaţii care nu puteau fi prevăzute.

Din contră, am putea spune că ele, crizele, funcţionează ca un 
catalizator pentru seturile de măsuri care oricum trebuia să fie 
luate de multă vreme.

Astfel, măsuri evidente, precum reducerea costurilor de 
achiziţie, eficientizarea cheltuielilor şi a departamentelor 
antifraudă, aplicarea de noi strategii de gestionare a daunelor 
devin obligatorii, în timp ce lupta pentru cota de piaţă face loc 
celei pentru profit.

Sunt oare aceste căi unele noi pentru piaţă? 
Cu siguranţă că nu! Ele reprezintă doar soluţii vechi şi necesare a 

căror introducere a fost constant amânată în ultimii ani.
Concluzia e una singură - criza actuală va face doar ca 

problemele existente să-şi găsească rezolvarea într-un viitor mult 
mai apropiat.

Amintiţi-vă doar ce se întâmpla cu mârţoaga lui Făt-Frumos 
după ce mânca jeratic şi veţi înţelege mai uşor ceea ce am dorit să 
subliniez.
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Piaţa asigurărilor îşi va continua şi în 
2009 ritmul ascendent, însă creşterea va 
încetini. Astfel, volumul de subscrieri se va 
majora nominal cu o pondere de 10-15%, 
exprimată în lei. Aceasta este conclu-
zia liderilor companiilor de asigurări şi 
brokeraj prezenţi la evenimentul „Previ-
ziuni 2009”, organizat de Revista PRIMM-
Asigurări&Pensii.

Anul 2009 va fi dedicat fidelizării clienţi-
lor. Acesta va fi „anul reînnoirilor”, obiectivul 
principal fiind acela al păstrării clienţilor 
actuali. De asemenea, se va duce o bătălie 
pentru clienţii noi, a declarat Mihail TECĂU, 
Preşedinte Directorat, BCR Asigurări.

Totodată, nu se va putea vorbi de 
creşteri de preţuri, întrucât acestea trebuie 
să rămână la un nivel suportabil, a precizat 
Mihail TECĂU.

Profitabilitatea trebuie obţinută prin 
reduceri de costuri, şi nu vorbim doar de cele 

de suport, ci şi de cele cu daunele, precizea-
ză oficialul BCR Asigurări.

Necesitatea rentabilizării companiilor 
de asigurări va veni şi ca urmare a unei 
presiuni a acţionarilor.

În ultimii ani, companiile de asigurare 
au fost capitalizate cu sute de milioane de 
euro însă, în prezent, capitalul s-a scumpit, 
aşa că vom asista la presiuni din partea 
acţionarilor pentru creşterea profitabilităţii, 
a punctat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte, 
ASTRA Asigurări.

Asigurările auto rămân 
motorul de creştere

Motorul dezvoltării pieţei asigurărilor 
generale va rămâne şi în 2009 segmentul 
auto, potrivit liderilor prezenţi la eveni-
mentul „Previziuni 2009”.

Într-adevăr, se va înregistra o reducere pe 
partea de leasing, care era unul dintre clienţii 
importanţi ai asigurărilor, însă societăţile de 
profil trebuie să se focuseze pe menţinerea 
clienţilor actuali. Apreciem că 2009 va fi anul 
reînnoirilor, a declarat Mihail TECĂU. 

Pe o creştere a asigurărilor auto (CAS-
CO şi RCA) mizează şi Radu MUSTĂŢEA: 
În mod clar, segmentul RCA va continua să 
crească, fiind posibile stagnări pe CASCO, 
având în vedere conjunctura din leasing.

Însă una dintre problemele care afec-
tează piaţa de profil este aceea a creşterii 
daunalităţii. Astfel, dincolo de infrastruc-
tura precară şi numărul tot mai mare de 
accidente, asigurătorii se confruntă şi cu 
problema fraudei. 

Deja este alarmantă situaţia. Fenome-
nul a atins şi persoane care au funcţie de 
demnitate publică, cum este cazul judecă-
toarei de la Piteşti. Astfel, se creează o per-
cepţie că fapte de acest gen sunt binevenite, 
arată Radu MUSTĂŢEA.

Nivelul fraudării în domeniu nu este 
însă cunoscut exact de asigurători, dar 
aceştia susţin că efectele se resimt la 
nivelul rezultatelor. Nu pot să mă pronunţ 
asupra unei cifre, nu am documente care să 
o susţină, însă fenomenul există şi îl simţim 
puternic. Tot ceea ce putem face este să 
înteţim controlul asupra evenimentelor 
asigurate, declară Radu MUSTĂŢEA.

O altă problemă care afectează piaţa de 
profil este legată de relaţia cu service-urile. 

Asigurătorii ar trebui să facă front 

comun în ceea ce priveşte relaţia cu 
 service-urile auto, a precizat Bogdan AN-
DRIESCU, Preşedinte UNSICAR. 

În pofida provocărilor pe care le vor 
înfrunta în 2009, asigurătorii rămân însă 
optimişti.

Apreciez că, dacă vom reuşi să găsim 
soluţii adaptate acestei perioade, vom 
depăşi cu succes dificultăţile, a concluzionat 
Andrei GLUVACOV, Managing Director, 
EUROINS România.

Asigurările obligatorii vor 
stimula facultativele pe 
segmentul property

Implementarea asigurării obligatorii a 
locuinţelor va potenţa dezvoltarea clasei 
asigurărilor facultative, însă ritmul de creş-
tere nu poate fi estimat, consideră liderii 
companiilor de asigurări.

Cel mai mare câştig potenţial este acela 
că, în cazul producerii unei catastrofe, cei 
care vor avea o poliţă vor constata beneficii-

MIHAELA CÎRCU
Senior editor

Optimism 
rezervat

Anul 
2009 va 
fi dedicat 
fidelizării 
clienţilor. 
Acesta va 
fi „anul 

reînnoirilor”, obiectivul 
principal fiind acela al 
păstrării clienţilor actuali şi 
se va duce o bătălie pentru 
clienţii noi.

Mihail TECĂU 
Preşedinte Directorat, BCR Asigurări
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În contextul crizei economice mondiale, anul în curs anunţă o creştere 
moderată a pieţei asigurărilor, o modificare a strategiilor companiilor de 
asigurare, strategii adaptate la contextul economic, accent pe fidelizarea 
clienţilor, dar şi menţinerea unor tendinţe clasice pentru piaţa asigurărilor 
din România, cum ar fi influenţa, chiar dacă diminuată, a asigurărilor auto.

le acesteia, ceea ce va duce la popularizarea 
conceptului de asigurare şi a beneficiilor 
acestora, a declarat Radu MUSTĂŢEA.

Totuşi, pentru ca acest beneficiu să 
poată fi valorificat sunt necesare câteva 
condiţii esenţiale. Această lege poate adu-
ce beneficii reale numai dacă aplicarea ei 
nu va fi făcută pompieristic, doar pentru a 
respecta termenele propuse. Pe de o parte, 
legislaţia secundară trebuie definitivată, 
pe de altă parte, companiile trebuie să fie 
pregătite logistic pentru această formă 
de asigurare, mai ales în ceea ce priveşte 
gestionarea daunelor, a precizat Mihail 
TECĂU.

Astfel, o problemă reală ar putea 
apărea în cazul în care o catastrofă majoră 
s-ar produce la scurt timp după constitui-
rea PAID. O astfel de situaţie ar putea duce 
chiar la compromiterea ideii de asigurare, 
potrivit lui Bogdan ANDRIESCU, dacă asi-
guraţii vor fi nemulţumiţi de despăgubirile 
primite sau de derularea procesului de 
recuperare a daunei. 

În acest context, având în vedere că 
riscurile acoperite sunt limitate la trei - 
cutremur, alunecări de teren şi inundaţii -, 
fiind exclusă furtuna, care are o incidenţă 
ridicată, şi de multe ori asociată cu ploile 
abundente, vor exista probleme la stabili-
rea sumei ce urmează a fi despăgubită de 
PAID, care nu poate reprezenta decât cota 
din dauna survenită ca urmare a produ-
cerii riscului asigurat. Această stare de 
fapt va conduce la neînţelegeri majore în 
rândul asiguraţilor păgubiţi.

ASIROM intenţionează să se alăture 
PAID, însă o decizie finală va fi luată după 
analizarea legislaţiei secundare. Sperăm 
că normele vor lămuri o serie de aspecte 
rămase neclarificate, precum franşiza şi alte 
aspecte de natură tehnică şi financiară, a 
explicat Boris SCHNEIDER, Director Gene-
ral, ASIROM. 

Franşiza a fost cuprinsă iniţial în vari-
anta de lege votată de Senat, însă Camera 
Deputaţilor, for decizional, a exclus-o mo-
tivând caracterul social al actului normativ. 

Până în prezent, zece companii au confir-
mat intenţia de a deveni acţionari ai PAID. 

De altfel, reprezentanţii multor com-
panii recunosc că vor intra în PAID tocmai 
pentru a exploata potenţialul asigurărilor 
facultative de locuinţe. Potrivit unui studiu 
elaborat de Ministerul Mediului, valoarea 
pierderilor medii anuale, calculată pentru 
clădiri rezidenţiale, rezultate în urma pro-
ducerii inundaţiilor este de aproximativ 
20 milioane euro. În cazul producerii cu-
tremurelor, expunerea rezidenţială totală 
este de aproximativ 105 milioane euro.

În România, în 2007, din cele peste 
8,4 milioane de construcţii cu destinaţie 
de locuinţe doar 8% erau asigurate prin 
contract facultativ. De asemenea, un son-
daj INSOMAR realizat la începutul anului 
trecut indică faptul că doar 12,8% dintre 
subiecţi au încheiat o asigurare facultativă 
a locuinţei.

Nimeni nu 
va renunţa 
la asigurare 
în totalitate. 
Toată 
lumea se va 
repoziţiona, 
iar calitatea 
serviciilor va face diferenţa. 

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte UNSICAR

În mod clar, 
segmentul 
RCA va 
continua 
să crească, 
fiind 
posibile 
stagnări pe CASCO, având 
în vedere conjunctura din 
leasing.

Radu MUSTĂŢEA  
Director, ASTRA Asigurări
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Scenariile optimiste de creştere 
spectaculoasă a asigurărilor de viaţă 
cu ritmuri peste media pieţei, spre 
o pondere de minim 50% din total 
subscrieri, „promovate” în cursul lui 
2008, au fost, iată, dejucate de criza 
internaţională. Astfel, liderii companiilor 
de asigurări de viaţă prezenţi la 
evenimentul „Previziuni 2009” se aşteaptă 
la o încetinire drastică, de peste 50%, 
a creşterii acestei clase, în 2009. Astfel, 
volumul de subscrieri pe life va cunoaşte 
în 2009 o creştere nominală în jurul 
pragului de 10% în monedă naţională, 
estimează aceştia. 

Industria asigurărilor de viaţă va 
cunoaşte o dinamică pozitivă, condusă de 
retail, care va avea probabil capacitatea 
să crească piaţa peste 10%. În plus, dacă 
bursa va avea o revigorare pe o perioadă de 
6 luni consecutive, putem vorbi chiar de o 
revigorare a afacerilor pe clasa unit-linked, 
susţine Theodor ALEXANDRESCU, Director 
General, AIG Life. 

Totodată, Romeo JANTEA, Consultant, 
JANTEA Profesional, estimează o încetinire 
a creşterii, de la previziunile de 20-25% 
făcute la începutul lui 2008, la puţin peste 
10% şi consideră că ritmul de creştere va fi 
de trei-patru ori peste cel al PIB.

Pe poliţe noi, retail-ul este cuvântul de 
ordine în acest an. Oamenii se vor îndrepta 
însă spre produse de protecţie tradiţionale 
şi mult mai puţin pe unit-linked. Creşterea 
pieţei de asigurări de viaţă, per total, se va 
situa între 8% şi 10%, a precizat Cornelia 
COMAN, Director General, ING Asigurări 
de Viaţă.

Concluzionând, Dan CONSTANTI-
NESCU, Membru al Consiliului CSA, 
previzionează o reducere a creşterii, mai 
ales pe segmentul corporate. Vor trebui 
făcute ajustările necesare, restructurări, 
consolidarea fidelităţii clienţilor existenţi, 
educarea forţei de vânzare şi iniţierea unor 
acţiuni de lobby major pentru acordarea de 
deductibilităţi şi pentru asigurările de viaţă.

Pachetul de bază şi 
deductibilitatea – Must-have 
pentru asigurări de sănătate

O oarecare creştere se estimează şi pe 
segmentul asigurărilor de sănătate, deşi 
criza va forţa companiile să aplice măsuri 
de reducere şi optimizare a costurilor, 
iar costurile cu fidelizarea angajaţilor 
prin oferirea de asigurări de sănătate 
corporaţionale vor fi, cu siguranţă, vizate. 

Astfel, anul 2009 îi va ajuta pe acei 
asigurători cu un portofoliu echilibrat între 
corporate şi retail, care dispun de forţa de 
vânzări capabilă să vândă pe individual 
asigurări de sănătate. Succesul va aparţine 
companiilor cu o politică flexibilă de 
tarifare, structuri modulare de produse şi un 
customer service impecabil, susţine Sorina 
NICULESCU, Specialist în asigurări de 
sănătate.

Sănătatea este mai aproape de oameni 
decât momentul pensionării sau decesul, 
iar pentru distribuţia acestor produse pe 
individual există încă destul de mult loc, 

Asigurări de viaţă şi sănătate 

Focus pe retail

Andreea IONETE
Editor

Asigurările 
de viaţă vor 
cunoaşte o 
dinamică 
pozitivă, 
condusă 
de retail. 
Este însă necesară o 
acţiune concertată şi 
structurată pentru obţinerea 
deductibilităţii pentru 
asigurările de viaţă.

Theodor ALEXANDRESCU
Director General, AIG Life
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Vor trebui 
făcute 
ajustările 
necesare, 
restruc-
turări, 
consoli-
darea fidelităţii clienţilor 
existenţi, educarea forţei 
de vânzare şi iniţierea unor 
acţiuni de lobby major pentru 
acordarea de deductibilităţi 
şi pentru asigurările de viaţă.

Dan CONSTANTINESCU
Membru al Consiliului CSA

a completat Frans van der ENT, CEO al 
INTERAMERICAN. 

De fapt, una dintre principalele 
probleme ale industriei asigurărilor 
private de sănătate este lipsa unei definiri 
clare a pachetului de bază de servicii 
medicale, în lipsa căreia noţiunile de 
asigurări complementare şi suplimentare 
de sănătate nu pot fi clarificate. De 
asemenea, acordarea de facilităţi fiscale 
acordate şi clienţilor individuali, nu doar 
angajatorilor, va conduce la exploatarea 
adevăratului potenţial de dezvoltare a 
pieţei asigurărilor de sănătate. Cererea 
de asigurări de sănătate a angajatorilor 
este stimulată, la momentul actual, de o 
deductibilitate a primelor de asigurare la 
calculul impozitului pe profit în valoare 
de 200 euro/an pentru fiecare angajat, 
potrivit prevederilor Codului Fiscal în 
vigoare. 

Abordare de criză pe life
Unica abordare capabilă să sprijine 

piaţa de profil în perioada dificilă care 
urmează trebuie  să se constituie din 
păstrarea şi fidelizarea clienţilor existenţi, 
alături de sporirea eforturilor pentru 
atragerea de noi clienţi pe retail. În 
contextul actual, top managementul din 
piaţa asigurărilor de viaţă nu mai priveşte 
orientarea pe corporate ca pe un avantaj 
în acest an. 

De asemenea, anul 2009 va fi marcat 
de o creştere a vânzărilor produselor 
tradiţionale de asigurări de viaţă, 
aspectele cheie pentru acest an fiind 
abordarea unei politici flexibile de tarifare 
şi consolidarea relaţiei cu clientul.

Este anul retail-ului, însă trebuie să ne 
păstram clienţii pe corporate, deoarece 
angajatorii nu vor fi deschişi către 
asigurările de viaţă corporate în următoarea 
perioadă. Pentru angajatorii înţelepţi, dar 
şi pentru cei care activează în domenii mai 
puţin afectate de criză, există argumente 
privind necesitatea oferirii de asigurări de 
viaţă angajaţilor însă, global, business-ul 
corporate nu prezintă un avantaj acum, a 
precizat Florina VIZINTEANU, Preşedinte, 
BCR Asigurări de Viaţă.

Şi Theodor ALEXANDRESCU este de 
părere că retail-ul individual va conduce la 
creşterea asigurărilor de viaţă în acest an, 
cu atât mai mult cu cât forţa de vânzare 
va fi mult mai puternică, dat fiind faptul 
că, în perioadele în care şomajul creşte, 
s-a observat o intensificare a recrutării în 
asigurări. 

Grija specială faţă de client, faţă de 
portofoliul existent sunt esenţiale pentru 
o creştere sustenabilă, dar trebuie făcute 
eforturi şi pentru generarea de new 
business, a explicat Directorul General al 
ING Asigurări de Viaţă.

Anul acesta însă se vor vinde asigurările 
de viaţă tradiţionale, iar pe unit-linked se 
vor vinde cele cu grad scăzut de risc. De 

asemenea, segmentul bancassurance se 
va dezvolta, însă nu asigurările legate de 
credite, ci cele oferite de bancă, prin agenţii, 
pentru a înlocui creditarea deficitară, a 
adăugat Florina VIZINTEANU.

În concluzie, criza financiară îi va lovi 
pe asigurătorii de viaţă în acest an, va fi 
foarte importantă partea de management 
al profitului, al personalului, trecerea de la 
creşterea extensivă la gestionarea optimă, a 
precizat Dragoş CABAT, Preşedintele CFA 
Romania şi Managing Partner, FINANCIAL 
VIEW.

Initiaţivă comună pentru 
obţinerea de deductibilităţi 
fiscale pe life

Una dintre soluţiile pentru problemele 
cu care se va confrunta piaţa românească 
de asigurări de viaţă în perioada 
următoare ar fi acordarea de facilităţi 
fiscale, susţin liderii societăţilor de profil. 

Piaţa de capital beneficiază de 
deductibilităţi, pensiile private şi asigurările 
de sănătate pentru segmentul corporate, 
la fel; asigurările de viaţă reprezintă 
singurul segment care nu dispune de 
aceste deductibilităţi, a precizat Dan 
CONSTANTINESCU.

Trebuie ca noi, asigurătorii de viaţă, să 
luăm o iniţiativă şi să demarăm o acţiune 
concertată şi structurată pentru obţinerea 
deductibilităţii. Asigurările de viaţă au chiar 
o componentă socială mai extinsă decât 
pensiile, pentru care s-au obţinut aceste 
facilităţi, acestea contribuie la educarea 
orientării populaţiei către economisire, 
consideră Theodor ALEXANDRESCU.

Aşadar, liderii companiilor de profil 
s-au pronunţat toţi pentru colaborarea 
sub forma unui grup de lucru pentru 
obţinerea de deductibilităţi de la stat, 
beneficiu care ar constitui, susţin aceştia, 
un veritabil motor de creştere pentru 
asigurările de viaţă.

Pe termen lung...
Într-un astfel de context economic 

preocuparea oamenilor pentru siguranţa 
financiară şi tendinţa către economisire 
şi investire ar putea lăsa în penumbră 
asigurările de viaţă. Pe de altă parte 
însă, perioadele de declin pot determina 
aplicarea de strategii indispensabile pe 
termen scurt şi mediu, dar care involuntar, 
pe termen lung, pot aduce cu sine 
profitabilizarea şi creşterea sănătoasă a 
pieţei.

Astfel, reducerea subscrierilor şi a 
volumului de new business nu trebuie 
să însemne neapărat lipsa profitului ci, 
dimpotrivă, o echilibrare a portofoliului şi 
o creştere a competiţiei într-o piaţă în care 
numai cei mai buni vor câştiga profit, în 
timp ce restul vor gestiona pierderi.

Criza 
financiară 
îi va lovi pe 
asigurătorii 
de viaţă 
în acest 
an, va fi 
foarte importantă partea de 
management al profitului, 
al personalului, trecerea 
de la creşterea extensivă la 
gestionarea optimă.

Dragoş CABAT 
Preşedinte CFA Romania şi Managing Partner, 

FINANCIAL VIEW

Este anul 
retail-
ului, însă 
trebuie să 
ne păstram 
clienţii pe 
corporate, 
deoarece angajatorii nu vor 
fi deschişi către asigurările 
de viaţă corporate în 
următoarea perioadă.

Florina VIZINTEANU
Preşedinte, BCR Asigurări de Viaţă
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PRIMM: Care consideraţi că vor fi consecinţele crizei financiare internaţionale 
asupra pieţei româneşti de asigurări, în anul 2009? Cum va fi influenţată 
activitatea de brokeraj?

Karina ROŞU: Reducerea activităţii companiilor din domeniul 
producţiei va afecta şi companiile din domeniul serviciilor, iar 
această restrângere a activităţii se va reflecta, într-o anumită mă-
sură, şi în volumul primelor de asigurare, cel puţin a celor direct 
legate de volumul de activitate şi numărul de angajaţi. 

În acelaşi timp, în mod evident, asigurările auto vor înregistra 
o stagnare din cauza reducerii vânzării de maşini noi. Cu toate 
acestea, există o flotă mare de autovehicule în circulaţie. 

Nu credem însă că diminuarea sau renunţarea la cheltuielile cu 
asigurarea este o soluţie bună pe termen lung pentru că, în mod 
special în condiţiile actuale de acordare de credite şi finanţări, 
după producerea unui eveniment accidental companiile vor avea 
nevoie de acces rapid la resurse financiare. În cazul în care clienţii 
doresc să-şi reducă costurile de asigurare îi consiliem să opteze 
pentru acele variante care să nu lase riscuri mari neacoperite.  

Este probabil ca activitatea de brokeraj să fie mai puţin afec-
tată decât piaţa de asigurări, astfel, clienţii, în condiţiile în care vor 
dori să eficientizeze cheltuielile cu asigurările, vor apela la cunoş-
tinţele şi puterea de negociere ale brokerilor de asigurare pentru 
a le proiecta programe de asigurări potrivite riscurilor la care sunt 
expuşi şi pentru a negocia condiţiile de asigurare şi primele. 

Ce produs/clasă de asigurări consideraţi că are cel mai mare potenţial de 
creştere pentru următoarea perioadă în ţara noastră? 

Clasa de asigurări care a avut cea mai vizibilă evoluţie legată 
de criza financiară este cea a asigurărilor pentru risc de neplată. 
Cererile pentru acest tip de asigurări au crescut dar, în acelaşi 
timp, ne putem aştepta şi la o înăsprire a condiţiilor de acordare a 
acestor acoperiri de către asigurători şi reasigurători. 

Asigurările pentru pierderi de profit, încheiate împreună cu 
asigurările de bunuri, ar trebui, de asemenea, să cunoască o creş-
tere pentru că, după un eveniment, reluarea activităţii companiei 
şi, în consecinţă, revenirea la veniturile dinaintea survenirii dau-

nei, poate dura destul de mult timp. În contextul crizei, compani-
ile nu vor mai avea resursele financiare necesare pentru a susţine 
salariile şi cheltuielile fixe pe durata acestei perioade de reducere 
sau de încetare a producţiei. Din experienţa noastră, daunele pe 
segmentul de business interruption sunt mult mai mari decât 
daunele suferite de patrimoniul întreprinderii.

În segmentul asigurărilor pentru persoane fizice, odată 
cu introducerea obligativităţii asigurării de locuinţă, va exista 
evident o creştere, nu doar pentru asigurările obligatorii, ci şi 
pentru asigurările facultative, care considerăm că vor putea fi 
vândute foarte bine, „la pachet” cu cele obligatorii. Din perspecti-
va noastră, exact această educare a consumatorului de asigurări 
este principalul avantaj al implicării pieţei comerciale de asigurări 
în acest proiect; prin contrast, distribuţia acestor asigurări prin 
administraţiile financiare, care poate că ar fi fost mai uşor de 
organizat, ar fi avut marele dezavantaj al perceperii asigurării ca o 
simplă taxă. Prin această metodă, se depăşeşte noţiunea de taxă, 
iar clienţii pot afla mai multe detalii despre ceea ce înseamnă cu 
adevărat o asigurare.

În ceea ce priveşte evoluţia primelor de asigurare, în 2009 ne 
aşteptăm, în principiu, la o creştere generală a acestora (trecerea 
către „hard market”), dar practica de până acum nu indică încă 
aceste creşteri; mai mult, în multe dintre ţările din Europa pot fi 
remarcate uşoare reduceri de prime. În general, piaţa românească 
de asigurări este foarte competitivă pe majoritatea claselor de 
asigurări, din punct de vedere al valorii primelor.

Cum apreciaţi evoluţia pieţei de asigurări în viitorul apropiat?

În condiţiile actuale este dificil de apreciat care va fi evoluţia 
per ansamblu, dar, ţinând cont că sunt încă multe sectoare şi 
clase de asigurări care nu au fost exploatate, piaţa ar trebui să 
urmeze un trend ascendent. 

Dacă oamenii vor înţelege că există opţiunea de a se asigura, 
cu siguranţă că va creşte numărul de clienţi noi. Totuşi, ţinând 
cont de disponibilizările care vor avea loc, un aspect care trebuie 
luat în considerare ar fi fenomenul de amânare sau reducere a 
pachetelor de beneficii pentru angajaţi, care includ şi asigurări. 

Care este cea mai stringentă problemă întâlnită pe piaţa românească de 
profil? Aveţi vreo soluţie pentru rezolvarea acesteia?

Dacă discutăm despre „situaţia normală”, fără a face referire 
la influenţa crizei, două dintre problemele pe care le găsim în 
piaţa românească, din punctul de vedere al ofertelor din partea 
asigurătorilor, sunt capacitatea limitată de a acoperi proiecte 
foarte mari şi lipsa de opţiuni pentru anumite clase de asigurări 
de răspundere profesionale. 

Spre exemplu, sunt companii de consultanţă care au o 
activitate ce nu poate fi catalogată exact în tipologia companiilor 

Criza financiară începe să îşi facă simţite efectele şi în ţara noastră. În ce 
măsură vor afecta acestea piaţa asigurărilor din România şi ce clase se pot 
dezvolta în acest climat economic marcat de incertitudini vă invităm să aflaţi 
din următorul interviu.

Karina ROŞU
CEO
AON Broker de Asigurare

Nu credem că diminuarea sau renunţarea la 
cheltuielile cu asigurarea este o soluţie bună 
pe termen lung pentru că, în mod special în 
condiţiile actuale de acordare de credite şi 
finanţări, după producerea unui eveniment 
accidental companiile vor avea nevoie de 
acces rapid la resurse financiare.



Karina ROșU
1996 - Absolvent al Masterului în „Asigurări şi 
Management de Risc”, CASS Business School, Londra
Membru al Chartered Insurance Institute (CII), Londra 
1998 - Calificarea de „Associate of the Chartered 
Insurance Institute” (ACII)
2005 - Director General, KaRo Broker de Asigurare
2006 - prezent: CEO, AON România
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de asigurări, iar acestea nu au produse specializate în aceste do-
menii. Soluţiile aici sunt plasamentele facultative de reasigurare, 
acolo putând oferi suport AON BENFIELD Re. sau aranjamente de 
co-asigurare. 

Evident, există şi soluţia plasamentului direct în piaţa inter-
naţională, având în vedere prevederile legale legate de FoS (n. 
red.: Freedom of Services). Această soluţie o folosim, de cele mai 
multe ori, când produsul de asigurare nu este disponibil, ca atare, 
la asigurătorii locali.

Pentru moment, nici cererea pentru astfel de asigurări nu a 
fost mare, iar produsele care au fost dezvoltate s-au adresat, în 
special, clienţilor mari de peste hotare. 

Dacă discutăm despre situaţia actuală a crizei internaţiona-
le, AON a proiectat şi dezvoltat produse speciale care să ofere 
protecţie în situaţia în care unul sau mai mulţi dintre asigurătorii 
implicaţi în programul de asigurări al unui client intră în insol-
venţă sau sunt downgradaţi sub un anumit nivel de agenţiile de 
rating, aceste poliţe „umplu” capacitatea rămasă neacoperită.

Un număr foarte mare de companii de asigurare din Uniunea Europeană au 
notificat CSA asupra intenţiei de a desfăşura activităţi pe teritoriul României. 
Colaboraţi cu companii din această categorie?

Majoritatea acestor asigurători, din experienţa noastră, au 
notificat această intenţie pentru a putea oferi clienţilor lor inter-
naţionali acoperire în România în programele internaţionale de 
asigurări în vigoare. 

Câţiva dintre ei, şi în special cei care au produse sau abordări 
de tip „nişă”, doresc efectiv să dezvolte relaţia cu brokerii locali. 
Pentru aceşti asigurători, brokerul este esenţial, fiind, în principiu, 
singurul mod în care pot ajunge la client în lipsa reţelei locale. 

Lucrăm cu câţiva asigurători din această categorie, fie pe pro-
gramele internaţionale, fie pentru produse speciale de asigurare. 
Piaţa locală de asigurări este însă, în continuare, foarte compe-
titivă din perspectiva primelor practicate şi, de aceea, este încă 
interesant ca, pentru produse şi limite disponibile la asigurătorii 
locali, să folosim această piaţă.

Mihaela CÎRCU
Vlad PANCIU

Asigurările pentru pierderi de profit, 
încheiate împreună cu asigurările de bunuri 
ar trebui, de asemenea, să cunoască o 
creştere pentru că, după un eveniment, 
reluarea activităţii companiei şi, în 
consecinţă, revenirea la veniturile dinaintea 
survenirii daunei, poate dura destul de mult 
timp.
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RUBRICĂ REALIZATĂ
CU SPRIJINUL COMPANIEI

Numărătoarea inversă
Programată să aibă loc în 2012, implementarea Solvency II va 

aduce un regim unitar de reglementare a companiilor europene 
de asigurare şi reasigurare, care să răspundă cerinţelor de pru-
denţialitate şi de eficienţă a managementului riscurilor, într-un 
context financiar tot mai complex. 

