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Executivul a lansat în eter o idee ce poate părea o glumă mai mult decât 
proastă, dacă nu ar fi atât de gravă: reducerea (arbitrară) a contribuţiilor pen-
tru Pilonul II de pensii de la 2,5% la doar... 0,5% !?!

De ce nu zero sau chiar desfiinţarea Pilonului II? Pentru cât timp va 
funcţio na astfel? Nimeni nu ştie.

Ideea, lansată în mare grabă printre alte idei la fel de „gândite”, a bulversat 
o industrie, a stârnit reacţii dure la nivel mondial şi european şi a acoperit 
spaţiul destinat dezbaterilor de la FIAR 2010 cu un subiect mult prea grav ca 
să poată fi neglijat.

Pe scurt, autorităţile au lansat o „şopârlă” şi... s-au retras. În mod sigur 
acum au alte probleme, cu mult mai mari şi, aparent, nicio strategie coerentă 
pentru a le rezolva.

Or fi renunţat oare de tot la idee? Or fi aşteptând oare doar un moment 
oportun pentru a o aplica? 

Guvernul a reuşit însă ceva prin „aruncarea” pe piaţă a acestei propuneri. 
Ceva chiar foarte grav.

A transmis un mesaj de incoerenţă instituţională şi de inconsistenţă deci-
zională pentru orice viitor investitor autentic. Şi mai grav este însă că a dat o 
lovitură dură viitoarelor pensii a peste 5 milioane de români, care contribuie 
la Pilonul II, arătând că poate micşora chiar şi pensiile... viitorilor pensionari.

Pilonul… 0,5



by

Forumul Internaţional 

Asigurări  
Reasigurări

Din 1998

Ediţia 2010, 24 -28 mai, Sinaia

Parteneri Principali

Partener Strategic

Parteneri

Parteneri Media

Cu sprijinul

Cu sprijinul Oficial

Cel mai important 
eveniment 
internaţional de 
profil al primăverii 
europene

Mulţumiri tuturor celor care au contribuit la succesul FIAR 2010!



S-a lăsat cortina peste Ediţia 2010 a FIAR - Forumul Internaţional Asigurări-
Reasigurări. Pentru al treisprezecelea an consecutiv, Sinaia a fost, timp de o 

săptămână, capitala europeană a asigurărilor şi reasigurărilor, locul unde s-a 
desfăşurat cel mai important eveniment de profil al primăverii europene, organizat 
de Media XPRIMM, care a reunit peste 550 de lideri şi specialişti din pieţele de profil 

şi din domenii conexe, reprezentând 208 companii din 28 de ţări. În pofida crizei 
economice globale, la Sinaia am consemnat prezenţa, alături de oaspeţii tradiţionali, 

şi a unor nume noi din Suedia, Coreea şi Uzbekistan. 
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FIAR – contextul ideal pentru noi parteneriate
Programul participanţilor la FIAR 2010 a început cu mult 

înainte de 24 mai, prin stabilirea programului de conferinţe şi 
a sutelor de întâlniri bilaterale. Alături de conferinţe, întâlnirile 
bilaterale, reuniuni care  oferă participanţilor oportunitatea de a 
cunoaşte tendinţele în domeniu,  constituie un prilej excelent de 
a stabili noi parteneriate şi de a deschide, ca un prim pas, drumul 
către viitoare şi fructuoase colaborări.  De altfel lor, acestor 
întâlniri parteneriale li se datorează în mare parte reputaţia FIAR 
ca eveniment orientat din ce în ce mai mult, de la un an la altul, 
către new business. 

Piețele internaționale: încă un an dificil…
CONFERINŢA PRINCIPALĂ din cadrul Ediţiei 2010 a FIAR a 

constituit contextul în care a fost abordată problema evoluţiei 
pieţelor de asigurări din regiunea Europei Centrale şi de Est, în 
circumstanţele impuse de criza economico-financiară mondială, 
dar şi în raport de influenţele şi provocările aduse de 2010 indus-
triei de profil. 

Dacă, la nivelul pieţei româneşti, 2009 a impus companii-
lor mai multă spontaneitate în regândirea strategiilor, urmare 
instalării inevitabile şi rapide a crizei financiare, iată că 2010 a 
găsit piaţa mai pregătită şi totodată mai rezervată cu privire la 
rezultatele din viitorul apropiat. 2010 reprezintă o adevărată „pro-
vocare” atât pentru economia românească, cât şi pentru industria 
de asigurări, companiile urmând a se reorienta şi a valorifica toate 
oportunităţile existente în condiţiile actuale.

Programul român de asigurare 
la catastrofă înaintează cu greu

După amânări repetate, se pare că 2010 este anul în care 
PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor va deveni 
operaţional, în sensul emiterii de poliţe, cetăţenii trebuind să 
conştientizeze necesitatea unei asigurări de locuinţă. Şi totuşi, 
în perspectiva unei implementări optime a prevederilor legale, 
au mai rămas încă multe probleme care îşi aşteaptă rezolvarea, 
aspecte pe larg dezbătute la CONFERINŢA PRINCIPALĂ din 
cadrul FIAR 2010.