Obiectivul final al Solvency II este acela de a oferi asiguraţilor 
un nivel superior de protecţie. În subsidiar, noile reglementări 
vor susţine creşterea gradului de integrare şi a competiției pieţei 
asigurărilor din cadrul Uniunii Europene, pentru a întări competi-
tivitatea asigurătorilor europeni la nivel internaţional. 

Potrivit calendarului anunţat de CEIOPS, în 2009 Parlamentul 
European şi Consiliul Europei vor agrea forma finală a Directi-
vei-cadru Solvency II şi vor defini contextul metodologic pentru 
implementare. 

Solvency II reprezintă o provocare, dar şi o mare oportunitate, 
iar adevăraţii câştigători vor fi acei jucători care vor dispune de 
infrastructura necesară la momentul intrării în vigoare a noilor 
reglementări. În perioada următoare, companiile de asigurare-
reasigurare trebuie să depună un efort susţinut pentru crearea 
structurii organizatorice şi dezvoltarea instrumentarului de 
management al riscurilor. În special pentru asigurătorii mari, care 
vor utiliza modele interne de analiză şi cuantificare a riscurilor, 
este crucial ca acţiunea de pregătire a implementării să demareze 
încă din 2009. Aceasta, pentru că dezvoltarea şi validarea noilor 
metodologii, procese şi structuri implică un consum substanţial 
de timp şi resurse. În plus, testarea modelelor presupune existen-
ţa seriilor de date care acoperă minimum 3 ani şi satisfac cerinţele 
de acurateţe şi comparabilitate în timp. 

Grupurile - în pole position
În încercarea de aliniere a sistemului de supraveghere la 

realităţile pieţei de asigurări, dominată de jucători globali care 
operează în jurisdicţii diferite, reglementările Solvency II acordă o 
importanţă deosebită grupurilor. 

Studiile de impact cantitativ (QIS4) realizate de MARSH Risk 
Consulting pentru o serie de asigurători de talie internaţională au 
relevat interesul acestora de a identifica şi exploata potenţialele 
resurse de eficienţă în utilizarea capitalului. 

Unele companii  de asigurare au demarat elaborarea stra-
tegiilor de restructurare a bilanţurilor contabile, în încercarea 
de a elibera capital în favoarea dezvoltării operaţiunilor cu scop 

lucrativ. Din experienţa MARSH, marii asigurători au o marjă de 
manevră apreciabilă pentru reducerea expunerii la risc prin rea-
sigurare, securitizare şi hedging. Chiar dacă astfel de operaţiuni 
implică o serie de costuri, ele pot fi eficiente prin faptul că, odată 
eliberat, excedentul de fonduri va fi utilizat pentru plasamente 
mai profitabile sau va elimina necesitatea atragerii de capital în 
condiţii nefavorabile de piaţă.

Reasigurarea, ca pârghie de transfer al riscului, va avea un rol 
important în managementul capitalului grupurilor. 

MARSH a derulat proiecte de creare a unor reasigurători 
captivi, entităţi juridice prin care grupuri importante din dome-
niul asigurărilor îşi gestionează în mod unitar expunerile mari. 
Pe lângă viziunea de ansamblu asupra riscurilor semnificative 
în vederea retrocesiunii, reasigurătorii captivi oferă avantajele 
reducerii costurilor de reasigurare şi managementului unitar al 
profilului de risc al grupului.

O altă sursă potenţială de câştig o reprezintă reducerea 
cheltuielilor de conformitate şi a celor de raportare. Centralizarea 
unor activităţi precum cele de procesare, service şi reasigurare 
atrage cheltuieli generale mai reduse, datorită economiilor reali-
zate cu operaţiunile de finanţare şi administrare. 

Suportul financiar la nivel de grup va fi luat în considerare la 
determinarea gradului de adecvare a capitalului, existând, şi aici, 
un potenţial ridicat de îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă.

Solvency II
ca oportunitate

Antoaneta GEALĂ
Risk Consulting Business
Development Coordinator
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Solvency II reprezintă o mare provocare pentru industria europeană a 
asigurărilor, în demersul laborios de creare a unui cadru unitar de acţiune, 
bazat pe standarde uniforme de supraveghere, adaptate riscurilor tot 
mai complexe cu care se confruntă sistemul financiar. Modelele interne de 
determinare a cerinţelor de capital oferă o sursă de  avantaj competitiv 
jucătorilor pro-activi care au început implementarea  unor sisteme coerente 
de management al riscurilor. Grupurile au şansa să acceseze rezervele 
de eficienţă în utilizarea capitalului şi să dezvolte platforme unitare de 
gestiune a solvabilităţii. 

Testul crizei 
Având în vedere că proiectul Solvency II a fost dezvoltat şi su-

pus studiilor de impact cantitativ înainte de manifestarea crizei la 
nivelul economiei globale, este firesc să apară o serie de întrebări 
privind valabilitatea unora dintre prevederile sale şi necesitatea 
operării de ajustări care să ia în considerare acest adevărat test de 
stres la care este supus sistemul financiar în genere şi industria 
asigurărilor în mod deosebit. 

Cu toate că practica nu va putea valida sau invalida foarte 
curând reglementările Solvency II, actuala criză pare mai degrabă 
să confirme decât să infirme importanţa multora dintre principiile 
pe care acestea le promovează. 

Cu siguranţă, un nivel al capitalului corelat cu profilul de risc, 
o mai bună supraveghere a operatorilor din industria de asigurări 
şi creşterea gradului de responsabilizare a managerilor sunt mă-
suri necesare care nu pot decât să întărească soliditatea industriei 
asigurărilor în ansamblu.  

La nivelul industriei asigurărilor, cele mai vizibile efecte ale 
crizei – dincolo de aspectele strict financiare – constau în creşte-
rea riscului de contrapartidă, a riscului de lichiditate şi a celui de 
insolvabilitate. Ori, toate acestea sunt abordate prin principiile 
statuate la nivelul celor trei piloni pe care sunt construite regle-
mentările Solvency II. 

Rămâne ca temă de cercetare găsirea modalităţilor de a 
introduce în reglementările Solvency II prevederi de contraca-
rare a efectelor pro-ciclice ale activităţilor derulate în industria 
asigurărilor. 

MARSH Risk Consulting se află în contact permanent cu 
autorităţile europene de reglementare,  participând la dezbate-
rile pe marginea rezultatelor QIS4, a implicaţiilor implementării 
Solvency II şi a posibilelelor soluţii de ajustare prin încorporarea 
învăţămintelor desprinse din actuala criză, în vederea pregătirii 
studiului de impact cantitativ QIS5, care se va derula spre finalul 
anului 2009 sau în 2010. 

Indiferent de eforturile de actualizare a cadrului normativ, 
experienţa demonstrează că sistemul de reglementare şi supra-
veghere tinde să reacţioneze cu o anumită întârziere şi dezvoltă 
un mecanism inerţial în raport cu dinamica pieţei. 

Mutaţii în planul culturii organizaţionale
Deşi, teoretic, modelele interne sunt o soluţie accesibilă 

de exploatare a aşa-numitelor rezerve de eficienţă, obţinerea 
acceptului autorităţilor de supraveghere pentru utilizarea lor este 
o mare provocare. 

În proiectele derulate, MARSH porneşte de la analiza-gap a 
proceselor, procedurilor şi infrastructurii interne, la care participă 
echipe mixte de lucru în care sunt reprezentate toate funcţiile 
critice implicate până acum în managementul de risc. Aceasta 
pentru că managementul de risc s-a realizat în mod tradiţional 
în departamente diferite. Dacă măsurarea valorii a fost apanajul 
funcţiei financiare, evaluările privind riscul şi capitalul au fost 
împărţite între managementul de risc şi actuariat, neexistând 
o viziune integratoare care să facă posibilă abordarea corelată 
a riscului, capitalului şi valorii companiei. Demararea colectării 
datelor pentru seriile statistice necesare dezvoltării şi validării 
modelelor interne este o altă problemă, pentru a cărei soluţiona-
re MARSH a oferit asistenţă în structurarea cerinţelor de date şi 
formularea setului de recomandări pentru pregătirea proceselor 
IT, care deţin un rol critic. 

În sens larg, pregătirea pentru implementarea Solvency II 
reprezintă un exerciţiu de adoptare a unui sistem integrat de 
management al riscurilor (ERM) la nivelul companiilor de asigura-
re-reasigurare, în special acolo unde există opţiunea de utilizare a 
modelelor interne de calibrare a cerinţelor de capital. Nu trebuie 
subestimat volumul de resurse necesare operării testelor şi ajus-
tărilor necesare chiar şi în cazul acelor companii care dispun deja 
de modele şi procese sofisticate.

În ultimă instanţă, reglementările Solvency II vor aduce 
schimbări fundamentale în modelele operaţionale şi de afaceri 
din industria asigurărilor, care se vor repercuta, inevitabil, asupra 
culturii organizaţionale.
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Rolurile alocate PAID şi asigurătorilor autorizaţi
Mecanismul de funcţionare a sistemului de asigurări obligatorii este echivoc în forma 

prezentă, rolurile care revin Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) 
iar, pe de altă parte, asigurătorilor admişi în PAID fiind insuficient precizate.

Astfel, dincolo de inconsecvenţele manifeste din textul legal, rămân neclare aspecte 
precum cine îndeplineşte funcţiile de bază ale mecanismului de asigurare, respectiv cine 
şi în ce condiţii exacte subscrie riscurile de dezastre naturale, încasează primele de asigu-
rare şi, respectiv, suportă despăgubirile.

Se adaugă în acelaşi sens aspectele difuze referitoare la condiţiile de acordare a 
comisioanelor reglementate de lege, modalitatea de calcul a nivelului primei de reasi-
gurare suportate de PAID, sau rolul de reasigurător al PAID, în calitatea sa de societate de 
asigurare-reasigurare.

Constituirea PAID şi reglajele corporate în contextul 
funcţionării PAID

La momentul prezent, Legea nr. 260/2008 nu oferă suficiente informaţii despre princi-
piile care vor sta la baza înfiinţării şi funcţionării PAID (rămânând deschisă posibilitatea ca 
dinamica legislativă ulterioară să aducă anumite clarificări în această privinţă, deşi abilita-
rea CSA de a emite norme de aplicare în baza art. 37 este redactată în mod nefericit).

Notăm la acest moment că legea nu tratează nici măcar la nivel de principiu proble-
me importante cum ar fi, între altele: cerinţele minime de capital pentru constituirea şi 
funcţionarea PAID, relaţiile dintre acţionari, condiţiile cooptării de noi acţionari ulterior 
constituirii PAID, rolul pe care îl vor avea în cadrul societăţii reprezentanţii desemnaţi 
de CSA (şi modalitatea de evitare a unor eventuale conflicte de interese), condiţiile unei 
eventuale retrageri sau excluderi a unuia dintre acţionari etc.

Riscul asigurabil în cazul anumitor poliţe de asigurare 
împotriva dezastrelor naturale

Întrucât Legea nr. 260/2008 consideră ca asigurabil orice imobil cu destinaţia de locu-
inţă, indiferent de condiţiile de producere a riscului asigurat (caracteristicile zonei, starea 
generală a imobilului etc.), pot apărea probleme suplimentare. Astfel, în cazul locuinţelor 
aflate în zone cu risc ridicat de dezastre naturale, ori al imobilelor în stare avansată de 
degradare sau construite cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare, este neclar în 
ce măsură acestea pot fi acceptate ca reprezentând în mod normal un risc asigurabil. 
De fapt, pentru o serie întreagă de imobile în aceste situaţii, producerea riscului poate fi 
văzută drept mai mult decât o simplă posibilitate, ceea ce poate ocaziona discuţii variate 
începând de la caracteristicile riscurilor asigurabile şi până la răspunsul asigurătorului faţă 
de cerinţa de subscriere a unor atari riscuri.

Corelări cu reglementările concurenţiale
Instituirea monopolului PAID asupra acestui segment de piaţă ca şi restricţionarea 

accesului pe piaţă prin aderarea la PAID trebuie corelate atent cu principiile şi normele 
legale în vigoare în materia concurenței (între altele, Legea nr. 21/1996 şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 89/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul ex-
ceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. 1 din 
Legea nr. 21/1996; în acest sens, un prim pas pe care îl sperăm deja efectuat era acela de 
obţinere a avizului preliminar din partea Consiliul Concurenţei în faza de proiect a legii).

Separat de cele de mai sus, condiţia obligatorie a autorizării de către CSA pentru toţi 
asigurătorii care doresc să participe la PAID restricţionează accesul pentru asigurătorii cu 
sediul în alt stat membru al Uniunii Europene. Legea limitează astfel aplicarea principiilor 
referitoare la libera stabilire şi libera prestare a serviciilor, aflate la fundamentul construc-
ţiei europene.

Prerogativa CSA de a stabili preţul asigurării obligatorii cu începere din al cincilea an 
al funcţionării sistemului poate suscita, la rândul ei, anumite comentarii. Potrivit Legii 
concurentei nr. 21/1996, pe pieţele unde concurenţa este exclusă prin efectul unei legi 
sau datorită existenţei unei poziţii de monopol (cum va fi cazul pieţei asigurării obligato-

RUBRICĂ REALIZATĂ  
CU SPRIJINUL COMPANIEI

Asigurarea obligatorie

Dat fiind caracterul novator, 
dar şi conţinutul concret al 
dispoziţiilor sale, Legea nr. 
260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor este de natură să 
suscite o serie de întrebări şi 
posibile probleme din punct 
de vedere legal. Între altele, 
sunt vizate mecanismul 
de funcţionare propus, 
detaliile de implementare 
a sistemului de asigurări 
obligatorii, cât şi corelarea cu 
alte norme legale imperative 
(din domeniul asigurărilor, 
dreptul concurenței etc.), 
menţionate pe scurt în 
continuare.

Vlad NEACŞU
Avocat Asociat
POPOVICI NIŢU & ASOCIAŢII

Ioana DUMITRU
Avocat
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rii a locuinţelor), doar Guvernul este cel care, cu avizul Consiliului Concurenţei, poate să 
instituie forme corespunzătoare de control al preţurilor.

Totodată, autorizarea dată Ministerului de Finanţe pentru contractarea împrumuturi-
lor menţionate în art. 33 din lege (pentru plata primelor de reasigurare pentru primul an, 
sau a completărilor pentru anii ulteriori, suplimentare fondurilor de despăgubiri datorate 
de PAID etc.) trebuie analizată prin prisma reglementărilor aplicabile ajutorului de stat.

Suprapunerea cu riscurile asigurate  
pe calea asigurărilor facultative

Reglementările în vigoare în domeniul asigurărilor stabilesc că, în cazul existenţei 
mai multor asigurări încheiate pentru acelaşi bun, fiecare asigurător este obligat la plată 
proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa acesteia.

În raport de acest principiu, se nasc o serie de întrebări: mai trebuie sau nu să încheie 
o asigurare împotriva dezastrelor naturale în baza Legii nr. 260/2008 proprietarii de 
locuinţe care  au deja o asigurare facultativă pentru respectivele riscuri? Cum ar urma să 
fie plătite despăgubirile în cazul în care asigurarea facultativă depăşeşte sumele asigurate 
obligatoriu prevăzute de Legea nr. 260/2008? Ce ar urma să se întâmple în cazul locuin-
ţelor ipotecate, în care creditorul garantat este şi beneficiarul asigurării (fiind dificil de 
imaginat o situaţie în care creditorul ar accepta o reducere a garanţiei sale, sprijinită pe 
încheierea unei asigurări facultative, în absenţa unei dispoziţii legale exprese)?

Sancţiunile prevăzute de lege
Sistemul sancţionator propus de lege se concentrează asupra refuzului persoanelor 

fizice şi juridice de a îşi îndeplini obligaţiile de încheiere a asigurării obligatorii (fiind pro-
babil prezumat în mod absolut că nu vor exista cazuri de refuz din partea asigurătorilor). 

De asemenea, din modul de redactare a art. 23 pare a rezulta că deşi persoanele care 
nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate nu vor beneficia de despăgubiri de la buge-
tul de stat (conform alin. 1), acestea nu sunt vizate de excluderea aplicabilă persoanelor 
fizice despăgubite (conform alin. 2) în ceea ce  priveşte acordarea locuinţelor sociale.

a locuinţelor
lex

șTIRI
Patru companii de asigurări 
de viaţă aşteaptă acordul CSA

Patru companii interesate să intre 
pe piaţa asigurărilor de viaţă din Româ-
nia au depus până acum documentaţia 
pentru autorizare şi aşteaptă decizia 
Comisiei de Supraveghere a Asigurări-
lor. Acestea sunt: BRD Asigurări de Via-
ţă, CREDIT EUROPE Life, ERGO Asigurări 
de Viaţă şi UNIQA Asigurări de Viaţă.

Piaţa asigurărilor de viaţă a crescut 
nominal în euro, în primele nouă 
luni ale anului, cu 18%, cu aproape 
5 puncte procentuale peste media 
pieţei asigurărilor, până la aproape 364 
milioane euro.

Primele zece companii din piaţă 
au capital străin şi sunt responsabile 
pentru mai mult de 95% din subscrie-
rile totale pe life, iar competiţia se va 
înteţi şi mai mult ca urmare a intrării pe 
piaţă, în cursul lui 2009, a acestor patru 
companii de profil, aparţinând unor 
grupuri internaţionale de renume.

Perspectivele de creştere pe 
asigurări de viaţă în 2009 anunţă o 
continuare a ritmului ascendent, însă 
se estimează o încetinire a acestuia cu 
peste 50%. Astfel, volumul de subscrieri 
pe life va cunoaşte în 2009 o creştere 
nominală în jurul pragului de 10% în 
monedă naţională.

autopromo
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Asigurări prioritare  
în perioadă de criză

Odată cu resimţirea pe scară largă 
a efectelor crizei economice, managerii 
încep analiza diverşilor indicatori de profi-
tabilitate şi rentabilitate, precum şi a evo-
luţiei pieţelor de desfacere a produselor 
sau serviciilor acestora. Desigur că aceste 
analize se sfârşesc şi cu implementarea 
de măsuri anticriză. Se reconsideră toate 
cheltuielile care nu au legatură directă cu 
producţia, se blochează salariile, se recon-
sideră bonusurile şi facilităţile acordate 
angajaţilor, se renegociază contractele cu 
furnizorii etc. Deseori există tendinţa de a 
reconsidera şi cheltuielile cu asigurările, şi 
asupra acestui aspect mi-am propus să fac 
o scurtă referire în rândurile care urmează.

Ce putem să reconsiderăm 
dintr-un program de asigurare

Putem face o analiză atentă a riscu-
rilor operaţionale, o evaluare a valorilor 
imobiliare asigurate în raport cu noile 
valori de piaţă ale acestora, a stocurilor de 
marfă, a volumului de marfă transportată, 
a cifrei de afaceri estimată pentru acest an 
şi, urmare a acestor analize, să ajungem 

la concluzia că anumite tipuri de poliţe 
de asigurare pot să fie reevaluate. Dintre 
acestea, putem enumera:
> poliţele pentru asigurarea riscurilor 
operaţionale şi de exploatare, dacă se 
închid temporar o serie de capacităţi de 
producţie;
> reducerea sumelor asigurate pentru 
asigurarea proprietăţilor, având în vedere 
scăderea pieţei imobiliare;
> reducerea sumelor asigurate pentru 
valoarea globală a mărfurilor transportate 
şi a stocurilor medii de marfă;
> asigurările de răspundere civilă gene-
rală, a producătorului, cele de poluare şi 
contaminare.

Ce nu ne permitem  
să nu asigurăm

Indiferent care sunt previziunile de 
dezvoltare ale societăţii pentru anul 2009, 
există o serie de forme de asigurare la 
care nu trebuie să renunţăm în nici un caz. 
Dacă în perioade de dezvoltare economi-
că perpetuă a gândi că o parte din riscurile 
la care se expune un agent economic 
pot să fie păstrate în sarcina acestuia, în 
contextul unei crize economice acesta 
este un act decizional care poate să ducă 
la faliment.

Prioritare sunt forme de asigurare cum 
ar fi:
> asigurarea bunurilor împotriva incendiu-
lui şi a calamităţilor naturale;
> asigurările de răspundere civilă faţă de 
terţi, cele de răspundere civilă profesio-
nală;

> asigurarea împotriva riscului de neînca-
sare a creanţelor, indiferent dacă livrarea 
se face în România sau în afara acesteia; 
> asigurarea de răspundere civilă a mana-
gerilor;
> asigurările obligatorii prin efectul legii – 
RCA, malpraxis, răspunderi profesionale;
> trebuie avută în vedere în regim de ur-
genţă încheierea acestora mai mult decât 
în situaţii de bună dezvoltare economi-
că, când ideea de “autoasigurare” poate 
să fie luată în considerare de o serie de 
proprietari de bunuri şi pentru anumite 
riscuri, mai puţin a celor care nu au efect 
catastrofic.

Dintre toate formele de asigurare 
menţionate, asigurarea bunurilor împotri-
va incendiului şi a calamităţilor naturale 
este cea mai importantă formă de asi-
gurare pe care trebuie să o încheie orice 
proprietar de patrimoniu, indiferent dacă 
este vorba despre persoane fizice sau ju-
ridice. Gradul de distrugere a bunurilor ca 
urmare a apariţiei unui astfel de risc este 
deseori unul catastrofal şi reparaţiile de 
cele mai multe ori presupun reconstrucţia 
sau înlocuirea bunurilor avariate.

Despre asigurarea riscului de neîn-
casare a creanţelor nu pot să spun decât 
că aceasta este mai necesară ca oricând, 
pentru că blocajele economice, incapa-
citatea temporară de plată şi falimentul 
sunt cuvinte care vor fi din ce în ce mai 
mult rostite de către oamenii de afaceri în 
aceste vremuri. 

Cum s-ar spune, la vremuri noi, asigu-
rări noi.

Sub presiunea crizei economice, managerii sunt obligaţi să caute soluţii 
pentru optimizarea costurilor. Ca efect, nu de puţine ori, unul dintre 
elementele politicii de reducere a cheltuielilor se referă la politica de 
asigurări a companiei.

Gheorghe GRAD
Director General SRBA
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Anul 2008 a fost unul deosebit de interesant, dar şi dificil pen-
tru economişti şi oamenii politici. Dacă la începutul anului mulţi 
mai sperau că vor putea izola criza creditului ipotecar în SUA, 
realitatea a arătat că, odată cu beneficiile incontestabile aduse de 
globalizare – reducerea costurilor de transport şi vamale, comer-
ţul internaţional, transferul de tehnologie, libertatea de circulaţie 
mult mai intensă a capitalurilor financiar şi uman – au venit „la 
pachet” şi problemele asociate globalizării: extinderea geografică 
şi sectorială rapidă a crizelor, mai ales dacă acestea au fost provo-
cate de un jucător important al pieţei internaţionale. 

Mulţi analişti, tributari gândirii „de turmă” şi incapabili (sau 
prea speriaţi) ca să estimeze cu acurateţe mărimea crizei econo-
mice, au fost prinşi în permanenţă „behind the curve”, deci cu un 
pas în urmă faţă de realitatea economică crudă. 

În acest context, volatilitatea pieţelor a crescut în mod dra-
matic, fie că a fost vorba de pieţele bursiere, cele financiare sau 

valutare. Corelaţia dintre preţurile activelor şi valorile fundamen-
tale ale acestora s-a fracturat iremediabil în faţa incertitudinilor 
referitoare la cererea agregată sau la perspectivele economice 
ale principalilor consumatori din piaţă. Astfel, preţul mărfurilor a 
scăzut cu mare repeziciune. Cea mai spectaculoasă – dar şi nefi-
rească - evoluţie a avut-o cotaţia petrolului, care s-a prăbuşit de la 
peste 140 USD barilul la 35 USD în numai 12 luni. 

Dacă acum un an se vorbea de cererea crescândă din partea 
ţărilor în curs de dezvoltare, în paralel cu cea venind din SUA, UE 
şi ţările dezvoltate şi de faptul că producţia de petrol mondială se 
află pe un trend descendent care nu poate fi oprit în următorul 
deceniu, odată cu recesiunea mondială nevoia de petrol, dar mai 
ales aşteptările pieţei s-au diminuat atât de mult, încât nivelul 
ofertei nu mai interesează pe nimeni. Această miopie cronică a 
pieţei demonstrează că volatilitatea este indusă, iar nu corectată 
de mecanismul de piaţă (iar în acest fel se demontează mitul 
pieţei ca regulator automat al dezechilibrelor). Cu siguranţă, 
problemele producţiei de petrol rămân în actualitate sau chiar se 
acutizează odată cu trecerea timpului. Nevoia de surse alternative 
de energie este tot mai pregnantă şi, din păcate, capacităţile de 
producţie de energie din surse alternative sunt, la actualul nivel de 
tehnologie şi dezvoltare ştiinţifică a omenirii, extrem de limitate.

Pe parcursul anului 2008, criza s-a transformat din una finan-
ciară localizată în SUA, într-o criză economică în toată regula, 
care a cuprins întreaga lume – chiar şi ţările despre care analiştii 
economici credeau că sunt „intangibile”, gen China. Mitul BRIC 
(Brazilia, Rusia, India, China) s-a destrămat şi el cu repeziciune, 
demonstrând că nimeni nu mai poate supravieţui astăzi prin forţe 
proprii – nici chiar SUA, pe termen lung. Odată cu alunecarea în 
recesiune a primilor trei mari jucători la nivel global (SUA, UE şi 
Japonia), cererea de bunuri în general s-a prăbuşit, îngropând 
şi speranţele ţărilor în curs de dezvoltare la creşteri economice 
accentuate.

Anul 2009 porneşte aşadar cu aşteptări negre pentru cvasi-to-
talitatea ţărilor lumii. Politicienii au făcut eforturi disperate pentru 
a redresa situaţia economiilor, apelând la măsuri neobişnuite şi 
chiar potrivnice teoriilor economice de până acum: naţionalizări, 
intervenţii solide în economia privată, ajutoare de stat către 
sectoarele cele mai afectate din fiecare ţară sau direct către con-
sumatori, toate acestea au un singur scop: prevenirea unui colaps 
generalizat al sistemului financiar şi restabilirea încrederii consu-

Anul 2008 a fost unul deosebit de interesant, dar şi dificil pentru economişti 
şi oamenii politici. Anul 2009 aduce şansa trezirii la realitate, în măsura 
în care resursele interne care pot fi deturnate s-au împuţinat vizibil, o 
mare parte a sectorului privat doreşte să iasă din mecanismele de corupţie 
şi fraudă ale sistemului politico-economic, iar populaţia nu mai poate 
beneficia de consumismul bazat pe creditare al ultimilor ani.

Anul trezirii
la realitateDragoş CABAT

Președinte 
FINANCIAl VIEw
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matorilor în economie cât mai curând posibil (cel mai probabil în 
prima jumătate a anului viitor).

Prin aceste măsuri se va putea eventual obţine evitarea unei 
depresiuni economice şi scurtarea perioadei de criză; efectele ad-
verse vor fi reflectate în „mutarea” costurilor programelor anticriză 
actuale către generaţiile următoare. Oricum, este de aşteptat o 
ajustare a sistemelor de pensii, ajutor social şi sănătate la nivel 
global, care să răspundă noilor condiţii de piaţă.

Perspectivele economice modeste pentru următorul deceniu 
vor determina cu certitudine reducerea investiţiilor în domeniile 
bugetare şi scăderea dramatică a calităţii serviciilor esenţiale 
adresate oamenilor. Sistemele de pensii (ne referim aici la cele 
private, pentru că sistemele de stat sunt deja în colaps) vor suferi 
puternic în urma randamentelor mult mai reduse la investiţiile 
realizate, dar şi din cauza temperării creşterilor salariale care vor 
afecta probabil lumea civilizată pentru următorii 10 ani. 

România a căzut pradă atât factorilor externi, cât şi limitărilor 
interne. Pe plan extern, performanţa tuturor ţărilor emergente 
a început să intre în declin în a doua jumătate a anului 2008, iar 
partenerii noştri comerciali din UE s-au confruntat cu recesiunea 
începând cu ultimul trimestru al anului. În aceste condiţii, cererea 
de export pentru bunurile româneşti – chiar aşa cum sunt ele, 
cu valoare adăugată redusă - se află în derapaj, iar accesul la 
finanţări a devenit aproape imposibil, chiar şi la costurile ridicate 
din acest moment. Peste aceşti factori negativi s-a suprapus 
anul electoral, în care dezordinea bugetară şi dezechilibrele s-au 
accentuat puternic. 

Indiferent de responsabili şi responsabilităţi, fapt este că 
România va traversa un an al „trezirii la realitate”. Dacă până acum 
unii analişti şi oficiali erau convinşi că România se află pe un drum 
ascendent şi poate beneficia de mulţi ani de prosperitate peste 
media europeană, a devenit tot mai clar că suntem un membru 
necompetitiv al UE, acceptat în uniune pe criterii politice şi nu pe 
capabilităţi economice (o spun de multă vreme), dorit de către 
partenerii noştri pentru potenţialul de consum – pe care l-au 
exploatat şi chiar l-au finanţat din plin – şi pentru că suntem o 
sursă ieftină de forţă de muncă în sectoare economice dezagrea-
bile – în general cele cu valoare adăugată redusă, poluante şi care 
produc materii prime. Pentru un astfel de jucător în piaţă, orice 
dezechilibru este resimţit mult mai puternic. 

Cu o industrie nerestructurată, o agricultură înapoiată şi 
dependentă de condiţiile meteo şi un sistem de servicii nedez-
voltat suficient, suntem o pradă uşoară pentru furtunile din 
sectorul economic şi financiar. Din cauza politicilor defectuoase 
şi prociclice, în care, în pofida creşterii economice, dezechilibre-
le s-au adâncit iar fondurile disponibile s-au redus substanţial, 
Guvernul actual se află în situaţia de a nu putea finanţa, precum 
Germania, Franţa sau alte ţări europene, creşterea economică 
pe seama cheltuielilor bugetare, decât cu preţul unor sacrificii 
aproape imposibil de realizat în practică – ba chiar dificil de 
anunţat şi în vorbe. Suntem aşadar în situaţia de a nu putea ajuta 
sistemul economic, cel de sănătate sau de ajutor social, tocmai 
atunci când este mai mare nevoie. Încercările de acum de a sus-
ţine IMM – adevăratul motor al sistemului privat din România şi 
singurul sector care poate să asigure cu adevărat ocuparea forţei 
de muncă în perioadă de criză – par o recunoaştere a greşelilor 
trecute. O altă decizie de a schimba foste greşeli este aceea de a 
atrage în fine fondurile europene pe care suntem îndreptăţiţi să 
le accesăm. Desigur, însănătoşirea economică nu va putea veni 
fără asanarea vieţii politice şi eliminarea corupţiei din societate.

Este evident însă că România şi cetăţenii săi s-au învârtit în cerc 
în ultimii 7 ani de prosperitate economică globală, în loc să avan-
seze pe o spirală care să îi apropie de ceilalţi membri ai UE. Astfel, 
anul 2009 aduce şansa trezirii la realitate, în măsura în care resurse-
le interne care pot fi deturnate s-au împuţinat vizibil, o mare parte 
a sectorului privat doreşte să iasă din mecanismele de corupţie şi 
fraudă ale sistemului politico-economic, iar populaţia nu mai poate 
beneficia de consumismul bazat pe creditare al ultimilor ani.

șTIRI
VIG creşte cu 68% în România, în 2008

Companiile din România membre ale VIENNA Insurance 
Group (VIG) au realizat, în întreg anul 2008, o creştere de peste 
68% a volumului de subscrieri, comparativ cu anul precedent, 
până la 613 milioane euro, consolidându-şi astfel poziţia în 
fruntea clasamentului local. 

Performanţele anunţate de grupul austriac includ rezultate-
le OMNIASIG, OMNIASIG Asigurări de Viaţă şi ASIROM, nu şi pe 
cele ale BCR Asigurări şi BCR Asigurări de Viaţă, cele două com-
panii preluate în septembrie de la BCR, subsidiara din România 
a ERSTE Bank. 

În 2008, veniturile din subscrieri aferente segmentului non-
life s-au ridicat la peste 574 milioane euro, mai mult cu 62,8% 
comparativ cu 2007, în timp ce clasa asigurărilor de viaţă a 
crescut la aproape 39 milioane euro.

În pofida situaţiei dificile în care s-au aflat pieţele de capital în 
2008, am reuşit să creştem cu succes capitalul şi să ne poziţionăm 
pe primul loc pe principalele pieţe de asigurări în care activăm, 
odată cu achiziţia operaţiunilor de asigurări ale grupului ERSTE. 
Creşterea de 35% în regiunea ECE oferă confirmarea eficienţei stra-
tegiei grupului în 2008, a declarat Gunter GEYER, CEO al VIENNA 
Insurance Group.

46,8% din subscrieri, concentrate 
în Bucureşti

După primele nouă luni ale anului 2008, circa 46,8% (859 
milioane euro) din totalul primelor brute subscrise la nivel na-
ţional au fost realizate în Bucureşti, potrivit unui studiu realizat 
de redacţia INSURANCE Profile.

De altfel, această stare de fapt vine ca o confirmare a 
faptului că restul ţării câştigă din ce în ce mai mult teren în faţa 
capitalei, după ce pentru anul 2007 CSA a raportat o pondere a 
volumului de afaceri înregistrat de asigurătorii din Bucureşti, în 
totalul primelor brute subscrise, de 46,26%. 

De asemenea, pentru perioada ianuarie-septembrie 2008, 
estimările realizate de publicaţia amintită indică un total al 
subscrierilor realizate în teritoriu de 977,3 milioane euro.

Pe regiuni economice de dezvoltare, asigurătorii din Regiu-
nea SUD-MUNTENIA au fost cei mai productivi, cu prime brute 
subscrise de 166 milioane euro (9% din totalul subscrierilor). 
Asigurătorii din Regiunea NORD-VEST deţin o cotă de piaţă la 
nivel naţional de 8,8%, iar cei din Regiunea CENTRU (judeţele 
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) au realizat 8,5% 
din subscrierile consemnate în piaţă în perioada analizată.

Parcul auto din Bucureşti, în creştere cu 20%
Gradul de motorizare din Bucureşti înregistrează valori de 

600 de maşini la 1.000 de locuitori, similar cu cel din Franţa 
sau Germania. Astfel, doar în 2008, parcul auto din capitală a 
înregistrat o creştere de 20%, până la peste 1,2 milioane de 
autovehicule, potrivit statisticilor Direcţiei Regim Permise şi 
Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor.

La sfârşitul anului trecut, în capitală erau înregistrate 1,24 
milioane de vehicule, din  care 985.000 de autoturisme. Cu un 
an înainte erau cu 150.000 de vehicule mai puţin în Bucureşti, 
iar creşterea din 2008 s-a datorat autoturismelor, care au plusat 
cu 116.000 unităţi. În pofida numărului mare de autovehicule, în 
Bucureşti se înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri 
ale daunalităţii, lucru dovedit şi de faptul că în capitală tarifele 
RCA sunt printre cele mai reduse.
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Parte a fostei Republici Socialiste Fe-
derative Iugoslavia, Slovenia, supranumită 
şi „perla Balcanilor” sau „mica Elveţie”,  este 
amplasată din punct de vedere geografic 
între Italia, Austria, Ungaria şi Croaţia, fiind 
o ţară prosperă şi fără probleme de securi-
tate, care nu a resimţit urmările conflicte-
lor ce au divizat fosta Iugoslavie. 

Economia Sloveniei este foarte stabilă 
şi în creştere (cel mai ridicat PIB pe cap de 
locuitor dintre fostele state comuniste din 
Europa), fiind cea mai performantă dintre 
ţările blocului ex-comunist nou intrate 
în Uniunea Europeană. În anii anteriori 
aderării, s-au făcut  privatizări importante 
în domeniile bancar, telecomunicaţii şi 
servicii. De asemenea, restricţiile asupra 
investiţiilor străine au fost înlăturate trep-
tat, unul dintre primele efecte ale acestei 

hotărâri fiind stimularea investiţiilor cu 
capital străin. 

Un lucru demn de evidenţiat este 
faptul că Slovenia a fost prima ţară 
fostă comunistă, respectiv al 13-lea stat 
membru al Uniunii Europene, care a 
adoptat moneda europeană, la 1 ianuarie 
2007. Totodată, Slovenia a fost în prima 
jumătate a anului 2008 şi prima ţară dintre 
noii membri care au deţinut preşedenţia 
Consiliului Uniunii Europene. 

În pofida unei suprafeţe reduse, 
turismul este considerat una dintre cele 
mai productive ramuri economice ale 
Sloveniei. Distanţa relativ redusă faţă de 
Austria sau Italia a determinat numeroase 
influenţe specifice în cultura, obiceiurile 
populaţiei şi, nu în ultimul rând, în fruc-
tificarea avantajelor care pot fi obţinute 
prin gestionarea cât mai eficientă a 
acestei ramuri economice: pe de o parte, 
staţiunile montane de schi sunt la fel de 

impresionante precum cele din Austria, pe 
de altă parte, litoralul sloven oferă toate 
facilităţile pe care un turist le poate regăsi 
pe oricare ţărm al Mării Meditarane.

2007 - Un an de succes
În anul financiar 2007, un număr total 

de 16 companii de asigurare (toate mem-
bre ale Slovensko zavarovalno združenje - 
Asociaţia Asigurătorilor Sloveni), respectiv 
2 de reasigurare au activat pe pieţele 
slovene de profil. Potrivit raportului remis 
de Asociaţie, piaţa asigurărilor din „mica 
Elveţie" a cunoscut în 2007 un volum 
total al subscrierilor de 1,89 miliarde euro, 
reprezentând o creştere, comparativ cu 
anul anterior, de circa 10 puncte procen-
tuale, ceea ce l-a determinat pe Mirko 
KALUŽA, Directorul Asociaţiei Asigurăto-
rilor Sloveni, să afirme că anul 2007 a fost 
un an de succes pentru industria asigurărilor 
din Slovenia.

În ceea ce priveste structura pieţei 
asigurărilor, în contextul separării com-
paniilor de profil în funcţie de sectorul de 
activitate, la sfârşitul anului 2007, societă-
ţile de asigurare au raportat o creştere a 
ponderii primelor brute subscrise în total 
prime, la categoria viaţă, la 32,17% (prime 
brute subscrise de peste 600 miliarde 
euro), în contextul în care procentul 
primelor subscrise în total prime pentru 
sectorul asigurărilor non-viaţă atingea 
valoarea de 67,83% (ceea ce reprezintă o 
creştere, faţă de anul de referinţă 2006, 
de peste 8%), până la valoarea de 1,28 
miliarde euro. 

În cadrul sectorului asigurărilor non-
viaţă, ponderile cele mai importante le-au 
deţinut asigurările de sănătate, RCA şi 
CASCO auto, cu procente în portofoliul 
consolidat al pieţei de 20%, 17%, respectiv 
10 puncte procentuale.

Susţinută de exporturi dinamice şi investiţii masive, Slovenia s-a evidenţiat 
după aderarea la Uniunea Europeană (anul 2004) prin modul eficient în care 
a ţinut sub control inflaţia şi ritmul record de creştere economică, devenind 
astfel deosebit de atractivă pentru investitori. Această stare de fapt s-a 
reflectat şi în sfera asigurărilor, creşterea valorii totale a primelor brute 
subscrise prognozată de analiştii sloveni între anii 2004 şi 2008 fiind de circa 
50% (de la 1,46 miliarde euro la 2,15 miliarde euro).

Perla Balcanilor

> Suprafaţa: 20.273 km2

> Populaţia: 2.007.711 (estimare, iulie 2008)
> Rata inflaţiei: 3,6% (estimare, 2007)
> Produsul Intern Brut (PIB): 41,22 miliarde euro (estimare, 2007)
> PIB/locuitor: 20.530 euro (estimare, 2007)
>  Prime brute subscrise: 1,89 miliarde euro (2007), 1,08 miliarde euro (ia-

nuarie-iunie 2008) - conform Asociaţiei Asigurătorilor Sloveni (Slovensko 
 zavarovalno združenje)

Ponderea asigurărilor de viaţă în 
portofoliul consolidat al pieţei

32%

Vlad BOLDIJAR
Editor
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De la adolescenţă la 
maturitate

Şi în prima jumătate a anului 2008 
s-a consemnat, de asemenea, o creştere 
a primelor brute subscrise, atingând cifra 
de 1,08 miliarde euro (n.red.: în aceeaşi 
perioadă, industria asigurărilor din ţara 
noastră a generat prime brute subscrise 
de 1,20 miliarde euro), creşterea cunoscu-
tă de piaţă, în perioada analizată, fiind una 
„one digit", cu puţin peste 8%. Segmentul 
asigurărilor generale a contribuit în por-
tofoliul consolidat al pieţei cu 70% (762 
milioane euro), clasele de asigurări care 
au obţinut cele mai spectaculoase creşteri 
 fi ind cea a asigurărilor de tip „travel" 
(41%), garanţii (23%), protecţie juridică 
(22%), respectiv CASCO auto (14%).

Concentraţia subscrierilor între 
primele companii de profil arată ca peste 
81% din piaţa slovenă a asigurărilor sunt 
deţinute de primele cinci competitoare, 
ierahia fiind dominată de compania TRI-
GLAV. De altfel, managementul companiei 
TRIGLAV a decis la finele anului 2008 o 
modificare a strategiei pentru următorii 
trei ani în condiţiile instabilităţii pieţei 
financiare internaţionale: Criza financiară 
internaţională a afectat deja planurile de 
investiţii ale companiei, influenţând în mod 
special segmentul de asigurări de viaţă, 
preciza Andrej KOCIC, CEO, TRIGLAV.

Calitatea de membru al Uniunii Euro-
pene, precum şi introducerea monedei 
europene au marcat creşterea interesului 
din partea a numeroase companii de 
asigurări cu capital străin pentru industria 
de profil din Slovenia, cu toate că prezenţa 
acestora în piaţă nu este una foarte puter-
nică. De aceea, analiştii sloveni se aşteaptă 
ca în următorii ani piaţa locală a asigurări-
lor să treacă de la stadiul de „adolescenţă" 
la cel de „maturitate", aceştia prognozând 
ca piaţa să treacă în anul 2008 pragul 
psihologic de 2 miliarde euro.

În prezent, piaţa românească a asigurărilor, respectiv a pen-
siilor private, se bucură de prezenţa mai mult decât onorabilă 
a două importante grupuri cu acţionariat majoritar sloven: KD 
Group, respectiv Grupului International PRVA.

Grupul financiar KD Group a fost înfiinţat in 1994, în Slove-
nia, şi a pătruns în România în anul 2004, prin KD Investment 
şi KD Capital, şi apoi în 2006, prin compania specializată pe 
segmentul asigurărilor de viaţă, KD Life. Capitalul social al KD 
Life România este de 23,925 milioane lei. Principalul obiect de 
activitate al KD Life il constituie asigurările de viaţă şi anuităţile 
care sunt legate de fonduri de investiţii, acestea reprezentând 
circa 85% din totalul vânzărilor, în vreme ce restul portofoliului 
companiei este atribuit clasei de asigurări de viaţă, anuitaţi şi 
asigurări de viaţă suplimentare.

De asemenea, KD Fond de Pensii, societate a grupului KD 
creată special pentru a administra un fond de pensii pentru 
Pilonul II, număra, la sfârşitul lunii decembrie 2008, 6.705 de 
participanţi şi administra active nete de circa 1,2 milioane lei. 
Grupul de servicii financiare KD în parteneriat cu Patronatul Na-

ţional Român au investit 10 milioane euro în lansarea companiei 
sale de pensii, în fapt prima societate de acest tip lansată de 
catre grup pe o altă piaţă decât cea de origine.

PRIMA PENSIE Fond de Pensii, compania deţinută de grupul 
internațional PRVA din Slovenia, a pătruns în România după ce 
a primit avizul de constituire ca societate de pensii în sistemul 
pensiilor administrate privat, fiind cea de-a şaptea societate 
înfiinţată de PRVA Group în Europa de Est. Grupul sloven a be-
neficiat de-a lungul timpului de importante investiţii din partea 
BERD, care a furnizat fonduri suplimentare pentru înfiinţarea 
şi extinderea fondului de pensii al grupului PRVA şi a filialelor 
de management al activelor pe pieţele din Europa Centrală şi 
de Est. Alături de BERD, cu o cotă de 20%, principalii acţionari 
ai grupului PRVA sunt compania DEJ şi POTEZA SKUPINA, cu 
un procent de 50% şi respectiv 13%. La finele anului 2008, 
PRIMA PENSIE administra active nete de 2,1 milioane lei şi 
număra 15.828 de participanţi. Pentru anul 2009, PRIMA PENSIE 
intenționează să dezvolte şi fondul de pensii facultative.

Sloveni în piaţa românească

Alte clase de asigurări non-viaţă 1,51%Răspundere civilă generală 2,27%

Credite 2,09%

Asigurări de viaţă 32,17%

Accidente 5,70%

Sănătate 19,43%CASCO - Auto 10,12%

Incendiu şi calamităţi naturale 
4,17%

Alte daune la proprietăţi  
5,11%

Răspundere civilă auto 17,42%

Portofoliul de 
asigurări consolitat 

2007

Sursa: SIA

Top 10 companii de asigurare - ianuarie-iunie 2008

Compania

Total Non-viaţă Viaţă

PBS Cota de piaţă PBS Cota de piaţă PBS Cota de piaţă

mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR %

TRIGLAV 414,1 38,47 307,0 40,31 107,1 34,02
MARIBOR 144,0 13,38 109,2 14,34 34,8 11,06
ADRIATIC SLOVENICA 130,8 12,15 122,4 16,08 8,3 2,65
VZAJEMNA 120,3 11,18 120,3 15,80 - -
KAD 64,9 6,03 - - 64,9 20,61
TILIA 37,5 3,48 31,9 4,18 5,6 1,77
KD ŽIVLJENJE 35,3 3,28 - - 35,3 11,21
GENERALI 32,8 3,05 23,2 3,05 9,6 3,05
TRIGLAV ZDRAVSTVENA 29,5 2,74 29,5 3,87 - -
MERKUR 21,2 1,97 3,2 0,42 18,0 5,71
TOTAL TOP 10 1.030,4 95,71 746,7 98,04 283,7 90,09
TOTAL PIAŢĂ 1.076,6 100,00 761,6 100,00 314,9 100,00

Sursa: SIA
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Vreţi ca fondurile de pensii private obligatorii să garanteze că vor 
obţine pentru dumneavoastră câştiguri peste rata inflaţiei? Vreţi să nu 
mai plătiţi taxe şi impozite către stat? 

Evident, da, şi evident, da, ar fi răspunsurile date de aproape 
oricine. Asemenea măsuri însă, judecate în deplinătatea efectelor 
lor, duc la dezastru. 

Iată mai jos 7 motive pentru care „garantarea inflaţiei” în Pilo-
nul II de pensii private obligatorii reprezintă o propunere eronată 
şi dezamăgitoare:

Această propunere este inspirată din sisteme de pensii 
private construite pe o cu totul altă filosofie decât sistemul 
din România. Garantarea unor randamente (eventual, 
legate de un indicator cum este inflaţia) este practicată 

în sistemele de pensii private de tip „beneficii definite” (DB) şi nu 
apare în nici un sistem de tip „contribuţii definite” (DC), aşa cum 
este legiferat sistemul românesc de pensii private. 

În sistemele de tip DB însă (larg răspândite in Europa de Vest, 
Asia şi Australia), fondurile de pensii sunt ocupaţionale şi neobli-
gatorii – întrucât angajatorii sunt cei care contribuie în beneficiul 
salariaţilor, iar această practică a precedat cu mult legislaţia în 
domeniu. 

Practic, angajatorul din sistemele DB îşi integrează salariaţii 
într-o schemă de economisire pentru pensionare şi le „garantea-
ză” acestora o pensie, de exemplu, de 50%-80% din ultimul sala-
riu, evident fiind nevoie de indexarea periodică a contribuţiilor, 
pentru a obţine acest obiectiv. „Garantarea inflaţiei”, în puţinele 
sisteme DB unde ea există, nu se face însă anual, ci pe întrea-
ga perioadă de cotizare, de 20, 30, 40 de ani. Dacă în această 
perioadă fondurile garantate nu au depăşit inflaţia, finanţatorul 
schemei de pensii respective indexează fondurile cu diferenţa 
până la rata cumulată a inflaţiei.

Orice garanţie de acest tip generează şi costuri aferente sem-
nificative, care ar trebui suportate de către beneficiarii sistemului, 
adică de către participanţi. Propunerea unor astfel de false soluţii 
în sistemul românesc de pensii private denotă un grad foarte 
redus de înţelegere a legislaţiei româneşti şi a filosofiei reformei 
sistemului de pensii din România.

Nicăieri in lume nu există vreun sistem de pensii 
private asemănător cu cel din România care să impună 
randamente garantate peste nivelul inflaţiei. Tehnic 
vorbind, nu există nici un sistem de pensii private de tip 

„contribuţii definite” (DC), cu participare individuală obligatorie, 
fără caracter ocupaţional, unde fondurile să fie obligate de lege 
să performeze peste inflaţie – o asemenea garanţie anuală fiind 
imposibilă în termeni practici. Modelul de pensii private adoptat 
de România în 2007 mai este folosit de alte peste 30 de state 
(majoritatea din America de Sud şi Europa Centrală şi de Est), la 
recomandarea şi cu supravegherea Băncii Mondiale, iar nici unul 
dintre aceste peste 30 de state nu obligă fondurile de pensii să 
garanteze randamente peste inflaţie. Banca Mondială, care a 
perfecţionat modelul de pensii private multipilon aplicat şi de 
România, nu a recomandat nici unei țări dintre acestea introduce-
rea unui astfel de sistem de garantare.

În regiunea Europei Centrale şi de Est există 11 state 
cu sistem de pensii private multipilon (modelul Băncii 
Mondiale). Acestea au obţinut de la lansare performanţe 
investiţionale care au depăşit cu mult inflaţia, fără ca 

această cerinţă să le fie impusă prin lege. 

Ungaria a încercat un sistem de garantare a randamentelor 
pentru Pilonul II, care s-a dovedit a fi un experiment nereuşit şi a 
fost abandonat, pentru că a dăunat fondurilor de pensii şi parti-
cipanţilor acestora! Mai precis, în perioada 1998-2002, fondurile 
de Pilon II au fost obligate prin lege să garanteze un anumit 
procent din randamentul titlurilor de stat pe termen lung emise 
de statul maghiar. Din 2002, după ce măsura a plafonat randa-
mentele fondurilor, a redus la minim concurenţa şi a determinat 
un comportament investiţional „de turmă” (în dezavantajul clar al 
participanţilor), ea a fost eliminată din legislaţie.

Sistemul românesc de pensii private (Pilon II) oferă 
deja participanţilor săi două garanţii foarte solide, regle-
mentate prin lege: garanţia contribuţiilor nete (la finalul 
perioadei de cotizare, nici un client nu va primi mai 

puţin la pensia privată decât sumele depuse, minus comisioanele 
de administrare) şi garanţia randamentului minim relativ la piaţă 
(nici unui fond nu îi este permis, prin lege, să aibă randamente 
semnificativ mai reduse decât media pieţei).

„Garantarea inflaţiei” este nu doar „teoretic”, ci şi 
tehnic şi practic imposibil de aplicat, întrucât pe piaţa 
financiară românească nu există nici un instrument care 
să poată furniza randament garantat peste inflaţie, nici 

măcar titluri de stat cu randament garantat peste inflaţie. Deci 
nici măcar statul român nu poate oferi asemenea garanţii legate 
de inflaţie.

Dacă o asemenea propunere de „garantare a inflaţiei” 
în Pilonul II ar fi „testată” şi în România, pe banii celor 
4,6 milioane de români care economisesc şi şi-au pus 
încrederea în acest sistem (din care circa 40% nu în mod 

obligatoriu, ci VOLUNTAR – având vârsta între 35 şi 45 de ani), ea 
ar avea ca efect imediat reducerea la zero a concurenţei între fon-
duri, care ar adopta aceeaşi strategie investiţională şi ar rata toate 
oportunităţile investiţionale eficiente pe termen lung – ar genera 
aşa-numitul efect de „cost de pierdere de oportunitate”. 

Piaţa ar ajunge astfel la o alocare suboptimală a plasamente-
lor investiţionale, în defavoarea participanţilor. Măsura ar plafona 
randamentele fondurilor şi ar scoate de pe piaţă, unul câte unul, 
fondurile de pensii, iar în final sistemul s-ar prăbuşi sub propriile 
costuri.

Parlamentul României a înţeles însă deja toate aceste 
argumente, respingând în toamna anului trecut o iniţiati-
vă legislativă care cuprindea şi propunerea de „garantare 
de randamente peste inflaţie” pentru fondurile de pensii 

private obligatorii (Pilonul II).

De 7 ori: NU!

Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.apapr.ro
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Marţi, 20 ianuarie 2009, specialişti şi 
lideri de top au participat la un dialog 
deschis despre perspectivele acestui 
domeniu, despre speranţele, dar şi îngrijo-
rările principalilor actori implicaţi, despre 
planurile de viitor. Au participat Mircea 
OANCEA, Preşedinte, CSSPP, Domnica 
Doina PÂRCĂLABU, Preşedinte CNPAS, Dr. 
Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private şi Preşedinte APAPR, Mihai 
COCA-COZMA, General Manager, AIG 
Fond de Pensii, Simona DIŢESCU, CEO, BCR 
Fond de Pensii, Emilia BUNEA, Director Ge-
neral, ING Fond de Pensii, Radu CRĂCIUN, 
Director de Investiţii, INTERAMERICAN 
Fond de Pensii, Mihai ŞEITAN, Director 
General, GUILD Broker, Romeo JANTEA, 
Asociat, GUILD Broker, Mihai BOBOCEA, 
Secretar General, APAPR. Întâlnirea s-a 
bucurat, de asemenea, de prezenţa unui 
reputat analist financiar, Dragoş CABAT, 
Preşedinte, FINANCIAL VIEW.

2009 va fi, în mod cert, un an de criză, 
a explicat Dragoş CABAT, adăugând că 
cel mai probabil, situaţia va continua şi în 

cea mai mare parte a anului 2010, urmând 
ca din 2011 să putem vorbi de o relansare 
economică. În ce măsură acest context ar 
putea afecta dezvoltarea pieţei de pensii 
private? Opiniile exprimate de specialiştii 
prezenţi converg către o concluzie mode-
rat optimistă şi sunt diferenţiate pentru cei 
doi piloni ai sistemului.

Pilonul II – creşterea activelor în dome-
niul pensiilor private obligatorii este un fe-
nomen continuu, potenţat atât de mărirea 
nivelului contribuţiei de la 2%, la 2,5%, cât 
şi de creşterea numărului de participanţi. 
Totuşi, efectele crizei financiare ridică o 
serie de semne de întrebare cu privire la 
ritmul de dezvoltare.

Pilonul III – angajatorii rămân „mo-
torul” dezvoltării pe segmentul pensiilor 
private facultative, chiar dacă în condi-
ţiile economice volatile ale anului 2009 
apetenţa acestora pentru implementarea 
unor programe de beneficii pentru anga-
jaţi este destul de redusă.

Pilonul II: stabilitatea,  
ca factor de succes

Circa 4,6 milioane de participanţi 
şi un volum total al contribuţiilor de 
aproximativ 430 milioane euro, acestea 
sunt estimările liderilor din piaţa de 
pensii private cu privire la realizările 
anului 2009 pentru Pilonul II, în ipoteza 
măririi contribuţiilor de la 2% la 2,5% 
din venituri, aşa cum prevede calendarul 
stabilit prin legislaţia în vigoare. În aceste 

condiţii, este de aşteptat ca, la finalul 
anului 2009, volumul total al activelor 
nete să depăşească 600, sau chiar 650 
milioane euro.

Avem încredere că vom reuşi şi în 2009, 
chiar în condiţii de criză financiară, să 
obţinem rezultate bune pe Pilonul II. Mai 
trebuie însă rezolvate o serie de aspecte im-
portante privind colectarea, fără de care o 
parte din participanţi ar putea avea surpriza 
neplăcută de a constata că în conturile lor se 
află sume nesemnificative. De altfel, un prim 
semnal în acest sens va sosi curând, odată 
ce vom transmite fiecărui participant situ-
aţia contului său la finalul primului an de 
administrare, a declarat Crinu ANDĂNUŢ.

În esenţă, problematica actuală a Pilo-
nul II este dominată de preocuparea pen-
tru stabilitate. Obţinerea unor performanţe 
investiţionale cât mai bune este o condiţie 
esenţială pentru existenţa şi succesul 
pieţei de pensii private obligatorii, dar ea 
este condiţionată de numeroşi alţi factori: 
constanţa fluxurilor de numerar, existenţa 
unor mecanisme de piaţă care să nu încar-
ce artificial costurile de operare etc.

Piaţa pensiilor private este, fără îndoială, pe cale de a deveni una dintre 
cele mai importante pieţe financiare din România. Deşi încă foarte tânără 
– cele mai „bătrâne” fonduri de pensii private funcţionează doar de un 
an şi jumătate –, potenţialul ei de dezvoltare este deja vizibil şi, în mare 
parte, cuantificabil. Dincolo de aspectele financiare, importanţa socială 
a dezvoltării pe baze sănătoase a unui sistem de pensii private nu mai 
are nevoie de nici o demonstraţie. Iată de ce, redacţia Revistei PRIMM 
– Asigurări&Pensii, liderul publicaţiilor de specialitate din România, a 
considerat oportună organizarea unei întâlniri la „vârf” a acestei pieţe, cu 
tema „Previziuni 2009 – Pensiile Private în România”.

Accent pe stabilitate

Previziuni 2009
Pilonul II
4,6 mil. participanţi
430 mil. EUR contribuţii
650 mil. EUR active

Daniela GHEȚU
Director Editorial
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Dinamica numărului de participanţi la 
Pilonul II întrece de departe aşteptările noas-
tre, dar ne ridică şi serioase semne de între-
bare, mai ales dacă ne uităm şi la numărul 
de conturi goale din sistem, a remarcat 
Crinu ANDĂNUŢ. Potrivit liderilor prezenţi 
la întâlnire, numărul conturilor alimentate 
din sistem (în care s-au virat contribuţii 
cel puţin o dată) se va menţine în 2009 în 
jurul cifrei de 4 milioane, cu precizarea că 
această cifră include şi un număr sub-
stanţial de conturi care nu sunt alimen-
tate continuu, fie urmare a modificării 
statutului profesional al participanţilor, fie 
ca o consecinţă a neîndeplinirii obligaţiilor 
legale de către angajatori.

Pentru noi, ca operatori, este important 
nu numai să avem un portofoliu cu cât mai 
mulţi participanţi, ci şi ca aceştia să aibă 
contribuţii constante. Asta ne-ar permite să 
estimăm corect fluxurile de bani şi să putem 
gândi o politică de investiţii cât mai bună, 
a precizat Mihai COCA-COZMA. Pe de altă 
parte, conturile goale reprezintă o sursă 
de pierderi pentru toate părţile implicate. 
Noi, ca operatori, irosim bani, dat fiind că 
şi un cont gol are asociate nişte costuri de 
operare. Cât priveşte participanţii, ca acest 
sistem să-şi atingă scopul, iar aceştia să be-
neficieze într-adevăr de un suport financiar 
la bătrâneţe, este important ca sumele să 
se acumuleze constant, cu atât mai mult cu 
cât contribuţiile sunt foarte mici, a subliniat 
Emilia BUNEA.

Pilonul III: piaţa de 
facultative se va dubla în 2009

2009 nu va fi un an uşor în pensiile pri-
vate facultative, dar piaţa va continua să se 
dezvolte din toate punctele de vedere, atât 
legislativ, cât şi ca structură. Astfel, se află în 
curs de autorizare cel de-al zecelea adminis-
trator de fonduri de pensii private faculta-
tive, iar până la sfârşitul anului estimez că 

vom avea 15 fonduri de pensii facultative 
funcţionale, a declarat Mircea OANCEA.

Potrivit celor mai importanţi operatori, 
în termeni cantitativi, 2009 va însemna 
atingerea unui total de circa 300.000 de 
participanţi şi a unui volum de active de 
aproximativ 50 - 60 milioane euro, adică 
dublu faţă de finalul lui 2008. Este evident 
că evoluţia va fi mai lentă decât am estimat 
iniţial şi decât ne-am fi dorit, dar cu toate 
acestea apreciem că dimensiunile pieţei se 
vor dubla până la sfârşitul anului acesta. 
Trebuie să ţinem cont că actuala criză finan-
ciară a pus piaţa de pensii facultative în faţa 
unor provocări suplimentare, în primul rând 
prin reducerea capacităţii multor angaja-
tori de a acorda pensii private facultative 
salaria ţilor, a precizat oficialul CSSPP.

În rândul veştilor bune stă hotărârea 
exprimată atât de autoritatea de supra-
veghere, cât şi de operatori, de a conti-
nua dialogul pentru aşezarea pieţei de 
Pilon III pe baze cât mai solide, pregătind 
momentul în care pieţele financiare se 
vor relansa, iar administratorii de pensii 
private facultative vor putea trece la con-
struirea unor portofolii orientate în mod 
real către maximizarea randamentelor. 
Acest moment trebuie pregătit astfel încât 
reglementările să anticipeze momentul 
oportun pentru diversificarea investiţiilor, a 
punctat Radu CRĂCIUN.

O piaţă liberală,  
dar strict controlată

Dacă nu de puţine ori piaţa româneas-
că de pensii private este criticată, în spe-
cial în ceea ce priveşte Pilonul II, ca fiind 
piaţa cu cel mai redus nivel de contribuţie 
şi cele mai coborâte plafoane de limitare 
a comisioanelor de administrare, surprin-
zător sau nu, ea este una, în acelaşi timp, 
dintre cele mai liberale din zonă. Un pas 

înainte în această direcţie a fost realizat la 
începutul acestui an, prin lărgirea paletei 
de instrumente financiare admise pentru 
investiţiile fondurilor de pensii.

Liberalizarea legislaţiei nu înseamnă 
însă şi abdicarea de la stricteţea suprave-
gherii. Un exemplu concludent în acest 
sens este noua legislaţie secundară cu 
privire la evaluarea activelor. Promovate 
recent, după o lungă dezbatere cu piaţa 
vizată, noile norme stabilesc proceduri 
coerente de apreciere a valorii curente a 
activelor din portofoliu, astfel încât rezul-
tatele comunicate de administratori să fie 
perfect comparabile.

Dialogul, mereu necesar
Poate că unul dintre factorii de dife-

renţiere cei mai interesanţi ai pieţei de 
pensii private în comparaţie cu celelalte 
pieţe financiare din România este relaţia 
foarte armonioasă dintre supraveghetori 
şi entităţile supravegheate. Armonioa-
să, în sensul productiv, al comunicării şi 
consultării permanente. Fără să fie vorba, 
propriu-zis, de o relaţie „de iubire”, calea 
dialogului este în permanenţă deschisă, 
interesul comun – de a dezvolta piaţa 
– situându-se mai presus de inerentele 
adversităţi dintre poziţiile de supraveghe-
tor şi supravegheat. 

Sperăm să păstrăm excelenta colabo-
rare cu CSSPP şi în perioada următoare, 
mai ales pe problemele tehnice şi legate de 
investiţii, în beneficiul celor aproape 4,8 mili-
oane de clienţi la fondurile de pensii private 
- obligatorii şi facultative, afirmă, în numele 
operatorilor, Preşedintele APAPR.

Previziuni 2009
Pilonul III
300.000 participanţi
60 mil. EUR active
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PRIMM: Care sunt, în opinia dumneavoastră, 
priorităţile CNPAS în acest moment?

Doina PÂRCĂLABU: CNPAS este insti-
tuţia care administrează şi gestionează sis-
temul public de pensii, al doilea buget al 
ţării, şi care este, în egală măsură, un actor 
important în implementarea sistemului 
de pensii administrat privat, componenta 
obligatorie. 

În această dublă implicare, instituţia 
s-a confruntat atât la nivel central, cât 
şi la nivelul structurilor sale teritoriale, 
cu o avalanşă de acte normative care au 
determinat un volum deosebit de mare de 
activitate şi care au impus adaptarea con-
tinuă a proceselor şi procedurilor interne 
necesare implementării lor. În acest mo-
ment, faţă de realităţile existente şi luând 
în considerare obiectivele cuprinse în Pro-
gramul de Guvernare, priorităţile CNPAS 
pot fi grupate în trei direcţii distincte.

În ceea ce priveşte cadrul bugetar, ne 
propunem în primul rând îmbunătăţirea 
procesului de fundamentare a nevoilor 
bugetare, dinspre nivelul local spre cel 
central. Într-o perspectivă mai largă, 
identificarea şi utilizarea celor mai bune 
modele de fundamentare a cheltuielilor 
bugetului asigurărilor sociale de stat, pe 
termen mediu şi lung, este, de asemenea, 
un obiectiv major. Nu mai puţin impor-
tant este cadrul relaţional. Mă refer aici la 
îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publi-
cul la nivelul tuturor caselor teritoriale 

de pensii, astfel încât să se reducă timpul 
de soluţionare a solicitărilor şi să oferim 
un mediu de lucru corespunzător pentru 
participanţii la sistem.

În sfârşit, din perspectiva eficienţei, 
avem de realizat lucruri importante şi în 
ceea ce priveşte cadrul operaţional. Voi 
menţiona numai câteva dintre cele mai 
importante repere:

• finalizarea sistemului informatic 
integrat şi punerea acestuia în exploatare 
curentă, astfel încât domeniile operaţio-
nale principale să lucreze în timp real şi cu 
eficienţă; 

• întocmirea unei strategii de informa-
tizare a CNPAS pe termen mediu şi pune-
rea de acord a acestei strategii cu strategia 
de informatizare a MMFES şi strategia UE 
în domeniul pensiilor;

• continuarea procesului de recalculare 
prin valorificarea unor perioade de stagiu 
de cotizare, salarii, sporuri etc.;

• implementarea fluxului de scanare a 
cărţilor de muncă şi începerea procesului 
de creare a arhivei electronice  a dosarelor 
de pensii, astfel încât să se creeze premise 
pentru evidenţa informatizată a istoricu-
lui perioadelor de asigurare pentru toţi 
asiguraţii.

În perioada 2007-2008, CNPAS a traversat cu 
bine o perioadă considerată ca foarte dificilă, 
implementând, cu un succes care a depăşit toate 
aşteptările, sistemul de colectare a contribuţiilor 
pentru Pilonul II de pensii private. Ce îmbunătăţiri 
consideraţi că mai sunt necesare pentru funcţio-
narea acestui sistem la parametri optimi?

Acest succes înregistrat în implemen-
tarea Pilonului II al sistemului complex 
de pensii din România a reprezentat 
o mare provocare pentru specialiştii 
sistemului nostru, CNPAS dovedind că 
este o instituţie matură, bine organizată, 
cu profesionişti care au făcut o pasiune 

pentru acest sistem, în condiţiile în care 
numărul personalului este – în continuare 
– insuficient, iar salariile nu sunt compara-
bile cu cele din mediul privat. Din păcate, 
având o contribuţie esenţială în tot acest 
mecanism, CNPAS nu a fost privită şi ca un 
beneficiar de merit al veniturilor prove-
nite din costurile administrative datorate 
sistemului.

În procesul de aplicare a sistemului 
pensiilor private obligatorii au fost însă 
identificate anumite dificultăţi care tre-
buie, desigur, eliminate, astfel încât să se 
asigure funcţionarea optimă a sistemului. 
Principalele îmbunătăţiri au în vedere 
dezvoltarea şi completarea cadrului legis-
lativ, astfel încât să fie reglementate acele 
proceduri necesare soluţionării aspectelor 
identificate în practică, inclusiv cele ridi-
cate de codurile numerice personale ale 
participanţilor la sistem.  

Consideraţi că un posibil efect al crizei financiare 
ar putea fi o mai slabă colectare a contribuţiilor 
la sistemul public de pensii şi, implicit, către 
componenta administrată privat? Dacă da, cum îşi 
propune CNPAS să contribuie la prevenirea unei 
astfel de situaţii?

După cum, desigur, cunoaşteţi, CNPAS 
nu are atribuţii în colectarea efectivă a 
contribuţiilor, fiind, potrivit legii, instituţia 
de evidenţă. Competenţa, în acest dome-
niu, revine structurilor ANAF, instituţia 
care, suntem convinşi, are reprezentarea 
exactă a importanţei colectării atât a 
contribuţiilor pentru sistemul public de 
pensii, cât şi a contribuţiilor pentru Pilonul 
II. Desigur, în ceea ce ne priveşte, vom face 
tot posibilul ca operatorii economici să-şi 
îndeplinească obligaţia complementară 
plăţii contribuţiilor, şi până la urmă cea 
mai importantă în ceea ce priveşte pensi-
ile private, aceea de a depune declaraţiile 
nominale corect şi la timp.

Începând cu luna ianuarie a.c., CNPAS are un nou Preşedinte. Specialist 
cu vechi state de lucru în cadrul instituţiei, Doinei PÂRCĂLABU îi sunt 
recunoscute unanim o serie calităţi indispensabile postului pe care îl ocupă: 
rigoare, punctualitate, spirit organizatoric, capacitate de analiză... 
Despre priorităţile instituţiei şi implicarea continuă în domeniul pensiilor 
private, la foarte puţin timp de la instalarea în fotoliul de Preşedinte CNPAS, 
într-un interviu cu:

Doina PÂRCĂLABU
Preşedinte CNPAS

Îmi doresc ca CNPAS să devină 
o instituţie mai modernă 
şi mai flexibilă, care să se 
adapteze mai rapid la nevoile 
cetăţeanului.
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Care apreciaţi că sunt principalele provocări de 
ordin profesional care vă stau în faţă în perioada 
următoare?

Noua funcţie care mi-a fost încredin-
ţată reprezintă, într-adevăr, o provocare. 
Este încă devreme pentru o evaluare 
completă, dar consider că principalele 
direcţii în care va fi necesar să-mi îndrept 
eforturile sunt următoarele: moderniza-
rea instituţiei, în sensul construirii unor 

compartimente flexibile, care să permită 
adaptarea rapidă la nevoile cetăţeanu-
lui, deşi ne aflăm încă într-un context 
instituţional general rigid; stabilirea unor 
obiective pe termen mediu şi scurt în de-
plină concordanţă cu necesităţile reale ale 
cetăţenilor şi a căror realizare să aibă ca 
finalitate creşterea gradului de satisfacţie 
a beneficiarilor sistemului; asigurarea re-
alei identităţi a Casei de Pensii în peisajul 
instituţional din România pentru a realiza 
scăderea numărului pensionarilor de la 
ghişee, inclusiv prin introducerea treptată 
a unui sistem de furnizare a informaţiilor 
şi serviciilor prin intermediul mijloacelor 
moderne de comunicare.

Daniela GHEȚU

În implementarea Pilonului 
II de pensii private, CNPAS a 
dovedit că este o instituţie 
matură, bine organizată, cu 
profesionişti care au făcut o 
pasiune pentru acest sistem.

Doina PÂRCĂLABU
Are o bogată experienţă în 
domeniul asigurărilor sociale, 
cei mai importanţi paşi din 
traiectoria sa profesională 
fiind strâns legaţi de 
activitatea Casei Naţionale 
de Pensii şi alte Drepturi de 
Asigurări Sociale. Director 
adjunct la Direcţia Buget, 
începând cu 2001, mai apoi, 
pentru perioade mai scurte 
de timp, Director – Direcţia 
Îndrumare şi Coordonare a 
Caselor de Odihnă şi Tratament 
Balnear, şi Secretar General 
al CNPAS, Doina PÂRCĂLABU a 
deţinut funcţia de Director al 
Direcţiei Programe şi Strategii 
în perioada 2005 – 2007, 
după care, din vara anului 
2007, a coordonat activitatea 
Casei de Pensii a Municipiului 
Bucureşti, ca Director Executiv.
Absolventă a Facultăţii de 
Planificare şi Cibernetică 
Economică din cadrul ASE 
Bucureşti şi deţinătoare a 
unei diplome de Master în 
Management Public a aceleiaşi 
instituţii universitare, 
Doina PÂRCALABU este, 
de asemenea, doctorand 
în economie al Academiei 
Române şi doctorand în  
Cibernetică economică şi 
statistică, la ASE Bucureşti. 
Primii ani de carieră şi 
i-a petrecut lucrând ca 
informatician în companii a 
căror activitate era orientată 
către domeniul turismului.
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Anul 2005 a fost hotărâtor pentru 
sistemul de pensii din Slovacia. Sistemul 
public de pensii a beneficiat de o reformă 
profundă, care a stabilit o legătură mai pu-
ternică între contribuţiile plătite şi pensiile 
primite şi a majorat vârsta de pensionare, 
ambele fiind măsuri de creştere a suste-
nabilităţii sistemului public (Pilonul I). În 
plus, Slovacia a introdus în acelaşi an şi un 
sistem puternic de pensii private: obliga-
toriu (Pilonul II) şi facultativ (Pilonul III).

Arhitectura sistemului
Pilonul II slovac este unul dintre cele 

mai solide din regiune, fiind încă de la 
început construit pe modelul multifond 
(fiecare administrator gestionează în 
mod obligatoriu trei fonduri, cu profiluri 
diferite de risc – redus, mediu şi ridicat) 
şi bazat pe o contribuţie consistentă, de 
9% din salariul brut al fiecărui participant. 

Înaintea reformei, fiecare salariat contribu-
ia cu 18% din salariul său brut la sistemul 
public de pensii, reforma împărţind 
această contribuţie în două jumătăţi – 9% 
pentru sistemul public, ca până în 2005, şi 
9% direcţionaţi în sistemul privat. Astfel, 
Slovacia beneficiază de o contribuţie 
semnificativă, printre cele mai ridicate din 
regiunea Europei Centrale şi de Est.

Potrivit legislaţiei, fiecare administra-
tor gestionează trei fonduri de pensii pri-
vate obligatorii, cu portofolii de investiţii 
şi profiluri de risc diferite, adecvate vârstei 
participanţilor. Fondurile conservatoare 
investesc numai în titluri de stat, obligaţi-
uni şi depozite bancare, fondurile modera-
te investesc cel mult 50% în acţiuni listate 
şi cel puţin 50% în instrumente financiare 
cu venit fix, iar fondurile dinamice inves-
tesc până la 80% în acţiuni listate şi restul 
în alte instrumente. Participanţii pot alege 

orice fond doresc, dar pot contribui doar 
într-un singur fond la un moment dat. Li-
bertatea de opţiune are însă două limitări: 
1) dacă participantul are mai puţin de 15 
ani până la pensionare, el nu mai poate 
alege să contribuie la fondul dinamic, şi 2) 
cu cel puţin 7 ani înainte de pensionare, 
participantul trebuie să aleagă fondul 
conservator, sau va fi repartizat automat la 
fondul conservator al aceluiaşi administra-
tor. Opţiunea implicită, pentru cei care nu 
îşi aleg nici un fond, este fondul conserva-
tor. La finalul campaniei iniţiale de aderare 
(2005), 69% dintre slovaci aleseseră fondu-
rile dinamice, 30% fondurile moderate şi 
doar 1% fondurile conservatoare, raport 
de forţe care se păstrează aproape identic 
până în ziua de azi.

Pilonul III de pensii facultative a fost 
introdus în 1997 şi reformat puternic în 
2004. Iniţial disponibil doar salariaţilor, 
sistemul facultativ de pensii private a fost 
ulterior deschis tuturor cetăţenilor peste 
18 ani, care doresc să economisească 
voluntar prin aceste scheme de pensii.

Când politica intră în scenă
Însă sistemul de pensii private din Slo-

vacia a fost puternic zdruncinat începând 
cu 2006, după venirea la putere a parti-
dului de stânga condus de noul premier 
Robert FICO. Acesta s-a declarat inamic 
public al Pilonului II şi a întreprins o serie 
de măsuri ca să destabilizeze sistemul. 
Printre acestea, cele mai importante sunt 
două clauze de „opt-out”, care permit par-
ticipanţilor la Pilonul II să iasă din sistem 
şi să contribuie doar la bugetul public de 
pensii, adică aşa cum era situaţia înaintea 
reformei din 2005. În pofida recomandă-
rilor politice şi a aversiunii premierului 

Un vechi proverb spune că „nu poţi să fii şi sătul, şi cu slănină în pod în acelaşi 
timp”. Proverbul ilustrează perfect situaţia Slovaciei, care a introdus în 2005 
un sistem de pensii private foarte liberal şi îndrăzneţ. Piaţa de pensii private 
s-a dezvoltat rapid, însă totul s-a schimbat după alegerile parlamentare 
din 2006. Accederea la putere a socialiştilor a subminat bazele sistemului 
de pensii private, Pilonul II slovac devenind o cetate sub asediul discursului 
populist al politicienilor.

Slovacia

Investițiile fondurilor obligatorii 
la 30 ianuarie 2009

Acțiuni  
11.2%

Altele 
5.0%

Obligațiuni 
55.6%

Depozite  
bancare  
28.2%

Sursa: Banca Națională a Slovaciei

Investițiile fondurilor 
facultative la 30 iunie 2008

Sursa: Banca Națională a Slovaciei

Obligațiuni 
58.5%

Acțiuni
2.4%

Altele  
0.9

Depozite  
bancare 
38.1%



29Anul XI - Numărul 1-2/2009 |69-70| www.primm.ro

faţă de acest sistem, cei circa 1,5 milioane 
de participanţi au arătat că au mai multă 
încredere în administrarea privată a eco-
nomiilor lor decât în pensia de stat. După 
expirarea primei clauze de opt-out, la 
mijlocul anului trecut, doar 6% dintre par-
ticipanţi luaseră decizia de a se întoarce cu 
contribuţiile lor în sistemul public, sumă 
egalată însă de numărul noilor intraţi pe 
piaţa forţei de muncă şi care au decis să se 
alăture Pilonului II.

A doua perioadă de deschidere a 
porţilor Pilonului II, care expiră în iunie 
anul acesta, a convins în primele trei luni 
mai puţin de 2.500 de participanţi, număr 
depăşit de cel al noilor intraţi. Guvernul 
estima că prin această „deschidere” a Pilo-
nului II nu mai puţin de 150.000 de partici-
panţi s-ar fi retras din sistem, însă calculele 
politice au fost depăşite de încrederea 
participanţilor în economisirea privată.

Structura pieţei
ALLIANZ este liderul pieţei de pensii 

obligatorii din Slovacia, cu active de peste 
706 milioane euro în cele trei fonduri de 
Pilon II (31% din piaţă) şi un număr total 
de 450.000 de participanţi (30%). Pe locu-
rile doi şi trei urmează AXA (630 milioane 
euro, adică 27,6%, şi aproape 400.000 de 
participanţi, adică 26,3% din total) şi GE-
NERALI (330 milioane euro, adică 14,5%, şi 
200.000 de clienţi, adică 13,4% din piaţă). 
Piaţa însemna active de 2,28 miliarde euro 
la 30 ianuarie 2009 şi un număr de partici-
panţi de peste 1,5 milioane.

Pe segmentul de pensii facultative, li-
derul pieţei este ING, cu aproape 40% cotă 
de piaţă, adică 347 milioane euro în active 
nete şi un număr de 334.000 de partici-
panţi. Pe locurile doi şi trei sunt două fon-
duri locale, gestionate de TATRA BANKY şi 
STABILITA. Per total, piaţa însemna active 
nete de 880 milioane euro şi 855.000 de 
participanţi la 30 iunie 2008.

Investiţiile şi  
randamentele fondurilor

Legislaţia privind investiţiile permi-
se fondurilor de pensii este destul de 
limitativă. Pe Pilonul II, fondurile trebuie 
să investească cel puţin 30% din active în 
instrumente ale unor emitenţi din Slovacia 
– stat sau companii private. Celelalte 
limite investiţionale derivă în principal din 
restricţionările modelului multifond. De 
asemenea, fondurile trebuie să furnize-
ze un randament minim garantat, care 
reprezintă un procent (50% la fondurile 
dinamice, 70% la cele balansate, 90% la 
cele conservatoare) din media performan-
ţelor competitorilor.

Fondurile obligatorii nu folosesc 
însă nici pe departe plafoanele permise 
de legislaţie pentru a investi pe piaţa 
bursieră, având o abordare conservatoare 
şi destul de uniformă din cauza temerilor 

referitoare la intervenţia factorului politic. 
Ca urmare, rezultatele investiţionale ale 
fondurilor sunt destul de slabe, fondurile 
fiind afectate şi de lipsa de predictibilitate 
privind baza de clienţi, din cauza clauzelor 
de opt-out.

Întrucât sistemul de pensii private 
pare în acest moment ţinta predilectă a 

politicienilor din Slovacia, dezvoltarea 
ulterioară a pieţei de profil şi capacitatea 
sa de a-şi îndeplini obiectivul final – acela 
de a furniza pensii decente din sistemul 
privat pentru cei peste 1,5 milioane de 
participanţi actuali – sunt deocamdată 
puse sub semnul întrebării.

Alexandru IONESCU

Piaţa de pensii private obligatorii (Pilonul II) din Slovacia

Fond de pensii  private obligatorii
Active nete 

(mil. EUR) la 
30 ian. 2009

Cota de piaţă (%) Randament 
în 2008 (%)

Randament de 
la lansare* (%)

Fondurile conservatoare (risc redus)
AEGON 10.3 10.6% 2.7% 15.1%
ALLIANZ-SLOVENSKA 34.7 35.6% 2.5% 15.0%
AXA 19.9 20.4% 3.0% 14.3%
CSOB 5.7 5.8% 4.3% 15.3%
ING 8.5 8.7% 3.1% 14.6%
VUB GENERALI 18.4 18.9% 2.8% 14.4%
TOTAL FONDURI CONSERVATOARE 97.5 4,3% din total 2.8% 14.7%

Fondurile echilibrate (risc moderat)
AEGON 56.3 8.5% -7.7% 5.0%
ALLIANZ-SLOVENSKA 219.5 33.1% -4.3% 7.1%
AXA 157.4 23.7% -4.5% 6.0%
CSOB 37.2 5.6% -6.9% 3.2%
ING 72.6 10.9% -4.5% 4.4%
VUB GENERALI 120.6 18.2% -5.2% 5.8%
TOTAL FONDURI ECHILIBRATE 663.6 29,2% din total -5.0% 5.9%

Fondurile dinamice (risc ridicat)
AEGON 165.3 10.9% -11.2% 0.6%
ALLIANZ-SLOVENSKA 452.2 29.9% -6.5% 5.0%
AXA 451.3 29.8% -6.5% 4.0%
CSOB 84.6 5.6% -8.3% 1.8%
ING 169.1 11.2% -6.4% 2.1%
VUB GENERALI 191.0 12.6% -7.2% 3.8%
TOTAL FONDURI DINAMICE 1513.5 66,5% din  total -7.2% 3.6%
TOTAL GENERAL 2274.6 100% -6.1% 4.7%

* adică în perioada 15 martie 2005 – 30 ianuarie 2009

Situaţia pe administratori
Administrator Active nete (mil. 

EUR) la 30 ian. 2009
Cota de piaţă 

după active (%)
Participanţi  

(30 iunie 2008)
Cota de piaţă după 

participanţi (%)
ALLIANZ-SLOVENSKA 706.4 31.1% 450725 30.0% 
AXA 628.6 27.6% 396391 26.3%
VUB GENERALI 330.0 14.5% 201106 13.4%
ING 250.2 11.0% 156673 10.4%
AEGON 231.9 10.2% 199488 13.3%
CSOB 127.5 5.6% 100262 6.7%
TOTAL GENERAL 2274.6 100% 1504645 100%

Sursa: Asociaţia Fondurilor de Pensii din Slovacia (ADSS)

Piața de pensii private facultative (Pilonul III) la 30 iunie 2008

Fond de pensii Active nete 
(mil. EUR) Cota de piață (%) Participanți Cota de piață (%)

ING 347.115 39.5% 334046 39.1%
TATRA BANKY 247.736 28.2% 209307 24.5%
STABILITA 167.395 19.0% 161537 18.9%
AXA 117.061 13.3% 148185 17.3%
AEGON 0.327 0.0% 1482 0.2%
TOTAL GENERAL 879.634 100% 854557 100%

Sursa: Asociatia Fondurilor de Pensii din Slovacia (ADSS)
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În fapt, cererea sindicatelor de înghe-
ţare a creşterii  contribuţiei la Pilonul II  se 
înscrie într-un scenariu devenit de acum 
clasic. De când instituţiilor cu pricina li s-a 
interzis prin lege calitatea de administra-
tor în businessul cu pensii private, indus-
tria ca atare s-a transformat pentru liderii 
sindicali dintr-un obiectiv strategic într-o  
ţintă numai bună de luat în vizor. Exem-
plele sunt nenumărate. Cererea de inde-
xare a contribuţiilor cu inflaţia este una 
dintre nenumăratele inepţii debitate cu 
un aer doct de marii specialişti financiari ai 
sindicatelor.  Prin 2007, discriminarea între 
pensiile femeilor şi cele ale bărbaţilor, ca 
urmare a perioadelor diferite de contri-
buţie, a devenit peste noapte subiect de 
interes naţional, prin contribuţia aceloraşi 
actori. În fapt, vorbim de o problemă 
tehnică reală  cu care se confruntă toată 
Europa, dar care nu afectează stabilitatea 
sistemului sau rentabilitatea sa. La toate 
acestea se adaugă presiunea continuă 
pentru reducerea comisioanelor admi-
nistratorilor, de dragul sportului, fără o 
argumentare temeinică şi, în sfârşit, episo-
dul actual, cel cu îngheţarea contribuţiilor 
pentru a permite bugetului public să res-

pire o gură de oxigen. Dincolo de aspectul 
uneori comic al revendicărilor sindicale, 
în discuţie rămâne o problemă majoră. 
Sectorul pensiilor private în particular şi  
reforma pensiilor în general nu beneficia-
ză în România de sprijinul societăţii civile, 
cel puţin în ceea ce priveşte latura sa re-
prezentată de mişcarea sindicală. Efectele 
sunt vizibile în planul percepţiei reciproce. 
Pentru sindicate, administratorii de pensii 
sunt „băieţii aceia deştepţi” care au venit 
în România doar pentru a se înfrupta din 
caşcavalul reprezentat de contribuţiile 
românilor cinstiţi. Aşa stând lucrurile, 
liderii confederaţiilor nu intră în dialog 
cu administratorii pentru a găsi soluţii şi 
nici cu asociaţia lor. Se plâng la Guvern şi 
agită presa, efectul fiind în acest caz nefast 
pentru ambele tabere. De cealaltă parte, 
administratorii de fonduri, firme multina-
ţionale, nu recunosc în sindicate un parte-
ner de dialog, pierzând astfel sprijinul unei 
puternice forţe sociale.

Revenind la îngheţarea contribuţiilor, 
motivul invocat în sprijinul acestei măsuri 
este susţinerea bugetului public de pensii. 
De ce au nevoie pensiile de stat de bani? 
Pentru că e criză, ar suna un prim răspuns. 
Firmele concediază angajaţi pe bandă 
rulantă, iar efectul este că aceştia nu  mai 
au cu ce să contribuie la bugetul public de 
asigurări sociale. Drept urmare, pensiona-
rii actuali riscă să nu mai beneficieze de 
majorări ale pensiilor conform graficului 
întocmit de Guvern. 

Nu acesta este însă singurul motiv. 
Un al doilea răspuns  la întrebarea de mai 
sus se referă la deficitul creat sistemului 
public prin implementarea pensiilor 

obligatorii, deficit rămas neacoperit până 
astăzi. Să facem un exerciţiu de memorie. 
În  2006 şi 2007, de pildă, când legea pen-
siilor private prindea contur, în Parlament  
principala problemă la care nu se găseau 
soluţii era tocmai aceea legată de gaura 
creată  sistemului public de către pensiile 
private. Suma a crescut pe măsură ce 
implementarea sistemului s-a tot amânat, 
ajungând la circa 1,8-2 miliarde euro 
valabili pentru primii cinci ani de la startul 
sistemului. S-a vorbit atunci de necesita-
tea identificării unor surse neinflaţioniste. 
O soluţie posibilă o reprezenta o parte 
din banii  proveniţi din privatizarea BCR, 
dar pentru aceştia o altă prioritate era  şi 
construcţia de autostrăzi. Între timp, banii 
s-au evaporat fără a apuca să servească 
unui scop precis. S-a vorbit apoi de un 
împrumut acordat de Banca Mondială 
în cadrul programelor de implementare 
a aquis-ului comunitar şi, nu în ultimul 
rând, despre emiterea de bonduri guver-
namentale. În septembrie 2007, luna în 
care au început campaniile de marketing 
ale operatorilor, niciuna dintre sursele de 
acoperire a deficitului nu era încă identifi-
cată. Între timp, peste subiect s-a aşternut 
liniştea, cei responsabili cu rezolvarea 
problemei mizând pe rezolvarea de la 
sine a acesteia la adăpostul unei „econo-
mii care duduia”. 

În concluzie, intenţia Guvernului de 
îngheţare a creşterii contribuţiei la pensii-
le private este doar un efect al unor cauze 
mai vechi, fără legătură cu criza financiară 
din prezent. În acest context, protestul 
membrilor APAPR, lăudabil de altfel ca şi 
cele ale EFRP şi FIAP, s-ar putea să rămână 

Scandalul îngheţării în 2009 a contribuţiilor la pensiile private redeschide 
şirul unor întrebări esenţiale rămase fără răspuns încă de la startul Pilonului 
II. S-a pus atunci problema  din ce va fi acoperit deficitul produs sistemului 
public  de introducerea pensiilor private. Ne-am întrebat, în plus, dacă un 
sistem  care porneşte cu o contribuţie iniţială de numai 2% are vreo şansă să 
devină rentabil pentru participanţi. „Las că merge şi aşa!”, s-a spus la vremea 
respectivă. „Le rezolvam din mers!“ Iată însă că nu merge deloc.

Contribuţii
îngheţate la 2%

Constantin NĂSTASE



31Anul XI - Numărul 1-2/2009 |69-70| www.primm.ro

în istoria business-ului cu pensii doar la 
stadiul de exerciţiu de imagine. Cu sau 
fără implicarea sindicatelor, dacă Guvernul 
n-are bani pentru pensionarii de azi, va 
apela fără vreun regret la pensionarii de 
mâine, să achite nota de plată. Şi asta pen-
tru că în ecuaţia politicului, voturile care 
contează sunt cele din prezent, nu cele de 
peste 20 sau 30 de ani.

Judecând lucrurile dintr-o altă per-
spectivă, stagnarea contribuţiei  la nivelul 
de 2% pentru încă un an ar fi putut însem-
na o pierdere mai uşor de suportat atât  
de administratori, cât şi de participanţi, 
dacă nivelul contribuţiei ar fi fost stabilit 
încă din primul an la 5-7%, ca în Polonia 
sau Ungaria. Factorul politic s-a dovedit şi 
în acest caz o frână în calea reformei. 

De teama experienţelor de tip FNI sau 
SAFI,  Guvernul  a  adoptat tactica unei 
prudenţe exagerate în implementarea 
pensiilor private, lăsând portiţa unor pro-
misiuni de accelerare a reformei în raport 
de evoluţia ulterioară a economiei. Astăzi, 
se dovedeşte că acest gen de abordare a 
fost greşit. În loc să sărim etapele pentru 
a ajunge la un 6% înainte de 2016, avem 
perspectiva de a rămâne în 2009 la acelaşi 
nivel de 2%.

În fine, să încercăm timid o analiză a 
stilurilor de comunicare legate de eveni-
mentul în cauză. E criză, aşadar. Guvernul 
vrea să ajute bugetul pensiilor de stat cu 
contribuţii de la pensiile private. Comu-
nicatul APAPR sună însă prea agresiv şi 
neconvingător. Cităm: APAPR va riposta 
dur pe plan internaţional sau tinerilor… 
li se bagă efectiv mâna în buzunare, ori 

măsura este un atentat la un drept câştigat 
de proprietate.

Să ne înţelegem. APAPR nu este nici 
membru în Consiliul de Securitate al ONU 
şi nici nu face parte din grupul celor şapte 
puteri care hotărăsc soarta lumii. Pentru 
un astfel de limbaj ai nevoie să ocupi 
măcar una dintre cele două poziţii. APAPR, 
o asociaţie abia cristalizată care încearcă 
să devină o voce în piaţă şi nimic mai mult. 
Nu le va fi însă foarte uşor.  În campaniile 
de marketing, aproape la unison, membrii 
APAPR au folosit cartea pe care  toate 
multinaţionalele se bazează în astfel de 
situaţii:  stabilitatea financiară a companiei 
la nivel global, rating AAA sau măcar AA, 
specialişti în investiţii şi administrare de 
portofolii, încredere în  brand, istorie a 
firmei de sute de ani etc. 

Reţeta s-a dovedit de succes pentru 
administratori în campania de aderare,  
numai că odată cu începutul crizei toate 
aceste argumente competitive nu mai au 
suport în realitate. Companiile mamă a 
câtorva din membrii marcanţi ai Asociaţiei 
administratorilor de pensii  au solicitat 
guvernelor ţărilor unde îşi au cartierele 
generale sprijin de multe miliarde de euro 
pentru  a nu intra în faliment. Chestiunea 
cu ratingul a devenit extrem de relativă 
în ochii clienţilor, iar pedigree-ul istoriei 
nu mai face doi bani în faţa ameninţărilor 
prezentului.

Prin contrast cu mesajele războinice 
transmise de APAPR, comunicatele EFRP şi 
FIAP sunt mult mai echilibrate în conţinut, 
promovând în acelaşi timp diplomaţia 
necesară în astfel de situaţii. Cele două 

instituţii ale administratorilor de fonduri 
nu ameninţă Guvernul cu represalii la 
nivel internaţional. Ele recomandă Exe-
cutivului un tip de abordare a problemei 
care are ca punct de pornire exemplele 
altor ţări în care funcţionează un sistem de 
pensii asemănător  cu cel de la noi. După 
o înşiruire  a posibilelor efecte negative 
a unei astfel de măsuri, FIAP şi EFRP îşi 
manifestă îngrijorarea şi fac apel la reflecţie 
asupra consecinţelor negative, pentru 
contribuabili, a îngheţării contribuţiilor. 
Tonul de final se menţine în aceeaşi notă 
a diplomaţiei. Instituţiile menţionate îşi 
afirmă sprijinul pentru asociaţia locală 
şi speranţa că observaţiile conţinute în 
scrisorile trimise Guvernului vor fi luate cu 
seriozitate în considerare de Executiv.

Concluzia e simplă. În materie de 
comunicare încă mai avem de învăţat, iar 
observaţia nu este valabilă doar pentru 
APAPR, ci şi pentru asociaţiile profesionale 
din piaţa asigurărilor, UNSAR, respectiv 
UNSICAR. 

Până când instituţia numită „lobby” ne 
va deveni familiară, va trebui să purtăm 
războaie deschise, nu totdeauna cu şanse 
reale de succes. 

Precizare: După închiderea ediţiei, 

Executivul a transmis către Parlament 

varianta finală a proiectului Bugetului de 

Stat. Potrivit prevederilor acestuia, contri-

buţiile la Pilonul II de pensii private au fost 

menţinute la cota de 2% din venitul brut.
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Dintre cele 11 state Central şi Est eu-
ropene care au sisteme de pensii private 
multipilon asemănătoare cu cel româ-
nesc, fondurile de pensii private din Ro-
mânia au obţinut în 2008 cele mai bune 
randamente investiţionale. Fondurile de 
pensii obligatorii (Pilonul II) au înregistrat 

un randament mediu ponderat de 7% în 
perioada 20 mai (momentul lansării) - 31 
decembrie 2008, adică o performanţă 
anualizată de 11,3%, în mod evident 
real pozitivă. De asemenea, fondurile de 
pensii facultative (Pilonul III) au obţinut 
un randament mediu ponderat de 2,7% 
în tot anul 2008, după 2,6% în 2007. 

La Pilonul II, rezultatul poate părea 
surprinzător, mai ales că a fost obţinut 
imediat după startul sistemului şi în plină 
criză financiară. Randamentul anualizat 
al pieţei a depăşit cu mult rata inflaţiei 
(6,3%), în condiţiile în care pieţele mari 
de pensii private obligatorii din regiu-
ne (Polonia, Ungaria, Croaţia, Slovacia, 
Bulgaria) au fost anul trecut pe minus, cu 
pierderi între -7% şi -20%. 

Deşi mai puţin spectaculoase în 
aparenţă, rezultatele pieţei de pensii 
private facultative (Pilonul III) din Româ-
nia sunt totuşi notabile. Plus 2,7%, deşi 
sub rata inflaţiei, înseamnă totuşi plus, 
în condiţiile în care mai toate pieţele de 
pensii facultative din Europa Centrală şi 
de Est au obţinut rezultate investiţionale 
negative. Pe lângă România, doar piaţa 
de pensii facultative din Cehia a mai 
reuşit rezultate pozitive (sub 1%, media 
ponderată a pieţei), în rest pieţele de 
profil din regiune având în 2008 cele mai 
nefavorabile rezultate investiţionale de la 
momentul lansării. 

O trăsătură comună tuturor pieţelor 
de pensii private din regiune este aceea 

După 10 ani lungi de dezbatere şi discuţii pe această temă, România a reuşit 
performanţa de a lansa sistemul de pensii private exact la timp pentru a 
prinde cea mai dură criză financiară din ultimele decenii. Întâmplare sau nu, 
totuşi noul sistem a reuşit să performeze suficient de bine încă de la start, 
răsplătind încrederea cu care a fost creditat de participanţi. În 2008, când 
mai toate fondurile de pensii private din Europa au afişat scăderi, industria 
de pensii private din România s-a păstrat pe plus şi, mai mult, a obţinut 
cele mai bune performanţe investiţionale dintre toate statele din Europa 
Centrală şi de Est (CEE). 

Campioni de 
conjunctură

Situația pe piața de pensii private obligatorii (Pilonul II) la 31 decembrie 2008

Administrator
Participanți 

(cu 
contributii)

Cota de piață 
(%) după 

participanți

Activ net 
(mil. RON)

Cota de piață 
(%) după 

activul net

Unitatea 
de fond

Randament 
în 2008* (%)

ING 1.368.533 33.95% 321.6 38.66% 10.981 9.81%

ALLIANZ-ȚIRIAC 1.032.708 25.62% 195.2 23.46% 10.553 5.53%

GENERALI 371.842 9.22% 66.8 8.03% 10.581 5.81%

AIG 256.900 6.37% 60.4 7.27% 10.681 6.81%

AVIVA 284.253 7.05% 55.9 6.72% 10.309 3.09%

INTERAMERICAN 246.641 6.12% 41.0 4.93% 10.603 6.03%

BCR 129.097 3.20% 26.1 3.14% 10.493 4.93%

BT AEGON 119.950 2.98% 23.0 2.76% 10.704 7.04%

BRD 96.453 2.39% 20.6 2.48% 10.063 0.63%

OMNIASIG 60.034 1.49% 9.8 1.18% 10.420 4.20%

BANCPOST 23.242 0.58% 4.5 0.54% 9.844 -1.56%

OTP 19.235 0.48% 3.5 0.42% 10.190 1.90%

PRIMA PENSIE 15.828 0.39% 2.1 0.26% 9.523 -4.77%

KD 6.705 0.17% 1.2 0.15% 10.245 2.45%

TOTAL 4.031.421 100% 831.9 100% 10.696 6.96%
* reprezintă performanța investițională în perioada 20 mai (lansare) – 31 decembrie 2008. Anualizat, randamentul este 11,3%

Sursa: Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)
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că fondurile de pensii private facultative 
au înregistrat rezultate mai slabe decât 
fondurile de pensii obligatorii. Motivul 
este legat în principal de expunerea 
bursieră a fondurilor facultative, mai 
mare decât cea a fondurilor obligatorii, 
legislaţia investiţiilor fiind de regulă 
mai liberală şi mai relaxată în Pilonul III 
decât în Pilonul II. Caracterul obligatoriu 
al participării la Pilonul II a determinat 
existenţa unei legislaţii mai restrictive cu 
privire la structura investiţiilor şi a unor 
norme de prudenţialitate mai stricte, care 
impun administratorilor, de multe ori, 
oferirea unor garanţii suplimentare. Ca 
urmare, administratorii fondurilor sunt 
mult mai prudenţi în Pilonul II, unde au o 
abordare mult mai conservatoare.

Se naşte întrebarea: care a fost 
„reţeta” prin care piaţa de pensii private 
din România a reuşit, în pofida startului 
agitat din mijlocul crizei financiare, să 
fie campioana regională a rezultatelor 
investiţionale în 2008? 

Crinu ANDĂNUŢ, Preşedintele Asoci-
aţiei pentru Pensiile Administrate Privat 
din România (APAPR), organizaţia de re-
prezentare a pieţei de pensii private din 
ţara noastră, a răspuns acestei întrebări în 
cadrul unui interviu acordat în exclusivi-
tate portalului specializat www.pensii-
leprivate.ro. Datorită startului târziu şi a 
prudenţei iniţiale cu care administratorii 
fondurilor au abordat investiţiile, piaţa ro-
mânească de pensii private a fost cea mai 
adăpostită în faţa crizei dintre toate pieţele 
similare din regiunea Europei Centrale şi 
de Est. Acelaşi lucru îl putem spune şi dacă 
facem o comparaţie trans-europeană sau 
chiar globală. Foarte puţine pieţe de pensii 
private din lume au reuşit ca în 2008 să 
obţină randamente pozitive pentru partici-
panţii la fonduri, afirmă ANDĂNUŢ. 

Performanţa fondurilor obligatorii a 
venit şi din lipsa relativă de diversificare 
investiţională a acestora, mai precis din 
expunerea redusă la scăderile de pe 
bursă. Bursa de la Bucureşti a pierdut 
anul trecut circa două treimi din valoare, 
motiv pentru care fondurile de pensii 
private au preferat o abordare pruden-
tă şi au fugit de acţiuni, găsind însă 
oportunităţi interesante de plasament în 
obligaţiunile corporative, în completarea 
portofoliilor de titluri de stat achiziţio-
nate cu randamente atractive. În acelaşi 
timp, fondurile de pensii facultative s-au 
concentrat mai degrabă pe diversificarea 
investiţiilor şi pe conservarea economii-
lor participanţilor, preferând o abordare 
prudentă şi sănătoasă, care să protejeze 
cei peste 150.000 de clienţi. Trebuie 
semnalat şi că la obţinerea rezultatelor 
bune din 2008 a contribuit şi Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
(CSSPP), prin reglementări prudente şi care 
au răspuns necesităţilor reale ale pieţei, 
spune ANDĂNUŢ. 

O performanţă repetabilă?
Anul acesta însă, piaţa de pensii 

private obligatorii din România s-ar 
putea confrunta cu o barieră importan-
tă: plafonarea contribuţiilor la 2% din 
venitul participanţilor, deşi legea prevede 
2,5% pentru 2009. Motivul, o decizie prin-
să în proiectul de buget, menită să mai 
acopere din „găurile” încasărilor buge-
tare, cauzate de cheltuielile excesive ale 
statului sau de subfinanţarea sistemului 
de asigurări sociale de stat.

O asemenea plafonare scoate din 
buzunarul clienţilor peste 80 milioane 
euro numai la nivelul anului 2009, lăsând 
mai puţini bani de investit. Ştiut fiind că 
accesul la anumite clase de instrumente 
financiare este condiţionat de existenţa 
unui anumit volum al activelor, este clar 
că un nivel mai redus al veniturilor în 

sistem va întârzia momentul accesului la 
investiţii mai profitabile, determinând o 
plafonare a potenţialului de randamente 
pe acest an şi în viitor. 

Pilonul II va evolua în strânsă legătură 
cu nivelul contribuţiilor. Dacă se respectă 
legea, creşterea contribuţiilor la 2,5% va 
determina intrarea în sistem a circa 1,7 
miliarde  lei anul acesta; dacă nivelul con-
tribuţiilor va îngheţa la 2% pentru încă un 
an, vom vorbi despre numai 1,4 miliarde. 
Dezvoltarea pieţei depinde de decizia 
corectă pe care o aşteptăm încă de la poli-
ticieni, notează Preşedintele APAPR. 

Daniela GHEȚU

Situația pe piața de pensii private facultative (Pilonul III) la 31 decembrie 2008

Fondul de pensii 
facultative 

(administratorul)

Participanți
(cu contribuții)

Cota de 
piață (%)

după 
participanți

Activ net 
(mil. RON)

Cota de piață 
(%) după 

activul net

Unitatea 
de fond

Randament 
în 2008 (%)

BCR Prudent 35.312 23.42% 22.4 26.63% 10.710 5.63%

ING Optim 38.217 25.35% 18.5 21.92% 11.169 4.48%

ING Clasic 20.469 13.58% 13.3 15.78% 10.889 2.34%

AZT Moderato 24.798 16.45% 13.3 15.73% 9.896 -4.17%

AZT Vivace 16.793 11.14% 7.6 8.99% 9.522 -6.52%

AVIVA Pensia mea 8.605 5.71% 5.7 6.80% 10.130 -0.35%

RAIFFEISEN Acumulare 6.008 3.99% 3.3 3.90% 10.022 0.22%

OTP Strateg 323 0.21% 0.1 0.17% 8.258 113.94%

CONCORDIA Moderat 220 0.15% 0.1 0.07% 10.116 1.16%
TOTAL 150.745 100% 84.3 100% 10.533 2.71%

Sursa: Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)

Investițiile fondurilor 
de pensii obligatorii (Pilonul II)  
la 31 decembrie 2008

Titluri de 
stat si  
oblig.  

munic. 
60.49%

Oblig. 
corporative 

24.14%

Depozite bancare 
13.20%

Acțiuni listate 
1.72%

Fonduri 
mutuale 

0.46%

Sursa: Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private (CSSPP)

Titluri de 
stat si  
oblig.  

munic. 
65.16%

Oblig 
corporative 

17.26%

Depozite bancare 
12.43%

Acțiuni listate 
4.26%

Fonduri 
mutuale 

0.88%

Investițiile fondurilor  
de pensii facultative (Pilonul III)  
la 31 decembrie 2008

Sursa: Comisia de Supraveghere a  
Sistemului de Pensii Private (CSSPP)

Date  detaliate privind structura investițiilor pe fonduri de pensii pe www.pensiileprivate.ro
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În cele ce urmează ne propunem analiza influenţelor creşterii 
(îmbunătăţirii) speranţei de viaţă în România, la fel ca şi în Europa 
de Vest, dar şi efectul schimbărilor ratelor de mortalitate calculate 
pentru anul 2008, pe baza tabelelor publicate de Institutul 
Naţional de Statistică al României pentru anul 2003, şi costurile 
necesare pentru compensarea scăderilor anticipate ale ratelor de 
mortalitate.

Urmare a analizei datelor publicate în tabelele alăturate, 
concluziile sunt următoarele: 

Pentru bărbaţii cu vârsta de 65 de ani (în anul 2008), costul 
unei anuităţi bazate pe tabele de mortalitate calculate pentru 
anul 2008 este mai mare cu 2,5% decât costurile bazate pe tabe-
lele de mortalitate publicate de INSSE pentru anul 2003. Pentru 
femei cu vârsta de 60 de ani, diferenţa este de 2,1%. Speranţa 
de viaţă pentru bărbaţii aflaţi la vârsta de 65 de ani este de 77,6 
ani. Pentru femeile în vârstă de 60 de ani, speranţa de viaţă este 
de 78,3 ani. Mai rămâne o perioadă foarte scurtă de timp în care 
îmbunătăţirea ratelor de mortalitate mai poate avea efect. 

Pentru bărbaţii cu vârsta de 30 de ani (în anul 2008), costurile 
unei plăţi de anuitate ce începe de la vârsta de 65 de ani, bazate 

pe tabelele de mortalitate calculate pentru anul 2008, sunt cu 
9,3% mai mari decât costul bazat pe tabelele de mortalitate 
publicate de INSSE pentru anul 2003. Pentru femeile în vârstă de 
30 de ani (în anul 2008), diferenţa este de 5,7%. Speranţa de viaţă 
după vârsta de 65 de ani (pentru bărbaţi aflaţi la vârsta de 30 de 
ani în anul 2008) este de 79,5 ani – adică cu 2 ani mai mult decât 
speranţa de viaţă pentru bărbaţii aflaţi la vârsta de 65 de ani în 
anul 2008. Pentru femeile în vârstă de 30 de ani (în anul 2008), 
speranţa de viaţă după vârsta de 60 de ani va fi de 80,2 ani – tot 
cu 2 ani mai mult decât speranţa de viaţă la femei aflate la vârsta 
de 65 de ani, în anul 2008.

Pentru tineri, perioada asupra căreia îmbunătăţirea ratelor de 
mortalitate are influenţă este mai lungă, pe lângă faptul că, dato-
rită îmbunătăţirii ratelor de mortalitate, tot mai multe persoane 
care aparţin generaţiilor respective vor atinge vârsta standard de 
pensionare la 65 de ani la bărbaţi şi 60 de ani la femei.

Aşa cum am arătat mai sus, creşterea costurilor anuităţilor din 
cauza creşterii speranţei de viaţă este substanţială: 2,1% pentru 
bărbaţi şi 2,5% pentru femei care se află deja la vârsta standard 
de pensionare; 5,7% pentru bărbaţi şi 9,3% pentru  femeile aflate 

O preocupare tot mai mare în întreaga lume constă în aceea că 
îmbunătăţirile observate în speranţa de viaţă nu sunt avute în vedere   
într-un mod adecvat la evaluarea pensiilor. O consecinţă a creşterii speranţei 
de viaţă înseamnă o perioadă mai îndelungată de plată a pensiei.

Costurile îmbunătăţirii 
speranţei de viaţă

Speranţa de viaţă din România în funcţie de ratele de mortalitate calculate pentru anul 2008

Vârsta actuală  
(x  sau y) 

MASCUlIN Probabilitatea 
de a muri înainte de a 

împlini vârsta x+1

FEMININ Probabilitatea de 
a muri înainte de a împlini 

vârsta y+1

MASCUlIN Numărul de 
persoane rămase în viaţă 
la vârsta x  dintr-un grup 

de 100.000 de oameni

FEMININ Numărul de 
persoane rămase în viaţă 
la vârsta y dintr-un grup 

de 100.000 de oameni

Speranţa de viaţă

qx qy lx ly MASCUlIN FEMININ

20 0.0010 0.0004 99860 99920 66.8 73.0
25 0.0013 0.0005 99302 99700 67.0 73.1
30 0.0019 0.0007 98540 99412 67.3 73.2
35 0.0030 0.0013 97392 98945 67.7 73.4
40 0.0058 0.0022 95402 98127 68.4 73.7
45 0.0094 0.0035 91998 96799 69.3 74.2
50 0.0131 0.0053 87101 94774 70.5 74.7
55 0.0191 0.0082 80556 91752 72,0 75.4
60 0.0276 0.0121 71891 87361 73.7 76.3
65 0.0393 0.0199 61011 80911 75.7 77.4
70 0.0563 0.0344 48183 71032 77.9 78.8
75 0.1156 0.0995 31727 51959 80.6 81.0
80 0.1749 0.1646 14970 26538 84.2 84.3
85 0.2342 0.2297 4942 9205 88.3 88.3
90 0.2935 0.2948 1111 2099 92.6 92.6
95 0.3528 0.3599 165 303 97.0 97.0

100 1 1 15 26 101.8 101.9
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Prima unică (activul net) necesară pentru a cumpăra o pensie lunară viageră (anuitate) de 100 lei

VâRSTA 
ACTUAlĂ

(ANI)

Tabele de mortalitate publicate pentru anul 2003 de INSSE Tabele de mortalitate calculate pentru 2008

Creşterea primei unice datorită 
creşterii speranţei de viaţă (%)Speranţa de viaţă la vârsta 

standard de pensionare (ani)

Prima unică necesară pentru a 
cumpăra o pensie viageră lunară 

de 100 lei începând cu vârsta 
standard de pensionare

Speranţa de viaţă la vârsta 
standard de pensionare (ani)

Prima unică necesară pentru a 
cumpăra o pensie viageră lunară 

de 100 lei începând cu vârsta 
standard de pensionare

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbați Femei

20 77.6 78.3 105738 138162 79.9 80.6 117642 147717 11.3 6.9

25 77.6 78.3 105738 138162 79.7 80.4 116607 147051 10.3 6.4

30 77.6 78.3 105738 138162 79.5 80.2 115575 146051 9.3 5.7

35 77.6 78.3 105738 138162 79.3 80.0 114544 145216 8.3 5.1

40 77.6 78.3 105738 138162 79.1 79.8 113515 144486 7.4 4.6

45 77.6 78.3 105738 138162 78.9 79.6 112488 143544 6.4 3.9

50 77.6 78.3 105738 138162 78.7 79.4 111461 142706 5.4 3.3

55 77.6 78.3 105738 138162 78.5 79.2 110437 141868 4.4 2.7

60 77.6 78.3 105738 138162 78.3 79.0 109414 141027 3.5 2.1

65 77.6 105738 0 78.2 108393 2.5

la vârsta de 30 de ani şi 11,3% pentru bărbaţi şi 6,9% pentru 
femeile aflate la vârsta de 20 de ani. 

Întrebările care apar sunt următoarele: cum acoperim riscurile 
de deces şi cine va suporta costurile plăţii de pensii pentru o 
perioadă mai lungă de timp?  

Acoperirea riscului de deces 
Având în vedere că am discutat în detaliu ipoteza de supra-

vieţuire, ne putem îndrepta atenţia către riscul ca experienţa 
privind supravieţuirea viitoare să nu corespundă evaluărilor 
noastre. În practică, este posibilă folosirea instrumentelor finan-
ciare pentru a „acoperi” sau reduce riscurile de investiţie asociate 
evenimentelor viitoare. De exemplu, un fond de pensii poate 
folosi opţiuni sau swap-uri pentru a deveni imun în faţa riscurilor 
nedorite legate de investiţii. 

În asigurări, nu se întâmplă acelaşi lucru, pentru că planul 
menţine controlul riscurilor tolerabile, acoperindu-le doar pe 
cele la care nu doreşte să se expună. Ar fi posibil oare ca un mare 
furnizor de anuităţi (fond de pensii, societate de asigurări) să ate-
nueze riscul asociat viitoarelor schimbări ale speranței de viață, 
fără a suporta uriaşul cost al garantării beneficiilor direct cu un 
reasigurător? Răspunsul este, teoretic, afirmativ.

Atât obligaţiunile indexate la ratele de mortalitate, cât şi 
operaţiunile swap de pe piaţa secundară au ca scop oferirea 
unei soluţii, deşi niciuna dintre metode nu este simplă. O astfel 
de obligaţiune este obligaţiunea de longevitate. Deşi există mai 
multe variante, obligaţiunea de longevitate „clasică” plăteşte un 
cupon regulat (ca o anuitate) pe baza numărului de supravieţu-
itori la fiecare vârstă viitoare, dintr-o populaţie acoperită iniţial. 
Plăţile continuă să fie făcute până când moare ultimul supravieţu-
itor. Având în vedere că aceste produse continuă să fie dezvol-
tate, este foarte probabil să vedem în viitor că vor fi folosite de 
fondurile de pensii dornice să-şi reducă expunerea la schimbările 
viitoare ale speranţei de viaţă.

În practică, există o încercare de a rezolva problemele finan-
ciare cauzate de longevitate prin creşterea vârstei de pensionare. 
Ne putem aştepta ca, în cazul în care creşterea speranţei de viaţă 
va distorsiona foarte mult sursele financiare ale sistemului public 
şi/sau dacă va reduce pensiile pe care fondurile de pensii obliga-
torii vor fi capabile să le ofere, vârsta standard de pensionare să 
fie majorată. De obicei, schimbările aduse de majorarea contri-
buţiilor nu sunt eficiente. Contribuţiile nu pot fi încasate pentru 
perioada care a trecut deja, ci doar pentru cea viitoare.

Suportarea costurilor aferente plăţii de pensii 
pe o perioadă mai lungă

Suportarea costurilor acestor pensii mai îndelungate depinde 
de cine are obligaţia să facă plăţile beneficiilor viitoare. Astfel, 
pentru sistemele publice tradiţionale bazate pe planuri de bene-
ficii definite tip DB, statul (indirect contribuabilii care plătesc taxe 
şi impozite la stat) este cel expus riscului de a plăti beneficii mai 
mult timp decât s-a anticipat.

Sistemul public de pensii realizează echilibrul între creşte-
rea plăţilor de pensii fără o creştere în paralel a veniturilor din 
contribuţiile la asigurările sociale, cum sunt:  schimbarea nivelului 
contribuţiilor, erodarea pensiilor ca urmare a creşterii inflaţiei, 
creşterea vârstei de pensionare sau o combinaţie între cele trei 
variante. 

Pe de o parte, cerinţele crescute, de transparenţă şi raportare, 
pentru aranjamentele de pensii tradiţionale, au dus la crearea 
unui mediu în care chiar şi planurile bine întocmite deviază de 
la beneficiile definite; pe de altă parte, costurile suplimentare 
apărute din cauza plăţilor de pensii mai îndelungate au contribuit 
şi ele la revizuiri ale planurilor de pensii.

În România, fondurile de pensii obligatorii şi facultative 
folosesc planuri de contribuţii definite tip DC, în care contribuţiile 
angajatorilor şi cele ale angajaţilor sunt plătite într-un cont, unde 
se acumulează împreună cu câştigul obţinut din investiţii, până 
la pensionare. Obligaţia angajatorului se referă doar la contribu-
ţiile specificate, nu şi la beneficiile finale. Riscul de plăţi viitoare 
necunoscute – pentru acele contribuţii – a fost transferat de la 
stat la participant. Aici rămâne riscul, la participantul răspunzător 
de bugetizarea fondului pe toată durata restului vieţii sale. Dacă 
persoana foloseşte fondul pentru a cumpăra o anuitate de la o 
societate de asigurări (în România, legislaţia nu este încă finaliza-
tă pentru fondurile de pensii private obligatorii şi facultative şi nu 
ştim dacă va fi permis transferul sumelor acumulate şi cumpăra-
rea de anuităţi de la societăţile de asigurări), riscul de a trăi mai 
mult decât s-a anticipat este transferat în acest caz (contra cost) 
asigurătorului. 

Ipotezele privind speranţa de viaţă folosite de societăţile de 
asigurări vor avea atunci un impact fundamental asupra nivelului 
de pensie ce poate fi acordat în perioada de pensionare.

Mariana POPA

Studiul complet „Costurile îmbunătăţirii speranţei de viaţă în România”, alături de sursele bibliografice le puteţi consulta la www.primm.ro sau www.pensiileprivate.ro
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Posibile efecte ale 
crizei mondiale:

Municipiul Slatina a reprezentat pentru echipele Programului Naţional „Unde 
Mă Asigur?” prima întâlnire din anul 2009 cu pieţele locale de profil. Cu aceas-
tă ocazie, liderii pieţei asigurărilor din Slatina au prezentat şi analizat în de-
taliu problemele cu care se confruntă în activitatea curentă, precum şi opor-
tunităţile de dezvoltare economică la nivelul judeţului Olt şi, implicit, în ceea 
ce priveşte piaţa asigurărilor. 

Situat în Sudul ţării (la doar 50 km distanţă de Craiova, 75 km 
de Piteşti sau 220 km de Aeroportul Internaţional „Henri Coan-
dă”), pe cursul inferior al râului care i-a dat numele, judeţul Olt 
face parte din categoria judeţelor riverane Dunării. Ca poziţie 
istorico-geografică, aparține vechilor provincii istorice Oltenia 
şi Muntenia, având o legătură permanentă cu Vestul ţării, cu 
Banatul pe Valea Dunării, cu Transilvania pe Valea Oltului, iar prin 
portul dunărean Corabia are ieşire la Marea Neagră. Formele de 
relief ale judeţului Olt aparţin celor două mari unităţi, respectiv 
Podişul Getic în partea de Nord, care ocupă o treime din suprafa-
ţă, şi Câmpia Română în Sud, căreia îi revin două treimi. 

Din punct de vedere administrativ, judeţul are în alcătuirea sa 
2 municipii (municipiul reşedinţă de judeţ - Slatina şi municipiul, 
fostă reşedinţă a judeţului Romanaţi - Caracal) şi şase oraşe: Balş, 
Corabia, Piatra-Olt, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti şi Potcoava. 

Sectorul economic al judeţului Olt - total centralizat sub regi-
mul comunist - a reuşit să depăşească dificila perioadă de tranzi-
ţie, economia de piaţă luând avânt prin încurajarea privatizărilor 

şi investiţiilor străine. Astfel, industria a devenit astăzi principalul 
sector de activitate din judeţ, fiind reprezentate toate ramurile 
industriale, ponderea majoritară deţinând-o însă industria meta-
lurgică, respectiv producerea şi prelucrarea aluminiului.

În industria metalurgică, societăţile reprezentative sunt ALRO 
Slatina, unic producător de aluminiu primar din România, şi AL-
PROM Slatina, societate care prelucrează aluminiul. Alte societăţi 
comerciale reprezentative ale judeţului cu pondere însemnată 
în economia acestuia sunt: ELECTROCARBON Slatina (important 
producător de produse carbografitice necesare în industria meta-
lurgică), ELCARO Slatina (unitate reprezentativă pentru producţia 
de cabluri electrice armate şi nearmate din aluminiu - face parte 
din holding-ul PIRELLI - 20% din cifra de afaceri anuală fiind 
realizată pe pieţe externe), ALTUR Slatina (producător de piese 
turnate şi pistoane auto din aluminiu, 40% din producţie fiind 
destinată exportului), ROMVAG Caracal (firmă reprezentativă în 
industria constructoare de maşini - produce vagoane de marfă şi 
speciale, solicitate pe piaţa internă şi externă), RULMENŢI Slatina 
(societate cunoscută în industria românească pentru producerea 

>Reşedinţa de judeţ: Slatina
>Suprafaţa: 5.498 km2 
>Populaţia: 491.359 locuitori (recensământ 2001)
>Număr salariaţi: 76.633 (octombrie 2008)
>Rata şomajului: 4,7% (octombrie 2008)
>Câştig salarial mediu brut: 1.543/persoană (octombrie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2007):
>Număr de unităţi locale: 26 (2005)
>Prime brute subscrise: 46,25 milioane lei
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 179 
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,47 milioane lei
>Densitatea asigurărilor: 94,13 lei/locuitor
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.745SLATINA

Atenuarea creșterii pieței asigurărilor și „frânarea” investițiilor străine 
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de rulmenţi), SMR Balş (societate care produce osii şi boghiuri 
pentru vagoane şi locomotive), TERMEX Balş (produce şi livrează 
articole de uz casnic şi gospodăresc), precum şi INSTIRIG Balş, 
ARTROM Slatina etc. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii, judeţul Olt este 
mare producător de cereale, însă condiţiile climatice din ultimii 
ani au influenţat mult sectorul agricol prin scăderea nivelului 
producţiilor obţinute.

Din punct de vedere al turismului, această ramură reprezintă 
pentru România sectorul economic care dispune de un valoros 
potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate 
deveni o sursă de atracţie atât pentru investitori, cât şi pentru 
turişti. Astfel, cu toate că oferă o mare varietate de  puncte de 
interes, judeţul Olt nu este considerat una dintre destinaţiile tu-
ristice de primă mărime din România. Cu toate acestea, se disting 
câteva forme de practicare a turismului, specifice pentru Olt: 
turismul de croazieră şi de agrement, de vânătoare şi de pescuit, 
agroturismul, precum şi turismul cultural.

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL OLT

Compania
Prime Brute Subscrise Evoluţie 

reală în 
RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă pentru 

3T/2008

Prime Brute Subscrise Evoluţie  
reală în 

RON
3T/2008 3T/2007 2007 2006

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

1  ASIROM 6.602,19 1.813,99 6.068,87 1.839,33 1,39 -1,38 16,86 8.341,49 2.499,47 - - -

2  OMNIASIG 5.744,74 1.578,40 - - - - 14,67 6.940,00 2.079,53 4.191,00 1.189,10 57,95

3  BCR Asigurări 5.048,00 1.386,97 5.915,00 1.792,70 -20,46 -22,63 12,89 7.993,00 2.395,05 3.574,00 1.014,04 113,32

4  ASIBAN 4.667,17 1.282,33 4.635,10 1.404,79 -6,16 -8,72 11,92 6.109,06 1.830,54 4.525,66 1.284,06 28,76

5  ASTRA-UNIQA 4.299,78 1.181,39 3.511,01 1.064,10 14,13 11,02 10,98 4.534,67 1.358,78 4.384,40 1.243,98 -1,35

6  UNITA 2.615,26 718,56 1.988,08 602,54 22,60 19,25 6,68 2.723,88 816,19 - - -

7  ARDAF 2.481,96 681,93 739,53 224,13 212,78 204,25 6,34 1.058,05 317,04 1.330,10 377,39 -24,13

8  BT Asigurări 2.298,82 631,61 1.293,58 392,05 65,62 61,10 5,87 2.254,18 675,45 1.927,63 546,92 11,54

9  ALLIANZ-ŢIRIAC 1.810,00 497,31 1.780,00 539,48 -5,23 -7,82 4,62 - - - - -

10  GENERALI 1.026,92 282,15 800,97 242,76 19,49 16,23 2,62 1.330,95 398,81 739,01 209,68 71,78

11  EUROINS 732,45 201,24 - - - - 1,87 868,57 260,26 - - -

12  OTP Garancia 673,06 184,93 - - - - 1,72 427,41 128,07 - - -

13  FATA Asigurări 572,18 157,21 - - - - 1,46 468,11 140,27 - - -

14  CARPATICA Asig. 443,11 121,75 - - - - 1,13 919,00 275,37 - - -

15  ABC Asigurări 68,63 18,86 - - - - 0,18 61,46 18,41 - - -

16  KD LIFE 42,59 11,70 - - - - 0,11 0,92 0,28 - - -

17  DELTA Addendum 32,00 8,79 - - - - 0,08 20,00 5,99 - - -

TOTAL COMPANII 39.158,88 10.759,12 26.732,14 8.101,88 36,52 32,80 100,00 44.050,74 13.199,51 20.671,81 5.865,17 103,26
Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile

Agenţia Slatina
Adresa: Bd. Al. I. Cuza bl. D19, sc. 2, 
ap. 2
Slatina
Tel. /Fax: 0249.411.150
Director Zonal: Octavian TUDORA
Director Agenţie:  
Marin IVĂNESCU

Sucursala Slatina
Adresa: Bd. Al. I. Cuza nr. 19C
Slatina
Tel.: 0249.412.417
Fax: 0249.415.045
Director Sucursală:  
Gheorghe UDRESCU
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Pe un trend evolutiv
Potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Naţional 

de Statistică, în exerciţiul financiar aferent anului 2007, Regiunea 
Sud-Vest (din care face parte şi judeţul Olt) a înregistrat, comparativ 
cu anul 2006, o dinamică pozitivă a volumului total de prime brute 
subscrise de circa 46% - subscrieri de 92,2 milioane euro, ceea ce re-
prezintă o cotă de piaţă la nivel naţional de 4,3 puncte procentuale.

De asemenea, conform aceleiaşi instituţii, cu peste 46 milioa-
ne lei prime brute subscrise în anul 2007, aferente unei cote de 
piaţă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest de 14,9%, judeţul 
Olt s-a clasat pe a patra treaptă a podiumului la nivel regional (în 
urma judeţelor Dolj, Vâlcea şi Gorj, dar înaintea Mehedinţiului). 
De asemenea, asigurătorii din judeţul Olt s-au clasat, la nivel 
naţional, în anul 2006, pe poziţia 30.

Cifrele prezentate dovedesc faptul că, din punctul de vedere 
al sferei asigurărilor, judeţul Olt este unul în plină expansiune, 
în care piaţa de profil se află într-un real proces de maturizare, 
asigurările tinzând să reprezinte o ramură din ce în ce mai impor-
tantă a economiei la nivel local.  Aprecierea aceasta e susţinută 
şi de cifrele consemnate de sucursalele şi agenţiile locale ale 
asigurătorilor la nivelul primelor nouă luni ale anului 2008: 39,16 
milioane euro prime brute subscrise, dintre care circa 7 puncte 
procentuale aferente segmentului viaţă. 

Această creştere a pieţei locale, precum şi dorinţa compa-
niilor de profil din judeţ de a-şi diversifica portofoliul şi de a-şi 
consolida poziţiile pe anumite clase de asigurări mai profitabile 
au favorizat îmbunătăţirea relaţiei cu intermediarii, mai mult de 
11% din totalul subscrierilor realizate în Olt fiind obţinute prin 
această metodă alternativă de vânzare. Avem o relaţie bună cu 
companiile de brokeraj în asigurări, circa 30% din totalul subscrieri-
lor realizate în primele nouă luni ale anului 2008 realizându-se prin 
intermediul acestora, a declarat Marin IVĂNESCU, Director, Agenţia 
EUROINS. 35% este ponderea primelor brute subscrise prin brokeri. 
Considerăm că acest procent va creşte în 2009, datorită dezvoltării 
canalelor de vânzări, a precizat Alexandru George IONICĂ, Direc-
tor, Sucursala BCR Asigurări. 

În cadrul Sucursalei, ponderea primelor brute subscrise prin inter-
mediul brokerilor este de 50%. În anul în curs acest procent va scădea 
întru cât brokerii lucrează în mare parte cu persoane juridice, şi mai 
ales pe segmentul de asigurări CASCO şi RCA, iar vânzările auto sunt în 
scădere, a opinat Ilie DUMITRU, Director, Sucursala UNITA.

Asigurările... ameninţate de recesiune?
Piaţa de asigurări din judeţul Olt a cunoscut în ultimii ani un 

proces de maturizare şi creştere, urmând tebdința manifestată 
la nivel naţional şi, bineînţeles, în condiţiile realităţilor şi poten-

Intermedieri prin brokeri

Compania

Valoare

procentuală numerică 

% mii lei

ALLIANZ-ŢIRIAC 2 36,20

ASIROM 3 221,17

BCR Asigurări 35 1766,80

BT Asigurări 10 229,88

EUROINS 30 219,74

GENERALI 1 10,27

OMNIASIG 10 574,47

UNITA 50 1307,63

TOTAL 11,15 4366,16
Sursa: Companiile

Sucursala Olt
Adresa: Str. Dinu Lipatti bl. 4, ap. 12
Slatina
Tel. /Fax: 0249.419.276
Director Sucursală:  
Ion DRĂGUŢ

Sucursala Olt
Adresa: Bd. Al. I. Cuza nr. 9
Slatina
Tel.: 0249.406.168
Fax: 0249.434.576
Director Sucursală:  
Ionel MIREA

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Daune plătite în perioada (mii RON):

3T/2008 3T/2007 2007 2006

- - - - -

74,88 - - 2.309,00 1.621,00

136,19 2.318,00 1.239,00 1.852,00 1.018,00

42,56 2.944,93 2.517,09 3.412,08 1.961,84

9,23 2.218,44 1.885,55 2.517,48 2.930,00

- 1.694,76 373,28 712,82 -

-15,99 740,88 602,66 716,89 359,57

23,50 - - - -

- - - - -

90,20 263,00 249,00 315,00 -

- - - - -

- - - - -

- 16,13 - 9,00 -

- 181,85 - 288,86 -

- 6,21 - 23,88 -

- - - - -

- - - - -

125,05 10.384,20 6.866,58 12.157,00 7.890,41
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ţialului local. Deşi acest segment nu a beneficiat de un „aport” 
considerabil al mediului economic, prezenţa unor importante 
întreprinderi pe platforma industrială a judeţului, precum şi 
afacerile adiacente acestora au oferit asigurătorilor locali o bază 
de susţinere şi creştere a încasărilor. De asemenea, populaţia 
angajată în aceste domenii s-a bucurat de o anumită stabilitate 
a veniturilor, ceea ce constituie un stimulent pentru creşterea 
pieţei de profil.

Criza financiară nu a ocolit însă judeţul Olt, astfel că pe 
lângă anumite întreprinderi care deja sunt în declin (fabrica 
de rulmenţi, utilaj alimentar, ţevi), ALRO Slatina, cea mai mare 
companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de 
Est, având aproximativ 4.000 de angajaţi, este pe cale să-şi reducă 
activitatea semnificativ, fiind anticipate disponibilizări masive. 

Restructurarea unor întreprinderi importante, precum ALRO, PIRELLI, 
ALTUR ş.a., se va reflecta în mod direct asupra economiei judeţului, 
ca şi asupra asigurătorilor locali, care înregistrau subscrieri din 
asigurarea acestor obiective, a precizat Ionel MIREA, Director, 
Sucursala ASIROM .

Totodată, se estimează că aproximativ 20.000 de oameni 
depind din punct de vedere financiar de ALRO Slatina şi o eventu-
ală disponibilizare va avea un impact deosebit de negativ, inclusiv 
asupra segmentului de asigurare, apreciază Mădălin MIU, Director, 
Sucursala ASTRA-UNIQA. 

De asemenea, impulsul dat pieţei de asigurare în anii prece-
denţi de către sectorul bancar şi de leasing nu mai este atât de 
pronunţat din cauza crizei financiare şi a restricţiilor în accesarea 
unui credit. În aceste condiţii, exploatarea potenţialului asigurabil 

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL OLT - 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 2.701,39 36.457,49 13.960,03 13.874,37 3.553,54 958,66 2.011,96 2.098,94 39.158,88
MII EUR 742,22 10.016,90 3.835,59 3.812,06 976,35 263,40 552,80 576,70 10.759,12

3T/2007
MII RON 2.418,55 24.313,59 6.292,74 7.725,60 1.593,77 127,27 1.431,48 1.739,29 26.732,14

MII EUR 733,01 7.368,87 1.907,18 2.341,45 483,04 38,57 433,85 527,14 8.101,88

Evoluţie reală în RON 4,10 39,75 106,75 67,37 107,79 601,98 30,99 12,47 36,52

Evoluţie nominală în EUR 1,26 35,94 101,11 62,81 102,13 582,84 27,42 9,40 32,80

Pondere în total PBS pentru 3T/2008 6,90 93,10 35,65 35,43 9,07 2,45 5,14 5,36 100,00

Prime Brute 
Subscrise

2007
MII RON 3.107,64 40.943,10 15.305,51 15.286,21 3.159,86 1.336,59 3.396,35 2.458,58 44.050,74

MII EUR 931,19 12.268,33 4.586,19 4.580,41 946,83 400,50 1.017,69 736,70 13.199,51

2006
MII RON 1.254,50 19.417,31 5.954,13 8.457,87 1.465,73 253,92 2.084,08 1.201,59 20.671,81

MII EUR 355,94 5.509,24 1.689,35 2.399,73 415,87 72,04 591,31 340,92 5.865,17

Evoluţie reală în RON 136,28 101,12 145,19 72,39 105,63 402,08 55,44 95,16 103,26

Evoluţie nominală în EUR 161,62 122,69 171,48 90,87 127,68 455,91 72,11 116,09 125,05

Pondere în total PBS pentru 2007 7,05 92,95 34,75 34,70 7,17 3,03 7,71 5,58 100,00

Daune 
plătite în 
perioada 
(mii RON):

3T/2008 307,83 10.076,37 4.129,70 4.226,29 17,32 19,63 1.634,42 49,00 10.384,20

3T/2007 176,68 6.689,90 2.121,38 3.081,15 62,01 67,80 1.286,72 70,83 6.866,58

2007 213,82 11.943,18 4.638,14 4.964,03 99,32 65,31 2.154,12 22,26 12.157,00

2006 168,11 7.722,30 1.757,79 3.830,01 633,00 6,00 1.327,73 167,77 7.890,41
Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii

Sucursala Slatina
Adresa: Str. Primăverii nr. 8
Slatina
Tel.: 0249.416.302
Fax: 0249.416.303
Director Sucursală:  
Mădălin MIU

Sucursala Olt
Adresa: Str. Basarabilor nr. 1
Slatina
Tel.: 0249.410.914
Fax: 0249.439.748
Director Sucursală:  
Alexandru George IONICĂ
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al judeţului va fi o adevărată provocare pentru liderii locali, orien-
tarea principală a acestora fiind segmentul de retail şi I.M.M.-urile. 

De altfel, judeţul se încadrează în tipologia existentă la nivel 
naţional, asigurările auto deţinând o cotă semnificativă (peste 
70%) din portofoliul reprezentanţelor locale de profil. Totuşi, este 
de remarcat aici o rată a daunei pe această clasă sub media la 
nivel naţional. Am înregistrat o rată a daunei de 30% pentru acest 
segment, datorată în mare frecvenţei scăzute a accidentelor auto 
pe raza judeţului, unei selecţii mai riguroase a clienţilor, precum şi 
lipsei tentativelor semnificative de fraudă, precizează Eugen Mihail 
CÎRJAN, Director, Agenţia GENERALI Asigurări.

După auto, clasele identificate cu potenţial ridicat sunt asi-
gurările agricole (un specific al zonei), cele de tip property şi bunuri, 
consideră Mădălin MIU. De asemenea, asigurările de incendiu şi 
calamităţi beneficiază de toate premisele pentru o bună evoluţie 
în judeţ, este de părere şi Adrian BĂLOI, Director, Agenţia  BT 
Asigurări. Mai mult, liderii locali privesc pozitiv adoptarea Legii 
asigurării obligatorii a locuinţelor, zona nefiind foarte expusă riscu-
rilor cuprinse în acest act normativ, ceea ce consider a fi un avantaj 
care merită exploatat, a completat Ionel MIREA.

Asigurările agricole:  
profitabilitate vs. obligativitate

Oltul este cunoscut la nivel naţional drept o zonă cu un 
pronunţat specific agricol, fapt care constituie o premisă impor-

tantă pentru evoluţia segmentului de asigurări agricole. Astfel, 
suprafaţa agricolă a judeţului este de 435.000 ha, din care cea 
arabilă reprezintă 380.000 ha, iar din relatările asigurătorilor locali 
aproximativ 1/3 din aceasta nu se cultivă. Cu toate acestea, liderii 

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 17 60 30 - - 80 20

ARDAF 25 113 - - - - -

ASIROM 25 248 196 61 39 67 33

ASTRA-UNIQA 37 167 560 70 30 50 50

BCR Asigurări 25 40 - 53 47 55 45

BT Asigurări 20 173 70 - - - -

GENERALI 3 129 47 40 60 90 10

OMNIASIG 24 440 279 70 30 - -

UNITA 11 95 60 40 60 79 21
Sursa: Companiile

Agenţia Olt
Adresa: Str. Basarabilor nr. 1
Slatina
Tel. /Fax: 0249.414.140
Director Agenţie:  
Camelia PROTOPOPESCU

Agenţia Slatina
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu  
bl. V21, parter
Slatina
Tel.: 0249.439.709
Fax: 0249.439.702
Director Agenţie: Adrian BĂLOI

35,65%
CASCO

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - 3T/2008

6,90%
Asigurări de viaţă

35,43%
RCA

9,07%
Asigurări de incendiu 
şi calamităţi naturale

2,45%
Alte asigurări de daune  
la proprietăţi

5,14%
Asigurări de credite şi garanţii

5,36%
Alte clase de asigurări



42 Anul XI - Numărul 1-2/2009 |69-70| www.primm.ro

companiilor care subscriu pe această clasă o văd ca fiind segmen-
tul cu cel mai mare potenţial de dezvoltare, după asigurările auto: 
Asigurările de culturi agricole reprezintă o miză importantă pentru 
Sucursala noastră, marcând o creştere de 102% în anul agricol 
2007/2008. Astfel, au fost încheiate 19.276 de contracte, ceea ce re-
prezintă încasări de circa 1,1 milioane lei, comentează Ionel MIREA. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către Directorul Agenţiei 
GENERALI Asigurări, care precizează că acest segment are un mare 
potenţial de creştere în judeţ, deţinând o cotă de 33% din portofoliul 
Agenţiei. Astfel, au fost cuprinse în asigurare aproximativ 23.000 
ha şi subscrieri de 0,65 milioane lei în anul 2008”. Totodată, această 
piaţă este departe de a fi saturată, din relatările reprezentanţilor 
companiilor locale de profil rezultând un procentaj de 40-45% 
din suprafaţa arabilă încă necuprins în asigurare. Un alt stimu-
lent în acest sens ar fi şi daunalitatea scăzută pe acest segment, 
datorită faptului că judeţul Olt nu este expus riscurilor mari care să 
afecteze profitabilitatea asigurărilor agricole, exceptând seceta, ori 
despăgubirile, în acest caz, sunt plătite de către Guvern şi nu de către 
asigurători, declară Ion DRĂGUŢ, Director, Sucursala ASIBAN.

Baza de ofertare în judeţ o reprezintă, în principal, persoanele 
fizice, dar şi asociaţiile agricole, unele dintre acestea având în ges-
tiune terenuri agricole de peste 4.000 ha. Administratorii  acestora 
au început să fie tot mai conştienţi de necesitatea încheierii unei 
asigurări, mai ales ca rezultat al subvenţiilor acordate de către stat 
prin Legea nr. 381/2002 şi condiţionarea despăgubirilor plătite, 
ca rezultat al catastrofelor naturale majore, de încheierea unei 
asigurări facultative. Acelaşi stimulent a determinat şi creşterea 

interesului persoanelor fizice pentru o astfel de poliţă, care erau 
obligate să încheie o asigurare în vederea acordării unei subvenţii 
de la stat. Faptul că aceste subvenţii nu se mai acordă în prezent, 
precum şi tergiversarea adoptării noii legi în domeniu, face ca 
munca asigurătorilor să fie şi mai dificilă: Acest segment s-a dezvol-
tat intens în 2007 şi în primăvara anului 2008 mai mult în contextul 
obligativităţii, pentru a primi subvenţia din partea statului. Neacor-
darea subvenţiilor, potrivit modificărilor aduse actului normativ, în 
toamna anului precedent, a făcut ca o parte a asiguraţilor să nu îşi 
mai încheie o astfel de poliţă, situaţie care probabil va recidiva şi în 
2009, dacă nu vor fi acordate anumite facilităţi din partea statului, 
este de părere Viorel BRĂNESCU, Director, Sucursala OMNIASIG. 

Aceeaşi idee este susţinută şi de către Gheorghe UDRESCU, 
Director, Sucursala ARDAF, care apreciază că asigurările agricole vor 
cunoaşte un declin în anul 2009, dacă nu se vor acorda subvenţii şi nu 
va exista fenomenul de obligativitate. Pe de altă parte, liderii locali 
au mai semnalat şi importanţa unei politici echilibrate a compani-
ilor de profil din judeţ în ceea ce priveşte cotaţiile de primă acor-
date. Politica de dumping practicată de către unele companii pe acest 
segment conduce la situaţia în care asociaţiile agricole să fie practic 
inaccesibile pentru restul societăţilor, administratorii firmelor căutând, 
evident, cele mai mici cotaţii, completează Gheorghe UDRESCU.

Majoritatea asigurătorilor locali practică o cotaţie cuprinsă între 
1,5 - 3,5% pe acest segment, deşi au căzut de acord în privinţa ma-
jorării acesteia. Vom practica iniţial o cotaţie de 1,2 - 1,5% pentru acest 
segment, care reprezintă un obiectiv important pentru Sucursala noas-
tră, apreciază Costel MEZDEA, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.

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 - 100,00 25,41 29,39 14,92 - - 30,28

2 ARDAF - 100,00 19,81 74,18 2,20 2,18 0,05 1,58

3 ASIBAN 40,21 59,79 21,14 3,56 3,25 0,22 31,49 0,12

4 ASTRA-UNIQA 0,40 99,60 28,98 52,04 11,34 3,53 1,16 2,54

5 BCR Asigurări - 100,00 40,89 40,10 13,83 - - 5,19

6 BT Asigurări 1,03 98,97 36,85 42,82 12,79 - - 6,50

7 GENERALI 9,29 90,71 30,28 17,04 - 24,74 - 18,65

8 UNITA - 100,00 53,59 35,47 8,95 - - 1,99

Agenţia Slatina
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu bl. 41, 
parter
Slatina
Tel.: 0249.430.171
Fax: 0249.430.172
Director Agenţie:  
Eugen Mihail CÎRJAN

Sucursala Olt
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu nr. 14
Slatina
Tel.: 0249.413.672
Fax: 0249.413.673
Director Sucursală:  
Viorel BRĂNESCU
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL OLT ÎN 3T/2008

Compania

Ponderea in 
portofoliul 

companiei - 
3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise
Evoluţie reală 

în RON
Evoluţie nominală 

în EUR
Cota de piaţă  

pentru 3T/2008
3T/2008 3T/2007

mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIROM 91,24 6.023,62 1.655,02 5.403,44 1.637,65 3,89 1,06 17,69
2 OMNIASIG 100,00 5.744,74 1.578,40 - - - - 15,09
3 BCR Asigurări 100,00 5.048,00 1.386,97 5.915,00 1.792,70 -20,46 -22,63 11,24
4 ASTRA-UNIQA 99,60 4.282,72 1.176,70 3.421,97 1.037,12 16,64 13,46 9,85
5 ASIBAN 59,79 2.790,47 766,70 3.034,35 919,64 -14,29 -16,63 9,20
6 UNITA 100,00 2.615,26 718,56 1.988,08 602,54 22,60 19,25 8,77
7 ARDAF 100,00 2.481,96 681,93 739,53 224,13 212,78 204,25 7,74
8 BT Asigurări 98,97 2.275,06 625,09 1.289,91 390,94 64,38 59,89 7,53
9 ALLIANZ-ŢIRIAC 100,00 1.810,00 497,31 1.780,00 539,48 -5,23 -7,82 4,60
10 GENERALI 90,71 931,53 255,94 741,32 224,68 17,11 13,92 4,42
11 EUROINS 100,00 732,45 201,24 - - - - 2,22
12 OTP Garancia* 90,00 605,76 166,43 - - - - 1,44
13 FATA Asigurări 100,00 572,18 157,21 - - - - 0,20
14 CARPATICA ASIG. 100,00 443,11 121,75 - - - -
15 ABC Asigurări 100,00 68,63 18,86 - - - -
16 DELTA Addendum 100,00 32,00 8,79 - - - -
TOTAL COMPANII 86,72 47.876,54 13.154,34 28.877,18 8.751,99 54,51 50,30 100,00

* Estimare PRIMM Asigurări & Pensii

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

Compania

Ponderea in 
portofoliul 

companiei -           
3T/2008 (%)

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 ASIBAN 40,21 1.876,70 515,63 1.600,75 485,15 9,26 6,28 35,73

2 ASIROM 8,76 578,58 158,97 665,43 201,68 -18,97 -21,18 27,01

3 GENERALI 9,29 95,39 26,21 59,65 18,08 49,03 44,97 19,34

4 OTP Garancia* 10,00 67,31 18,49 - - - - 11,81

5 KD LIFE 100,00 42,59 11,70 - - - - 5,74

6 BT Asigurări 1,03 23,76 6,53 3,68 1,11 502,17 485,75 0,38

7 ASTRA-UNIQA 0,40 17,06 4,69 89,04 26,99 -82,14 -82,63

TOTAL COMPANII 6,06 5.054,50 1.388,75 4.988,69 1.511,95 -5,57 -8,15 100,00
*Estimare PRIMM Asigurări & Pensii

„Viaţa”... primii paşi au fost făcuţi
Segmentul asigurărilor de viaţă din judeţul Olt se află la 

început de drum, fiind departe de a fi saturat, iar zona nu se 
poate lăuda cu o deschidere mai mare a populaţiei spre acest 
tip de produse. Astfel, deşi veniturile în regiune sunt destul de  
modeste, societăţile specializate pe acest segment şi-au realizat 
pe deplin obiectivele. Totodată, unii dintre liderii companiilor de 
profil au reuşit să ocupe poziţii de top în clasamentul intern al 
societăţilor, depăşind, datorită eforturilor susţinute, multe judeţe 
mult mai bine clasate şi cu un mediu economic mai favorabil.

În ultimii 2 ani ne-am clasat pe poziţia a patra pe ţară după 
volumul subscrierilor, datorită profesionalismului consilierilor, atitu-
dinii faţă de clienţi şi brandului puternic al companiei, a precizat Ca-
melia PROTOPOPESCU, Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. 
Ne-am axat în primul rând pe segmentul de retail, baza de ofertare 
fiind reprezentată de către locuitorii mediului urban, în special din 
Slatina, a completat Camelia PROTOPOPESCU.

Rezultate cel puţin la fel de bune au fost înregistrate şi de 
către reprezentanţa locală a OMNIASIG Asigurări de Viaţă, care se 
clasează pe poziţia a şasea la nivel naţional, în clasamentul intern 
al companiei, marcând o creştere constantă de 20-30% anual şi 
totalizând un volum de 0,32 milioane lei în 2008: Munca intensă 

de teren, identificarea corectă a nevoilor clienţilor şi o gamă com-
plexă de servicii oferite sunt cheia succesului în asigurările de viaţă, 
consideră Dumitru MOŞTEANU, Director, Punct de lucru. Ţinta 
principală rămân persoanele fizice şi, în context, mediul rural care 
prezintă un potenţial semnificativ de creştere, fiind necesară oferirea 
unor produse adaptate nevoilor acestora, opinează Dumitru 
 MOŞTEANU.

În acelaşi timp, societăţile de asigurare compozite din judeţ 
nu se pot lăuda cu o pondere însemnată a acestei clase în porto-
foliu, invocând motive care ţin de reticenţa populaţiei, veniturile 
scăzute şi lipsa unui personal specializat de vânzare pe acest 
segment: Am înregistrat o uşoară scădere a subscrierilor pe partea 
de life din cauza expirării unor poliţe şi ca rezultat al conjuncturii 
economice nefavorabile, a declarat Ionel MIREA. Totodată, deşi 
asigurările de grup au mers bine în ultimii doi ani, eforturile depuse 
sunt considerabile în condiţiile unui nivel redus al veniturilor popula-
ţiei şi unei deschideri modeste a acestora faţă de asigurările de viaţă, 
consideră Eugen Mihail CÎRJAN.

Mai mult, criza financiară care începe să-şi facă simţită pre-
zenţa şi în România nu contribuie la popularizarea acestei clase 
de asigurări. Dată fiind această stare de fapt la nivelul judeţului, 
directorii companiilor locale care practică acest tip de asigurare 
consideră că trebuie să se orienteze către produsele tradiţionale 



de economisire, cu sume garantate, care vor fi şi cele mai căutate 
de clienţi. Astfel, produsele cele mai căutate sunt cele de econo-
misire, rentele de studii şi planurile de pensii Pilon IV, este de părere 
Camelia PROTOPOPESCU. În acelaşi context, mizăm pe pensia 
viageră, rentele de studii şi asigurările de protecţie cu capitalizare, a 
punctat Dumitru MOŞTEANU.

Concluzii 
Aflată în plin proces de relansare şi restructurare, economia 

judeţului Olt a traversat de-a lungul timpului momente dificile, 
specifice perioadei de tranziţie şi pe fondul unor fenomene 
economice şi sociale stăpânite cu greu. Rezultatele obţinute în 
domeniul restructurării şi privatizării societăţilor comerciale au 

determinat continuarea procesului respectiv, cu accent pe dez-
voltarea agenţilor economici din sectorul productiv. 

Segmentul asigurărilor nu se diferenţiază în acest sens, 
înregistrând în ultimii ani progrese şi transformări spectaculoase. 
Astfel, am cunoscut, în judeţul Olt, o industrie a asigurărilor care 
este susţinută tot mai puţin de poliţele obligatorii, asigurările 
facultative începând să fie încheiate la scară din ce în ce mai 
largă. Cu toate că efectele crizei economico-financiare mondiale 
„atinge” tot mai mult economia naţională, asigurătorii din Olt 
sunt încrezători în  evoluţia ascendentă a volumului subscrierilor 
şi, implicit, în creşterea densităţii asigurărilor.  

Vlad BOLDIJAR

Sucursala Olt
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu nr. 43, 
bl. 43
Slatina
Tel. /Fax: 0249.434.336
Director Sucursală:  
Ilie DUMITRU

Punct de lucru Slatina
Adresa: Str. Primăverii bl. FA11,  
sc. D, ap. 4
Slatina
Tel. /Fax: 0249.415.566
Director Punct de lucru:  
Dumitru MOŞTEANU

Conferinţa Naţională
de Asigurări Agricole

by
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• Ce este de făcut pentru a avea un program complex de transfer al riscurilor financiare? 
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Oportunităţile, dar şi problemele pe care le au asigurătorii şi 
brokerii din judeţul Olt au fost puse în discuţie la întâlnirea ce a 
reunit întreaga piaţă locală de asigurări, în cadrul conferinţei ZIUA 
ASIGURĂRILOR, desfăşurată la Slatina.

În debutul reuniunii a fost prezentat, în premieră pentru 
piaţa locală, topul companiilor din judeţ în funcţie de subscrierile 
realizate de acestea în primele nouă luni ale anului 2008. Astfel, 
prima poziţie a fost ocupată de ASIROM, cu 6,6 milioane lei, 
urmată de OMNIASIG, cu 5,75 milioane lei, şi de BCR Asigurări, cu 
5,05 milioane lei.

Discuţiile au început cu o evaluare a stadiului economiei 
locale şi, în strânsă legătură cu aceasta, s-a realizat o analiză a 
perspectivelor pieţei locale a asigurărilor. Este o perioadă dificilă, 
dar sunt optimist că, în următorii patru ani, în mediul rural vor veni 
investiţii importante care vor stimula mediul economic şi vor ajuta 
la creşterea veniturilor populaţiei, a reliefat Ionel MIREA, Director, 
ASIROM Olt. Aceste fonduri structurale care se vor îndrepta către 
agricultură vor ajuta, cu siguranţă, la creşterea sectorului agricol şi, 
implicit, la dezvoltarea asigurărilor aferente, a continuat Directorul 
ASIROM. Pentru moment, domeniul nostru nu resimte efectele crizei 
financiare, dar consider că, în viitorul apropiat, efectele vor fi vizibile. 
Va urma o perioadă când retenţia clienţilor actuali va fi esenţială 
şi, de asemenea, în egală măsură va trebui să ne îndreptăm către 
mediul rural, unde asigurările nu au un grad ridicat de penetrare, 
a continuat Viorel BRĂNESCU, Director, OMNIASIG Olt. Suntem 
în prezent în derularea unei campanii privind extinderea reţelei de 
agenţi către comune şi sate, a completat Directorul OMNIASIG. 
În trecut, am avut un număr important de agenţi care, în timp, s-a 
redus, iar în momentul de faţă ne axăm foarte mult pe centrele ur-

bane, prin forţa proprie de vânzări. Vom folosi asigurările obligatorii 
de locuinţe ca un mijloc de promovare pentru alte asigurări, nu 
neapărat de tip property. Cei mai vechi în piaţă pot confirma că o 
parte importantă dintre oameni nu a luat contact până în prezent 
cu un asigurător, a continuat Alexandru IONICĂ, Director, BCR 
Asigurări Olt. Nu am avut o dispersie teritorială la fel de dezvoltată 
ca şi alte companii. Totuşi, consider că dezvoltarea va avea la bază 
tot asigurările auto şi, într-o măsură mai mică, cele de tip property, a 
declarat Costel MEZDREA, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC Olt.

În ceea ce priveşte daunalitatea la nivelul judeţului Olt, liderii 
locali au consemnat că nu au întâmpinat probleme majore pe 
linia de asigurări auto, cu toate că aceasta deține cea mai mare 
pondere din despăgubiri. La baza acestor rezultate a fost, în 
primul rând selecţia clienţilor, mai ales în cazul persoanelor juridice. 
Cu toate acestea, persoanele fizice care au înregistrat daune 
semnificative nu au nici o dificultate în schimbarea asiguratorului, 
a menţionat Gheorghe UDRESCU, Director, ARDAF Olt. Au existat 
raportări la nivel local între companii, referitor la cei care au un 
trecut nefavorabil, a continuat Ion DRĂGUŢ, Director, ASIBAN Olt. 
În 2007, au existat 12 cazuri de daune majore care au fost respinse 
pe motiv de fraudă, datorită cooperării dintre companii, a preci-
zat Directorul OMNIASIG. Totuşi, în acest moment piaţa trebuie 
să treacă de la sistemul care i-a permis dezvoltarea la un sistem 
occidental şi trebuie să se pună un accent mai mare pe formarea 
profesională a agenţilor de asigurări şi a inspectorilor de daune. 
Nici o companie de pe piaţă nu soluţionează suficient de bine 
această problematică a daunelor, ceea ce determină o migrare a 
clienţilor de la un asigurător la altul, a declarat Costin HAŢEGANU, 
Director de Vânzări, EUROINS.

Piaţa de asigurări din judeţul Olt a trecut în ultimii ani printr-un proces de 
maturizare şi evoluţie, urmând trendul de la nivel naţional şi ţinând cont, 
evident, de realităţile şi potenţialul local al zonei. Criza financiară nu a 
ocolit însă zona, astfel că asigurătorii locali vor fi nevoiţi să îşi reorienteze 
priorităţile către persoanele fizice şi către mediul rural.

Între urban şi rural
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Un punct de interes, în cadrul dezbaterilor, l-a constituit 
dezvoltarea canalelor de distribuţie, unde vânzarea prin brokerii 
de asigurare începe să deţină un rol tot mai important. În acest 
sens, o soluţie evidenţiată a fost deschiderea unor reprezentanţe 
la nivel local. O ofertă de produse cât mai variată constituie o mo-
dalitate foarte rapidă de a te dezvolta, folosind acelaşi portofoliu de 
clienţi, a precizat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker. 

Anul precedent am deschis 80 de unităţi de franciză, iar anul 
acesta intenţionăm să deschidem încă 250. Aceasta se bazează pe 
cointeresarea financiară dintre întreprinzătorii individuali şi compa-
niile de asigurări, a menţionat Costin HAŢEGANU.

Franciza este o oportunitate atractivă pentru cei ce nu au 
posibilitatea financiară să îşi deschidă propria afacere, consideră 
Septimius POPA, Director, Sucursala MILLENIUM Insurance Dolj.

Un alt aspect discutat în cadrul conferinţei l-a constituit 
dezvoltarea asigurărilor de viaţă pe piaţa locală. Am reuşit să ne 
adresăm clienţilor cu toate categoriile de venit, a declarat Camelia 
PROTOPOPESCU, Director, BCR Asigurări de Viaţă Olt. Un potenţial 
ridicat îl au persoanele din mediul rural, care au venituri şi care pot 
susţine o pensie viageră, a continuat Dumitru MOŞTEANU, Direc-
tor, Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă.

În încheiere, pentru anul 2009 liderii locali au estimat un total 
al subscrierilor de peste 55 milioane lei, atât pentru segmentul 
de viaţă, cât şi pentru cel non-viaţă. De asemenea, s-a stabilit că, 
în condiţiile actuale de piaţă, prioritare vor fi asigurările pentru 
persoanele fizice şi extinderea către cei din afara oraşelor.

Mihai CRĂCEA
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Finele anului 2008 a marcat, pentru echipele Programului „Unde Mă Asigur?”, 
numeroase întâlniri cu liderii celor mai importante sucursale şi agenţii ale 
companiilor de asigurări din judeţul Gorj. În cadrul acestora, s-au purtat dis-
cuţii referitoare la situaţia economică a judeţului, precum şi  la atuurile, pro-
blemele şi perspectivele de dezvoltare a pieţei gorjene a asigurărilor.  

> Reşedinţa de judeţ: Târgu Jiu
>Suprafaţa: 5.602 km2 
>Populaţia: 386.890 locuitori (recensământ 2001)
>Număr salariaţi: 83.210 (octombrie 2008)
>Rata şomajului: 6,7% (octombrie 2008)
>Câştig salarial mediu brut: 1.871/persoană (octombrie 2008)

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 

Atragerea 
investitorilor străini

Principalul punct pe agenda autorităţilor locale

Situat în partea de Sud–Vest a României, în Nordul Olteniei, pe 
cursul mijlociu al râului Jiu, judeţul Gorj a oferit condiţii prielnice 
de viaţă comunităţilor umane încă din cele mai vechi timpuri. 

Oraş al operelor monumentale ale lui Brâncuşi, municipiul 
Târgu Jiu este reşedinţa administrativă a judeţului, Gorjul fiind, 
în acelaşi timp, una dintre cele mai atractive zone turistice din 
România. Pe lângă municipiul Târgu Jiu, judeţul mai are în com-
ponenţa sa 7 oraşe (Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, 
Tismana, Turceni, Ţicleni), respectiv 61 de comune.

Judeţul Gorj deţine o importantă economie agricolă şi 
pastorală, iar în ceea ce priveşte principalele produse industriale, 
enumerăm energia electrică, utilaj minier, maşini-unelte pentru 
presare-forjare, articole tehnice din cauciuc şi cauciuc regenerat, 
maşini-unelte şi frigidere cu compresor, materiale de construcţii 
(ciment, tuburi de azbociment, cărămidă etc.), cherestea, mobilă, 
parchet, plăci aglomerate din lemn, confecţii, tricotaje, sticlărie 
pentru menaj, produse alimentare (preparate din carne şi lapte, 
dulciuri, băuturi, ţigarete etc.).

Din punct de vedere al investiţiilor străine realizate şi al nu-
mărul societăţilor cu capital mixt, înfiinţate în ultimii ani, Gorjul se 

TÂRGU JIU

Sucursala Târgu Jiu
Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 17
Târgu Jiu
Tel./Fax: 0253.211.525
Director Sucursală:  
Claudiu PANTELIMON BOBEI
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străduieşte să scape de povara ultimului loc pe ţară, autorităţile 
locale căutând zilnic soluţii pentru a-i determina pe străinii cu 
bani să investească în judeţ. 

De asemenea, neadaptarea unor societăţi la condiţiile pieţei, 
cât şi criza financiară globală nu au ocolit judeţul Gorj, astfel 
încât, potrivit datelor statistice publicate de Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  peste 2.000 de persoane 
urmează a fi disponibilizate din cadrul unor instituţii locale, 
precum UM Sadu sau REMAT Gorj (n.red.: potrivit unui comunicat 
de presă, în perioada ianuarie 2008 - octombrie 2008, 1.215 de 
persoane au fost disponibilizate, dintre care 688 numai în luna 
octombrie 2008). Pentru viitor însă, investiţii străine tot mai 
importante se anunţă a se îndrepta şi către acest judeţ mai puţin 

dezvoltat al României, marile companii orientându-se spre zone 
până acum defavorizate din acest punct de vedere, în căutare de 
forţă de muncă ieftină. 

Astfel, oraşul Turceni pare să fie locul preferat al potenţialilor 
investitori străini, datorită deşeurilor de la Complexul Energetic, 
ca urmare a modernizării instalaţiilor; de asemenea, una dintre 
cele mai mari investiţii străine din judeţul Gorj a fost anunţată de 
RIGIPS România, parte a grupului francez SAINT-GOBAIN, care 
intenţiona să investească peste 70 milioane euro într-o nouă 
fabrică de panouri de gips-carton, la Turceni, compania arătându-
se interesată să colaboreze în acest proiect cu Complexul Ener-
getic din localitate. Noua fabrică de la Turceni ar urma să creeze 
aproximativ 100 de posturi. La fel, compania LAFARGE vrea să 

Sucursala Târgu Jiu
Adresa: Str. Traian bl. 28, parter
Târgu Jiu
Tel.: 0253.214.432
Fax: 0253.214.572
Director Sucursală:  
Nicolae GOAŢĂ

PRINCIPAlII INDICATORI AI COMPANIIlOR DE ASIGURĂRI DIN jUDEŢUl GORj

Compania

Prime Brute Subscrise

Evoluţie 
reală în RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă pentru 

3T/2008

Prime Brute Subscrise

3T 2008 3T 2007 2007 2006

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

1 OMNIASIG 7,600.00 2,088.14 - - - - 17.98 8,332.46 2,496.77 4,257.77 1,208.05

2 ARDAF* 7,249.11 1,991.73 3,116.86 944.65 116.75 110.84 17.15 4,308.88 1,291.13 6,147.20 1,744.13

3 ASIBAN 6,356.00 1,746.35 6,956.00 2,108.20 -14.84 -17.16 15.04 9,265.00 2,776.20 5,532.00 1,569.58

4 ALLIANZ-ŢIRIAC 4,160.00 1,142.98 3,683.00 1,116.23 5.27 2.40 9.84 4,609.00 1,381.06 2,947.55 836.30

5 ASIROM 3,966.52 1,089.82 4,343.28 1,316.35 -14.89 -17.21 9.38 5,245.49 1,571.78 - -

6 EUROINS* 2,521.45 692.78 - - - - 5.97 1,759.61 527.26 - -

7 BCR Asigurări 2,266.00 622.60 2,583.00 782.85 -18.24 -20.47 5.36 3,394.00 1,016.99 1,837.00 521.21

8 UNITA 2,094.05 575.35 - - - - 4.95 2,517.82 754.45 - -

9 ASTRA-UNIQA 1,995.48 548.27 1,416.38 429.27 31.30 27.72 4.72 1,887.74 565.65 1,184.55 336.09

10 BT Asigurări 1,555.67 427.43 1,731.38 524.74 -16.26 -18.54 3.68 2,453.27 735.11 1,382.80 392.34

11 OTP Garancia 1,350.14 370.96 - - - - 3.19 180.13 53.98 - -

12 GENERALI 740.42 203.44 584.64 177.19 18.03 14.81 1.75 782.38 234.43 254.44 72.19

13 CARPATICA Asig. 272.96 75.00 - - - - 0.65 731.55 219.21 - -

14 ABC Asigurări 87.46 24.03 - - - - 0.21 154.01 46.15 - -

14 DELTA Addendum 29.00 7.97 - - - - 0.07 11.00 3.30 - -

15 KD Life 20.75 5.70 - - - - 0.05 0.33 0.10 - -

TOTAL COMPANII 42,265.01 11,612.54 24,414.54 7,399.47 61.34 56.94 100.00 45,632.68 13,673.53 23,543.31 6,679.90

* Sucursala ARDAF Gorj coordonează judeţele Gorj şi Mehedinţi; rezultatele financiare includ ambele judeţe
Toate datele financiare prezentate au fost furnizate de companii publicaţiilor PRIMM Asigurări & Pensii, respectiv INSURANCE Profile

Sucursala Târgu Jiu
Adresa: Str. Victoriei bl. 29, mezanin
Târgu Jiu
Tel.: 0253.213.100
Fax: 0253.216.262
Director Sucursală:  
Radu RĂUŢ
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investească 100 milioane euro în construirea unei fabrici în zona 
oraşului Turceni, care să utilizeze ca materie primă reziduurile re-
zultate în urma desulfurărilor de la Complexul Energetic Turceni. 
Totodată, la începutul anului 2008, grupul austriac A-Tec anunţa 
că va construi la Turceni o instalaţie de desulfurare a gazelor, în 
valoare de aproximativ 220 milioane euro. 

Dintre investiţiile cu capital străin reuşite putem evidenţia 
pe cea a producătorului italian PIRELLI care a anunţat investirea 
a peste 70 milioane euro în extinderea producţiei şi construcţia 
unei fabrici de filtre pentru motoare diesel, amplasată în localita-
tea Bumbeşti-Jiu (inaugurarea noii fabrici urmează a fi realizată 
la sfârşitul lunii martie 2009). Astfel, a treia fabrică din România a 
grupului PIRELLI va creea, pe termen lung, aproximativ 2.000 de 
locuri de muncă.

Pe drumul cel bun
Piaţa asigurărilor din judeţul Gorj se regăseşte pe drumul cel 

bun, fiind în creştere de la an la an. Această afirmaţie este susţinu-
tă de cifrele înregistrate de piaţa locală de profil în ultimii doi ani 
de zile (2006 şi 2007). Dacă în anul 2006, asigurătorii gorjeni au 
subscris, potrivit Institutului Naţional de Statistică, în valoare de 
circa 28 milioane lei, în anul 2007, potrivit datelor furnizate de un 
număr de 16 companii de profil, Revistei PRIMM Asigurări&Pensii, 
acestea au raportat un volum total de subscrieri de 45,63 
 milioane lei. 

Această creştere spectaculoasă s-a înregistrat şi în anul 2008, 
astfel că, după primele nouă luni ale anului precedent, aceleaşi 16 
companii de asigurări au consemnat un volum total al subscrieri-
lor de peste 42 milioane lei. În această perioadă, din totalul sub-
scrierilor, puţin peste nouă puncte procentuale  au fost aferente 
segmentului asigurărilor de viaţă, 35% poliţelor CASCO şi 37% 
celor de tip RCA. De asemenea, daunele plătite de asigurătorii 
gorjeni, în perioada ianuarie-septembrie 2008, s-au cifrat la peste 
9,6 milioane lei, din care 8,6 milioane lei pentru poliţe de tip auto 
(CASCO şi RCA, însumate).

Pe prima poziţie a topului asigurătorilor care activează în 
judeţ se regăseşte OMNIASIG, cu un volum al subscrierilor de 
7,6 milioane lei. Pe poziţia secundă, la mică distanţă (subscrieri 
de peste 7,2 milioane lei), se află Sucursala locală a ARDAF, care 
coordonează două judeţe: Gorj şi Mehedinţi, după cum ne-a relatat 
Radu RĂUŢ, Directorul Sucursalei. 

Următoarele locuri revin Sucursalelor locale ASIBAN (sub-
scrieri în primele 9 luni ale anului curent de peste 6,3 milioane 
euro) şi ALLIANZ-ŢIRIAC, care a cunoscut în perioada analizată, 
faţă de primele nouă luni din anul 2007, o creştere a volumului de 
subscrieri, în euro, de 2,4%. 

De asemenea, conform calculelor realizate, valoarea primelor 
brute intermediate în judeţul Gorj este de circa 4,5 milioane lei, 
reprezentând procentual puţin peste 10% din volumul total de 
prime brute subscrise. Această stare de fapt se explică prin activi-
tatea redusă a companiilor de brokeraj pe raza acestui judeţ: Pon-
derea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor este foarte 
redusă, în jur de 5%, piaţa locală de brokeraj fiind slab reprezentată, 
a menţionat Cristinel FLORESCU, Director, Sucursala OMNIASIG.

Particularităţi şi potenţial
Judeţul Gorj, prin comparaţie cu alte judeţe ale ţării, nu se 

caracterizează printr-un anumit specific din perspectiva pieţei de 
asigurări. Aceasta este una dintre concluziile discuţiilor purtate cu 
liderii companiilor de asigurări din judeţ, in cadrul vizitelor Pro-
gramului Naţional „Unde Mă Asigur?” în această regiune. Astfel, 

Intermedieri prin brokeri

Compania
Valoare

procentuală numerică 
% mii lei

ALLIANZ-ŢIRIAC 7 291.20

ARDAF 30 2,174.73

ASIBAN 5 317.80

ASIROM 5 198.33

ASTRA-UNIQA 8 159.64

BCR Asigurări 20 453.20

BT Asigurări 10 155.57

EUROINS 15 378.22

OMNIASIG 5 380.00

UNITA 1 20.94

TOTAL 10.72 4,529.62

Sursa: Companiile

Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă 

pentru 
3T/2007

Daune plătite în perioada (mii RON):

3T 2008 3T 2007 2007 2006

86.67 106.68 18.26 - - 2,994.68 2,752.34

-33.14 -25.97 9.44 3,123.08 2,238.67 2,980.19 2,602.87

59.75 76.87 20.30 2,379.00 2,444.00 3,412.00 2,820.00

49.15 65.14 10.10 - - - -

- - 11.50 - - - -

- - 3.86 - - - -

76.23 95.12 7.44 1,780.00 1,688.00 1,646.00 743.00

- - 5.52 1,108.48 - - -

52.01 68.30 4.14 756.94 461.04 664.06 33.48

69.22 87.37 5.38 - - - -

- - 0.39 - - - -

193.29 224.73 1.71 373.00 135.00 295.00 -

- - 1.60 95.71 - 361.51 -

- - 0.34 29.89 - 51.36 -

- - 0.02 - - - -

- - 0.00 - - - -

84.88 104.70 100.00 9,646.09 6,966.71 12,404.79 8,951.69
 

Sucursala Gorj
Adresa: Str. Victoriei bl. 5-7, parter
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Sucursala Gorj
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PRINCIPAlII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU jUDEŢUl GORj - 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 3,922.20 38,342.81 15,035.06 15,817.50 3,702.53 373.68 2,444.35 969.69 42,265.01

mii 
EUR 1,077.65 10,534.90 4,130.96 4,345.94 1,017.29 102.67 671.60 266.43 11,612.54

3T/2007

mii 
RON 3,997.46 20,417.08 6,180.17 6,818.65 1,171.08 47.05 1,990.82 512.49 24,414.54

mil 
EUR 1,211.53 6,187.93 1,873.06 2,066.57 354.93 14.26 603.37 155.33 7,399.47

Evoluţie reală în RON -8.56 75.02 126.73 116.19 194.65 640.19 14.43 76.34 61.34

Evoluţie nominală în EUR -11.05 70.25 120.55 110.30 186.62 620.00 11.31 71.53 56.94

Pondere în total PBS pentru 3T/2008 9.28 90.72 35.57 37.42 8.76 0.88 5.78 2.29 100.00

Prime Brute 
Subscrise

2007

mii 
RON 5,329.97 40,302.71 15,266.97 15,878.97 3,850.17 180.76 3,928.87 1,196.97 45,632.68

mii 
EUR 1,597.09 12,076.44 4,574.65 4,758.03 1,153.68 54.16 1,177.26 358.66 13,673.53

2006

mii 
RON 1,995.84 21,547.47 7,646.73 9,613.10 1,808.43 48.00 1,767.22 663.98 23,543.31

mil 
EUR 566.28 6,113.62 2,169.59 2,727.51 513.10 13.62 501.41 188.39 6,679.90

Evoluţie reală în RON 154.72 78.41 90.44 57.55 103.07 259.22 112.06 71.95 84.88

Evoluţie nominală în EUR 182.03 97.53 110.85 74.45 124.84 297.74 134.79 90.38 104.70

Pondere totală PBS pentru 2007 11.68 88.32 33.46 34.80 8.44 0.40 8.61 2.62 100.00

Daune plătite în 
perioada (mii RON):

3T/2008 386.00 9,260.09 4,503.75 4,144.47 29.85 - 478.00 104.02 9,646.09

3T/2007 333.00 6,633.71 2,850.10 2,468.55 26.79 17.20 704.00 567.07 6,966.71

2007 387.00 12,017.79 5,748.99 4,456.20 72.96 50.78 1,584.61 104.25 12,404.79

2006 279.00 8,672.69 3,342.95 3,164.16 262.94 30.30 1,771.96 100.39 8,951.69
 Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companii

Sucursala Târgu Jiu
Adresa: Str. Unirii nr. 36, Complexul 
Unirii, parter
Târgu Jiu
Tel.: 0253.223.056
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Director Sucursală:  
Eduard Marius BERCA

judeţul se încadrează în tipologia existentă la nivel naţional, 
asigurările auto deţinând o cotă semnificativă (peste 70%) din 
portofoliul reprezentanţelor locale de profil.

Judeţele din Sudul ţării sunt înclinate, în special, spre segmentele 
RCA, CASCO şi, de asemenea, spre clasele de asigurări obligatorii, 
punctează Ana ROŞU, Director, Sucursala BCR Asigurări. Datorită 
promovării intense, acestea sunt cele mai căutate de către clienţi, 
fiind preferate şi de  agenţii asigurătorilor locali. 95% din forţa 
de vânzare din judeţul Gorj este specializată pe RCA, iar lipsa de 
profesionalizare şi pe alte clase va ridica o serie de probleme în ceea 

ce priveşte diversificarea portofoliului şi promovarea asigurărilor 
facultative, consideră Eduard Marius BERCA, Director, Sucursala 
ASTRA-UNIQA.

Totuşi, este de remarcat aici o rată a daunei pe această clasă 
sub media la nivel naţional, datorată în principal frecvenţei 
scăzute a accidentelor auto pe raza judeţului, unei selecţii mai 
riguroase a clienţilor, precum şi lipsei tentativelor semnificative 
de fraudă.

O adevărată provocare pentru liderii locali va fi, în continuare, 
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diversificarea portofoliului şi exploatarea potenţialului asigurabil 
al judeţului, în condiţiile în care economia locală este în declin, 
determinată de restructurarea industriei miniere, precum şi de 
restrângerea activităţii unor importante întreprinderi locale, 
precum ARTEGO, fabrica de ciment, şi a altor societăţi adiacente 
acestor mari companii. Ca dezvoltare industrială, judeţul a decăzut 
mult în ultimii ani, iar potenţialul asigurabil s-a redus considerabil, 
apreciază Emilian Ioan TAURU, Director, Sucursala ASIROM.

De asemenea, impulsul dat pieţei de asigurări în anii 
precedenţi de sectorul bancar şi de leasing nu mai este atât de 
pronunţat datorită crizei financiare şi a restricţiilor în accesarea 
unui credit. Produsele de creditare au avut un rol important pentru 
companiile de asigurări, atât din perspectiva clienţilor care benefici-
au de acestea, cât şi din partea instituţiilor bancare sau de leasing. 
Colaborarea noastră cu aceste entităţi este încă foarte bună, dar 
nu se mai ridică la nivelul înregistrat în anii precedenţi, a declarat 
Constantin NEGOTIN, Director, Sucursala ASIBAN.

În aceste condiţii, orientarea principală a liderilor locali o 
reprezintă segmentul de retail şi I.M.M.-urile, acestea axându-şi 
strategiile de vânzare corespunzător necesităţilor acestora. De 
asemenea, clasele identificate cu potenţial ridicat sunt asigură-
rile de tip property şi cele de viaţă. Mai mult, liderii locali privesc 
pozitiv adoptarea Legii asigurării obligatorii a locuinţelor, zona 
nefiind foarte expusă riscurilor cuprinse în aceasta, ceea ce  constitu-
ie un avantaj care merită a fi exploatat, completează Ana ROŞU.

Recrutarea: probleme calitative,  
nu cantitative

În contextul unui şomaj ridicat la nivelul judeţului Gorj, asi-
gurătorii nu întâmpină dificultăţi foarte mari în ceea ce priveşte 
angajarea şi menţinerea echipei, ca în alte judeţe. Totuşi, repre-
zentanţii companiilor de profil din judeţ acuză slaba pregătire 
a aplicanţilor şi faptul că aceştia nu sunt suficient de motivaţi 
pentru a performa în domeniu. 

Există, fără îndoială, un şomaj ridicat la nivelul judeţului. Prin 
urmare, aplică destul de multe persoane pentru posturile disponibi-
le, dar, de cele mai multe ori, cunoştinţele acestora şi pregătirea nu 
se dovedesc adecvate pentru a putea face performanţă în asigurări. 
Echipa mea este aceeaşi pe care o aveam şi în anul 2007 şi reuşim 
să ne descurcăm şi cu volumul mai mare de muncă pe care îl avem, 
în acest moment, faţă de anul anterior, a declarat Tomiţă PĂVALĂ, 
Director, Sucursala UNITA. 

Deşi şomajul este unul ridicat în Gorj, este destul de dificil să 
găsim oameni pregătiţi. Foarte multe persoane care aplică pentru 
job nu înţeleg corect ce presupune lucrul în cadrul unei companii 
de asigurare, a punctat Directorul Sucursalei EUROINS, Claudiu 
PANTELIMON BOBEI. 

În aceste circumstanțe, mai multe dintre reprezentanţele 
la nivel local preferă să se axeze, în recrutare, pe recomandări, 
această soluţie dovedindu-se mai eficientă în contextul în care 

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 25 - 98 20 80 60 40

ARDAF 13 127 - - - - -

ASIROM 28 100 - 55 45 89 11

ASTRA-UNIQA 25 120 28 70 30 - -

BCR Asigurări 15 - - 60 40 100 -

BT Asigurări 11 46 31 - - - -

OMNIASIG 22 1000 150 60 40 70 30

UNITA 10 180 150 55 45 60 40

Sursa: Companiile

Agenţia Gorj
Adresa: Str. Geneva nr. 2, et. 3
Târgu Jiu
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Director Agenţie:  
Camelia GIORGI

Sucursala Gorj
Adresa: Str. Geneva nr. 2
Târgu Jiu
Tel./Fax: 0253.222.442
Director Sucursală:  
Ana ROŞU

35,57%
CASCO

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN 
DE ASIGURĂRI - 3T/2008

9,28%
Asigurări de viaţă

37,42%
RCA

8,76%
Asigurări de incendiu 
şi calamităţi naturale

0,88%
Alte asigurări de daune  
la proprietăţi

5,78%
Asigurări de credite şi garanţii

2,29%
Alte clase de asigurări
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există mai multe garanţii în ceea ce priveşte persoana care va 
ocupa o poziţie în cadrul companiei. 

Până în acest moment am beneficiat de stabilitate, fără să ne 
intersectăm cu fenomenul migraţiei de personal. De asemenea, nu 
putem spune că ne-am confruntat cu probleme la recrutare, dar 
vreau totuşi să menţionez faptul că cea mai bună metodă este ace-
ea a recomandărilor şi mai puţin recrutarea şi angajarea în urma 
anunţurilor... Consider, de asemenea, că activitatea de asigurare 
poate constitui o oportunitate pentru dezvoltarea angajaţilor, atât 
din punct de vedere profesional, cât şi personal, a precizat Ana 
ROŞU.

La nivelul judeţului Gorj, câteva companii de profil au încercat 
să vină în întâmpinarea studenţilor, pentru a-i convinge de avan-
tajele unei slujbe în asigurări. Totuşi, rezultatele în urma acestei 
abordări s-au dovedit a fi sub aşteptări. Dorim şi în continuare 
dezvoltarea unui parteneriat cu universităţile, însă tinerii nu sunt 
neapărat atraşi de domeniul asigurărilor. Mai mult, aceştia, de 
cele mai multe ori, sunt slab pregătiţi, simplul fapt că au absolvit o 
facultate economică nefiind o dovadă a cunoştinţelor lor, a subliniat 
Eduard Marius BERCA. Vă pot da un exemplu mai concret: în cadrul 
unui program în care am acordat burse pentru studenţii din anul 
IV, în valoare de 100 lei, pentru ca aceştia să devină agenţi, în urma 
încheierii studiilor, la interviu s-au prezentat 80, am încheiat contract 
cu 6 dintre aceştia, iar rezultatele au fost nule, nici unul nereuşind să 
încheie o poliţă, a adăugat Directorul Sucursalei gorjene a ASTRA-
UNIQA.

De altfel, cei mai mulţi dintre liderii companiilor de asigurări 
intervievaţi ne-au relatat că sporirea din punct de vedere numeric 
a echipei, precum şi din punct de vedere al calităţii profesionale a 
acesteia constituie obiectivele principale vizate pentru anul 2009: 
Obiectivele pentru anul în curs cuprind consolidarea echipei de 
vânzări şi creşterea gradului de profesionalism, fidelizarea clienţilor 
existenţi, dar şi atragerea de noi clienţi, dezvoltarea unui portofoliu 
echilibrat prin orientarea către sectorul asigurărilor non-auto, a 
precizat Loredana UNGUREANU, Director, Agenţia  BT Asigurări.

Interes pentru „segmentul life”
Piaţa asigurărilor de viaţă din judeţul Gorj este departe de 

a fi saturată şi, deşi această zonă nu se poate lăuda cu o putere 
ridicată de cumpărare sau cu o deschidere mai mare spre acest 
tip de produse, companiile locale de profil sunt încrezătoare în 
potenţialul de creştere al afacerilor în judeţ.

Timp de mai mulţi ani, zona Olteniei a ocupat locul I în ţară după 
volumul subscrierilor pe segmentul asigurărilor de viaţă în cadrul 
companiei noastre, precizează Pompilia SPINEANU, Director, 
Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă. De asemenea, liderii locali 
ne-au semnalat o creştere a interesului populaţiei, în special din 
partea generaţiei tinere, pentru aceste produse. La popularizarea 
conceptului de asigurare a contribuit şi campania de aderare la 
sistemul de pensii private de Pilon II, precum şi sectorul bancar.

Tinerii au deja o altă cultură şi conştientizează mult mai bine 
riscurile la care se expun şi vom miza în mod deosebit pe aceştia, 

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 7.84 92.16 48.32 24.52 14.50 1.06 - 3.77

2 ARDAF - 100.00 15.02 80.40 2.62 0.45 0.07 1.44

3 ASIBAN 42.10 57.90 24.84 8.35 2.27 0.17 22.17 0.09

4 ASTRA 1.82 98.18 40.97 41.05 11.97 0.17 0.13 3.89

5 BCR Asigurări - 100.00 59.84 25.20 12.97 - - 1.99

6 BT Asigurări 0.97 99.03 27.91 45.88 21.05 - - 4.20

7 GENERALI 12.51 87.49 58.56 5.83 - 0.00 - 23.09

8 UNITA - 100.00 41.59 55.02 - - - 3.39

Agenţia Târgu Jiu
Adresa: Str. Eroilor nr. 3
Târgu Jiu
Tel.: 0253.218.151
Fax: 0253.218.150
Director Agenţie:  
Cornelia TICUŞ

Agenţia Judeţeană Gorj
Adresa: Str. Traian bl. C1, parter
Târgu Jiu
Tel./Fax: 0253.214.820
Director Agenţie Judeţeană: 
Loredana UNGUREANU
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consideră Cornelia TICUŞ, Director, Agenţia GENERALI Asigurări. 
Totodată, liderii sucursalelor companiilor locale de profil apreci-
ază că asigurările auto, motorul de creştere a pieţei locale, nu va 
mai înregistra creşteri spectaculoase în viitor, permiţând astfel o 
concentrare a eforturilor asigurătorilor spre promovarea produse-
lor de tip life.

Totuşi, declinul economic al zonei, pe fondul restrângerii 
activităţii miniere şi a celei energetice, şi-a pus amprenta şi asupra 
evoluţiei asigurărilor de viaţă în judeţ, printr-o creştere a ratei 
şomajului şi o scădere a stabilităţii veniturilor populaţiei. Am în-
registrat o uşoară scădere a subscrierilor pe partea de life ca rezultat 
al conjuncturii economice nefavorabile şi al scăderii gradului de 
ocupare a forţei de muncă, menţionează Emilian Ioan TAURU.

Totodată, este şi o problemă de mentalitate, astfel că judeţul 
este unul cu specific minier şi, deşi lucrătorii au stipulată în contracte 
posibilitatea încheierii unei asigurări de viaţă sau a unei pensii, acest 
lucru nu se materializează din cauza neînţelegerii necesităţii acestor 
produse, consideră Nicolae GOAŢĂ, Director, Sucursala ALLI-
ANZ-ŢIRIAC. Pe de altă parte, sindicatele din domeniile minier şi 
energetic au o influenţă însemnată şi oferă membrilor săi mai multe 
beneficii, printre care şi indemnizaţii în caz de accidente sau deces 
pentru ei, respectiv pentru familiile lor, astfel încât aceştia nu înţeleg 
rostul încheierii unei asigurări de viaţă, a evidenţiat Cornelia TICUŞ. 

O altă problemă este şi dispersia mare a populaţiei în terito-
riu, fapt care îngreunează accesul la clienţi, dar ridică şi o serie de 
probleme legate de costuri şi acoperirea acestora. Mai mult, criza 
financiară care începe să-şi facă simţită prezenţa şi în România nu 
contribuie la popularizarea acestei clase de asigurări. 

Am simţit efectele acestei crizei prin reducerea subscrierilor pe 
life, precum şi prin răscumpărarea poliţelor de către unii clienţi, com-
pletează Nicolae GOAŢĂ. Dată fiind această stare de fapt la nivelul 
judeţului, directorii companiilor locale care practică acest tip de 
asigurare consideră că trebuie să se orienteze către produsele 
tradiţionale de economisire, cu sume garantate, care vor fi şi cele 
mai căutate de către clienţi.

Produsele care s-au bucurat de cea mai mare atenţie din partea 
gorjenilor şi pe care mizăm şi în viitor sunt asigurările tradiţiona-
le şi rentele de studii, este de părere Camelia GEORGI, Director, 
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă. De asemenea, targetul principal îl 
reprezintă persoanele fizice, mai ales în zona urbană, unde există, 
în pofida problemelor enumerate, un potenţial considerabil care 
aşteaptă să fie valorificat. Astfel, din relatările liderilor locali, gra-
dul de acoperire printr-o asigurare de viaţă a populaţiei, la nivelul 
judeţului, nu depăşeşte 20%.

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN jUDEŢUl GORj 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 OMNIASIG 100.00 7,600.00 2,088.14 - - - -

2 ARDAF* 100.00 7,249.11 1,991.73 3,116.86 944.65 116.75 110.84
3 ALLIANZ-ŢIRIAC 92.16 3,834.00 1,053.41 3,004.00 910.44 18.95 15.70
4 ASIBAN 57.90 3,680.00 1,011.10 4,367.00 1,323.53 -21.46 -23.61
5 ASIROM 84.36 3,346.15 919.37 3,696.83 1,120.42 -15.64 -17.94
6 EUROINS 100.00 2,521.45 692.78 - - - -
7 BCR Asigurări 100.00 2,266.00 622.60 2,583.00 782.85 -18.24 -20.47
8 UNITA 100.00 2,094.05 575.35 - - - -
9 ASTRA-UNIQA 98.18 1,959.20 538.30 1,415.48 429.00 29.00 25.48
10 BT Asigurări 99.03 1,540.54 423.27 1,731.38 524.74 -17.08 -19.34
11 OTP Garancia** 90.00 1,215.13 333.86 - - - -
12 GENERALI 87.49 647.76 177.98 502.54 152.31 20.13 16.85
13 CARPATICA Asig. 100.00 272.96 75.00 - - - -
14 ABC Asigurări 100.00 87.46 24.03 - - - -
15 DELTA Addendum 100.00 29.00 7.97 - - -
TOTAL 90.72 38,342.81 10,534.90 20,417.08 6,187.93 75.02 70.25

* Sucursala ARDAF Gorj coordonează judeţele Gorj şi Mehedinţi; rezultatele financiare includ ambele judeţe
** Estimare PRIMM Asigurări & Pensii

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN jUDEŢUl GORj 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 42.10 2,676.00 735.25 2,589.00 784.66 -3.67 -6.30

2 ASIROM 15.64 620.38 170.45 646.46 195.93 -10.56 -13.00
3 ALLIANZ-ŢIRIAC 7.84 326.00 89.57 679.00 205.79 -55.25 -56.47
4 OTP Garancia* 10.00 135.01 37.10 - - - -
5 GENERALI 12.51 92.66 25.46 82.10 24.88 5.19 2.32
6 ASTRA-UNIQA 1.82 36.27 9.97 0.90 0.27 - -
7 KD Life 100.00 20.75 5.70 - - - -
8 BT Asigurări 0.97 15.13 4.16 - - - -
TOTAL COMPANII VIZITATE 9.28 3,922.20 1,077.65 3,997.46 1,211.53 -8.56 -11.05

* Estimare  PRIMM Asigurări & Pensii
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Mai sunt multe de făcut
Pare un lanţ al slăbiciunilor, dar dezvoltarea infrastructurii, a 

sectorului serviciilor, reducerea şomajului, crearea de locuri de 
muncă sunt într-o strânsă relaţie de interdependenţă cu creşterea 
investiţiilor străine, acest lucru constituind un punct important în 
agenda autorităţilor locale. 

În vizitele realizate la finele anului 2008 în Gorj, echipele 
Programului „Unde Mă Asigur?” au concluzionat că, din punctul 
de vedere al asigurărilor, creşterile consemnate în ultimii ani pot 
confirma că situaţia din regiune se găseşte pe o pantă ascen-
dentă. De asemenea, existenţa unor mari întreprinderi cu capital 
străin sau mixt ar constitui obiective importante de asigurat, ast-
fel încât, în următorii ani, am putea asista la un boom al industriei 
locale a asigurărilor.

Vlad BOLDIJAR

Agenţia Gorj
Adresa: Str. Unirii Siret bl. 2, sc.1, 
et.1, ap.1
Târgu Jiu
Tel./Fax: 0253.223.827
Director Agenţie:  
Pompilia SPINEANU

Sucursala Târgu Jiu
Adresa: Str. Constantin Brancuşi 
bl.16, mezanin
Târgu Jiu
Tel./Fax: 0253.210.262
Director Sucursală:  
Tomiţă PĂVALĂ

Sucursala Gorj
Adresa: Str. Confederaţiei nr. 1
Târgu Jiu
Tel.: 0253.223.288
Fax: 0253.221.577
Director Sucursală:  
Cristinel FLORESCU

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?”.

un produs Media XPRIMM

Mihai CRĂCEA
Editor

lidia POP
Secretar de Redacţie

Oleg DORONCEANU
Senior Editor

Vlad BOlDIjAR
Coordonator Rubrică

Vlad PANCIU
Coordonator Program

EChIPA EDITORIAlĂ
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În cadrul conferinţei s-a dat publicităţii, în premieră pentru 
piaţă locală, topul companiilor de asigurări din judeţ, conform 
PBS-urilor realizate în primele nouă luni ale anului 2008. În frun-
tea clasamentului s-a plasat compania OMNIASIG, cu prime brute 
subscrise de 7,6 milioane lei, urmată de ASIBAN, 6,1 milioane lei, 
şi ARDAF, cu 5 milioane lei.

Dezvoltarea industrială a judeţului a avut de suferit în ultimii 
ani, iar potenţialul asigurabil s-a redus într-o importantă măsură, a 
semnalat Ion Emilian TAURU, Directorul ASIROM Gorj. Procentul 
persoanelor juridice în totalul subscrierilor va fi în continuă scădere, 
din cauza reducerii activităţii acestora, dar sperăm să compensăm 
această tendinţă prin dezvoltarea puternică pe segmentul de retail, 
a continuat Nicolae GOAŢĂ, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC. Cu sigu-
ranţă, în judeţ, activitatea economică va fi afectată, dar viitorul este 
reprezentat de asigurările pentru persoane fizice, unde consider că 
va avea un succes însemnat asigurarea de locuinţă. Totuşi, este greu 
de preconizat ce impact vor avea acestea asupra pieţei în ansamblu, 
pentru că, în acest moment, companiile au politici de dezvoltare 
foarte diferite, a declarat Constantin NEGOTIN, Director, ASIBAN.

O caracteristică a judeţului Gorj este aceea că rata daunei pe 
segmentul auto înregistrează o valoare destul de scăzută. Radu 
Ionuţ RĂUȚ, Director, ARDAF, a precizat: O contribuţie esenţială la 
scăderea daunalităţii a adus-o activitatea intensă a Poliţiei Rutiere 
din judeţ, care a desfăşurat controale foarte amănunţite şi şi-a făcut 
simţită prezenţa pe şoselele locale. În al doilea rând, au existat câte-
va cazuri de accidente foarte grave care au avut un impact psiholo-
gic deosebit asupra oamenilor.

Strâns legat de segmentul auto, s-a discutat despre existen-
ţa fraudei sau a tentativelor de acest gen în Gorj. Directorul BT 
Asigurări, Loredana UNGUREANU, a subliniat: Fie că ne place sau 
nu să recunoaştem, frauda există. Subiectul a fost continuat de 
Marius BUIUREA, Şef Serviciu Daune, OMNIASIG, care, făcând 
referire la introducerea constatului amiabil, consideră că punerea 
în aplicare a acestuia, alături de o colaborare cât mai strânsă cu 
poliţia, vor elimina micile înţelegeri dintre cei implicaţi în accidente.

Din cauza faptului că nu există încă un sistem uniformizat de 
aplicare a bonus-malus, asiguraţii care au avut daune mari se mută 
cu uşurinţă de la o companie la alta, a declarat reprezentantul 
OMNIASIG.

Un alt aspect important dezbătut în cadrul conferinţei a fost 
cel privind dezvoltarea canalelor de distribuţie, evidenţiindu-se, 
în context, şi relaţia dintre asigurători şi brokerii locali. În prezent, 
colaborarea cu brokerii este foarte slab dezvoltată, pentru că aceştia 
s-au orientat către oraşele mari. Pe lângă aceasta, cei din judeţ s-au 

concentrat către poliţele RCA şi, din această perspectivă, nu am 
fost atractivi datorită tarifelor, consideră Cornelia TICUŞ, Director, 
Agenţia GENERALI.

În ceea ce priveşte dezvoltarea vânzărilor, în opinia Anei 
ROŞU, Director, BCR Asigurări, colaborarea cu banca va fi din ce în 
ce mai accentuată.  Astfel,  dezvoltăm un program prin care anga-
jaţii băncii vor putea vinde produse de asigurare, în timp ce noi vom 
putea oferi produse de creditare.

O soluţie de dezvoltare a canalelor de distribuţie este franciza, 
care s-a dovedit foarte eficientă din punct de vedere al costurilor, a 
evidenţiat Andreea RIZEA, Director de franciză, EUROINS. În para-
lel cu aceasta Viorel VASILE, Managing Partner al SAFETY Broker, 

În contextul unui mediu economic în recesiune, liderii societăţilor 
de asigurări din judeţul Gorj s-au reunit în cadrul conferinţei ZIUA 
ASIGURĂRILOR, la Târgu Jiu. În ceea ce priveşte specificul local al pieţei 
de asigurări, restructurările care sunt operate în sectoarele economice 
dominante ale judeţului, şi anume mineritul şi energia, şi-au pus amprenta 
şi asupra companiilor de profil.

Mineritul şi energia
dau tonul în asigurări
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consideră că o franciză este o variantă de afacere fără investiţii 
iniţiale mari. În acelaşi timp, ceea ce am creat este o structură care 
oferă, simultan, produse de asigurare, creditare şi de leasing.

De-a lungul timpului, datorită specificului minier şi energetic 
al judeţului, populaţia angajată în aceste domenii s-a bucurat de 

o anumită stabilitate a veniturilor, precum şi de un nivel decent 
al pensiilor. Acest fapt constituie una dintre premisele favorabile 
pentru multe companii de asigurări de viaţă care au intrat pe 
această piaţă, precum ING Asigurări de Viaţă, BCR Asigurări de 
Viaţă şi OMNIASIG Asigurări de Viaţă. Produsele care s-au bucurat 
de cea mai mare atenţie din partea gorjenilor şi pe care mizăm şi în 
viitor sunt asigurările tradiţionale şi rentele de studii, este de părere 
Camelia GEORGI, Director, Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.

Către finalul conferinţei, specialiştii locali au estimat că piaţa 
locală pentru anul ce s-a încheiat a atins aproape 60 milioane lei. 
În urma discuţiilor s-a stabilit că orientarea principală a liderilor 
locali va fi către segmentul de retail şi I.M.M.-uri, aceştia axându-şi 
strategiile de vânzare corespunzător necesităţilor acestora. De 
asemenea, impulsul dat pieţei de asigurări în anii precedenţi de 
către sectorul bancar şi de leasing nu va mai fi atât de pronunţat 
din cauza crizei financiare şi a restricţiilor în accesarea unui credit.

Mihai CRĂCEA

byTotul despre ASIGURĂRI
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Adrian JURUBIŢĂ este noul Director de Pro-
iecte Speciale al companiei CARDIF Asigurări.

Intrarea în echipa CARDIF reprezintă o nouă 
provocare profesională pentru mine. Este exact 
ceea ce mi-am dorit. Voi avea proiecte noi, idei 
proaspete, până şi un alt tip de cultură organiza-
ţională faţă de cea în care am lucrat până acum, 
a declarat Adrian JURUBIŢĂ.

CARDIF intenţionează să dezvolte noi linii 
de business prin proiecte care vizează domeniul 
asigurărilor generale şi care vor fi demarate în 
cadrul unor parteneriate de tip bancassurance.

Anterior, Adrian JURUBIŢĂ a ocupat funcţia 
de Property & Energy Manager în cadrul AIG 
România, companie pentru care a lucrat timp 
de 10 ani.

Adrian JURUBIŢĂ 
Director de Proiecte Speciale 
CARDIF Asigurări

Claudia NICOLESCU este Travel Manager 
în cadrul Departamentului Accident & Health 
pentru AIG România.

Noua funcţie îmi oferă posibilitatea de a 
dezvolta un proiect aflat în faza incipientă pe 
piaţa asigurărilor din România. Este un proiect 
important pentru noi, care va genera pe termen 

mediu şi lung o penetrare mai puternică a AIG pe 
piaţa asigurărilor de călătorie în străinătate, prin 
produse competitive şi noi linii de distribuţie, a 
declarat Claudia NICOLESCU.

Noul Travel Manager al AIG România şi-a 
început cariera în asigurări în anul 2003, în 
calitate de Consultant financiar pentru AIG Life. 

Claudia NICOLESCU
Travel Manager
AIG România

Un „nou sosit” în managementul AIG 
România este Mihaela GRIGORESCU, cea care 
l-a înlocuit pe Adrian JURUBIŢĂ în funcţia de 
Property & Energy Manager.

Absolventă a Facultăţii de Mecanică, 
Mihaela GRIGORESCU a început activitatea în 
domeniul asigurărilor în 1995. A lucrat opt ani 
în cadrul Departamentului de reasigurări al 
companiei ASIROM, iar în echipa AIG România 
şi-a început activitatea de subscriere riscuri 

corporate în anul 2003.
În perioada următoare mi-am propus să 

consolidez noua echipă pentru a continua să 
oferim colaboratorilor noştri, asiguraţi direcţi sau 
brokeri, servicii de cea mai bună calitate. Un alt 
obiectiv îl reprezintă menţinerea şi dezvoltarea 
portofoliului de clienţi existenţi, pentru a ne 
păstra locul în ierarhia companiilor de top în 
subscrierea riscurilor corporate din România, a 
declarat Mihaela GRIGORESCU.

Mihaela GRIGORESCU
Property & Energy Manager

AIG România

UNITA are, începând din acest an, un nou 
Preşedinte al Directoratului, Ileana HORVATH. 
Anterior, aceasta a ocupat funcţia de Director 
General Adjunct pentru ASIBAN.

Printre funcţiile pe care le-a îndeplinit în 

activitatea desfăşurată în domeniul asigurărilor 
se numără şi cea de Director General Adjunct 
al Direcţiei Generale de Supraveghere şi 
Control din cadrul Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor.

Ileana HORVATH 
Preşedinte Directorat

UNITA
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Începând cu luna ianuarie a acestui an, 
Carmen RADU este noul Director Operaţiuni şi 
Director General Adjunct al INTERAMERICAN. 

Carmen RADU deţine o amplă expertiză 
în elaborarea şi implementarea de strategii 
financiare, managementul bugetelor, diagnoză 
şi prognoză financiară, precum şi în dezvoltarea 
relaţiilor cu organismele guvernamentale din 
domeniu.

Înainte de a accepta provocarea lansată 
de INTERAMERICAN, Carmen RADU a ocupat 
poziţia de Vice Preşedinte al Consiliului de 

Administraţie şi pe cea de Manager General 
la KD Fond de Pensii, anterior fiind Director 
General Adjunct la KD Asigurări de viaţă. 

Ne bucurăm să o avem pe Carmen RADU ca 
parte a echipei noastre. Ştim că succesul unei 
echipe este bazat pe expertiza liderilor săi, iar 
Carmen RADU a fost cea mai bună opţiune a 
noastră pentru o poziţie cheie cum este cea de 
Director Operaţiuni şi Director General Adjunct 
al INTERAMERICAN, a declarat Frans van 
der ENT, Country Manager, EUREKO, şi CEO, 
INTERAMERICAN.

Carmen RADU 
Director Operaţiuni

 şi Director General Adjunct 
INTERAMERICAN

Compania ASTRA UNIQA începe anul cu o nouă echipă de 
conducere la Sucursala Municipiului Bucureşti (SMB), funcţii 
cheie pentru buna desfăşurare a activităţii companiei. Cosmin 
ANGHELUŢĂ este noul Director SMB şi face echipă cu George 
ŞELARU, Director Adjunct SMB. Cei doi au lucrat în aceeaşi echipă 
şi în trecut, în cadrul companiei UNITA, unde fiecare a ocupat 
aceeaşi funcţie pe care o ocupă acum în cadrul ASTRA-UNIQA. 

Cosmin ANGHELUŢĂ are o experienţă în asigurări de 9 ani. A 
debutat ca Inspector coordonator de grupă la ASIROM, Sucursala 
Ilfov, companie în cadrul căreia a avansat până la funcţia de 

Director de Reprezentanţă. În 2007 a intrat în echipa UNITA, unde 
a rămas până în luna ianuarie a acestui an.

George ŞELARU şi-a început cariera în domeniul asigurărilor 
în 2005, la UNITA, în funcţia de Inspector asigurări, iar în 2008 a 
devenit adjunctul lui Cosmin ANGHELUŢĂ. 

Pentru anul care tocmai a început, ne-am propus să ducem SMB 
pe primul loc în cadrul companiei. De asemenea, vrem să păstrăm 
un raport avantajos în economia Sucursalei între clasele de asigurări 
subscrise: 20% asigurări property, 5% asigurări de viaţă, 75% 
asigurări auto, a declarat Cosmin ANGHELUŢĂ. 

Cosmin ANGHELUŢĂ
Director SMB
ASTRA-UNIQA

George ŞELARU
Director Adjunct SMB
ASTRA-UNIQA
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Raliul Zăpezii – Covasna
Competiţie auto
27 ianuarie 2009

În data de 27 ianuarie a.c. s-a dat startul cursei din cadrul 
Raliului Zăpezii, una dintre cele mai aşteptate competiţii ale 
pasionaţilor de pilotaj sportiv. Portalul 1asig.ro l-a sprijinit în 
acest concurs pe Octavian TUDORA, Director Zonal, EUROINS. 

Cu o maşină de serie, fără îmbunătăţiri, acesta a reuşit să se 
claseze pe locul 3 în cadrul grupei 4x4. 

Văzând pasiunea mea pentru competiţii, Bogdan STAN (CEO, 
EUROINS) mi-a făcut o propunere pe care nu am putut să o refuz: 
să las statutul de spectator pentru cel de pilot, a declarat Octavian 
TUDORA. 

CLAL România are o nouă imagine
Conferinţă de presă
16 decembrie 2008

CLAL România intră în 2009 cu o nouă identitate vizuală. 
Fiecare membru al echipei s-a implicat în crearea noului logo, 
care a fost realizat prin suprapunerea înscrisurilor numelui firmei 
aparţinând tuturor celor 150 de angajaţi ai companiei.

Primul produs lansat de companie sub noua identitate 
vizuală este unul sezonier, şi anume poliţa RCA. CLAL vine în 
acest domeniu şi cu oferta specială: răsplăteşte şoferii precauţi, 
prin obţinerea unor bonusuri din prima plătită în cazul în care nu 
vor produce accidente în perioada asigurată.

După un an de restructurări şi consolidări, vom accelera 
strategia de dezvoltare a companiei prin lansarea unor pachete 
de produse structurate pe nevoile tipice ale diverselor categorii de 
clienţi, a declarat Valentin ŢUCĂ, CEO, CLAL România.

KIWI Finance: 75% dintre români nu au 
renunţat la ideea de a contracta un credit
Conferinţă de presă
16 decembrie 2008

În cadrul unei conferinţe de presă, KIWI Finance, lider pe 
piaţa de brokeraj bancar din România, a prezentat un nou 
studiu conform căruia 75% dintre români declară că vor să îşi 
îndeplinească obiective de tipul achiziţionării unei locuinţe sau a 
unei maşini prin contractarea unui credit.

Studiul „Planurile şi temerile românilor pe timp de criză” a 
fost realizat în perioada 1-30 noiembrie 2008, în opt judeţe, pe 
un eşantion de 7.734 repondenţi, cu venituri cuprinse între 400 şi 
2.000 euro.

95% dintre cei intervievaţi au cunoştinţă de criza financiară 
internaţională şi 49% dintre ei sunt de părere că aceasta va avea 
un impact asupra ratelor lunare pe care le achită instituţiilor 
financiare. Cu toate acestea, mulţi români încă mai văd în credit 
cea mai bună soluţie de finanţare a unor investiţii de tipul 
achiziţionării unei locuinţe.

PREVIZIUNI 2009
Conferinţă organizată de Revista PRIMM – Asigurări&Pensii
20 ianuarie 2009

Revista PRIMM – Asigurări&Pensii a organizat, în data de 20 
ianuarie a.c., cea de-a doua ediţie a evenimentului „PREVIZIUNI 
2009”. Liderii celor mai importanţi operatori din piaţa de asigurări 
generale, asigurări de viaţă şi sănătate şi din piaţa pensiilor 
private au analizat perspectivele de dezvoltare şi principalele 
provocări care stau în faţa acestor sectoare de activitate în 2009.

În anul ce tocmai a început, volumul de subscrieri al pieţei 
de asigurări din România se va majora nominal cu o pondere de 
10-15%, exprimată în lei. Subscrierile pe asigurări de viaţă vor 
cunoaşte o creştere nominală de aproximativ 10% în monedă 
naţională. Acestea au fost principalele concluzii referitoare la 
evoluţia pieţei de asigurări.

Circa 4,6 milioane de participanţi şi un volum total al 
contribuţiilor de aproximativ 430 milioane euro - acestea sunt 
estimările liderilor din piaţa de pensii private cu privire la 
realizările anului 2009 pentru Pilonul II.