Brokerii sfidează criza
Seria conferinţelor de specialitate din cadrul FIAR 2010 a 

demarat în acest an cu ZIUA BROKERILOR, eveniment care a 
reunit, în Sala Baccara a Cazinoului din Sinaia, peste 100 de 
reprezentanţi ai pieţei româneşti de profil. 

Criza financiară, schimbările pe care aceasta le-a determi-
nat la nivel macroeconomic, dar şi al pieţei de asigurări, apoi 
modificările produse în lanţ până la nivelul structurii bugetului 
fiecărui român, şi totul raportat sau din perspectiva brokeru-
lui de asigurări. Căci acum clienţii conştientizează mult mai 
bine beneficiile pe care le aduc serviciile unui intermediar în 
asigurări: cea mai bună ofertă, pliată pe nevoile sale, în cel mai 
scurt timp.  

Astfel, mai bine de o treime din asigurările încheiate în 
2009 în România au fost realizate prin intermediul celor peste 
500 de brokeri de asigurare existenţi, tendinţă care s-a menţi-
nut de altfel şi în trimestrul 1/2010, ponderea primelor brute 
subscrise prin intermediul societăţilor de brokeraj cifrându-se, 
potrivit estimărilor, la 27% din totalul pieţei asigurărilor.

Puls scăzut pentru asigurările 
de viaţă şi de sănătate

Dacă la Ediţia 2009 a FIAR se vorbea despre o scădere a 
asigurărilor de viaţă la nivelul primului trimestru, iar optimiş-
tii prognozau o stagnare a afacerilor până la finele anului, la 
ZIUA ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE din cadrul FIAR 
2010 au fost abordate măsurile anti-criză implementate 
de companii în contextul unei prime scăderi anuale a 
pieţei. Decalajul, dar şi interdependenţa dintre econo-
mic şi segmentul asigurărilor de viată, mecanismul de 
redresare economică în contextul crizei, pledoarie pen-
tru introducerea facilităţilor fiscale, dar şi o abordare 
optimistă a anului 2010, pe fondul unei firave reveniri 
a industriei în primul trimestru al aceluiaşi an – aces-
tea au constituit subiectele asupra cărora s-au focusat 
discuţiile participanţilor la reuniune.

Asigurările private de sănătate se află şi ele în stag-
nare de mai mulţi ani, 2009 fiind cel de al doilea an con-
secutiv de scădere, în care subscrierile s-au diminuat  
cu 20% faţă de 2008, totalizând 6,77 milioane euro. Nici 
primul trimestru din 2010 nu este unul optimist, acesta 
clasă marcând o nouă scădere de 17% în euro şi având 
o pondere de 0,25% în total subscrieri. Se impune deci, 

Fotografiile FIAR 2010 pot fi
accesate la adresa www.fiar.ro
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au concluzionat competitorii de pe această piaţă, reformarea 
din temelii a acestui sector, care poate deveni, în perspectivă, un 
adevărat motor de creştere a pieţei, cu un potenţial de 700-800 
milioane euro, potrivit specialiştilor în domeniu.

În lumina reflectoarelor, la 
ZIUA ASIGURĂRILOR AUTO, lupta cu frauda

Dintre subiectele de actualitate referitoare la segmentul 
asigurărilor auto, frauda în asigurări a constituit principala temă 
de dezbatere. Introducerea procedurii de constatare amiabilă şi 
climatul economic dificil, caracteristice primului trimestru din 
2010, au determinat, apreciază la unison specialiştii, o creştere a 
fenomenului de fraudă în asigurări. 

În cazurile în care se dovedeşte frauda, dar nu se fac demersurile 
pentru începerea urmăririi penale, cei implicaţi prind mai mult curaj, 
capătă mai multă experienţă, învaţă unde au greşit şi sunt liberi să 
îşi încerce norocul şi la alte companii, a subliniat Mădălin ROŞU, 
Director, Departamentul Managementul Daunelor, GENERALI 
Asigurări. 

În intervalul 2005-2009, au fost cazuri când aceeaşi persoană 
a fraudat mai multe societăţi în acelaşi mod. Este un fenomen 
anormal şi dorim o mai mare deschidere din partea societăţilor de 
asigurări, pentru o colaborare eficientă în acest domeniu, a precizat 
Marian BUCUR, Ofiţer Specialist, Direcţia de Investigare a Fraude-
lor din cadrul IGPR.

În cadrul aceleiaşi conferinţe, s-a subliniat faptul că anul 
2009 a consemnat scăderi pe toate clasele de asigurări, mai 
puţin pe cea de răspundere civilă auto (RCA). În T1/2010, 
se înregistrează scăderi pe toate clasele, dar RCA creşte şi 
devine principala clasă ca pondere în piaţă. Asigurările auto, 
adică RCA şi CASCO însumate, reprezintă 62,3% din piaţă, cu 
aproape 1 punct procentual mai puţin decât ponderea pe 
care clasele amintite o deţineau la finele primului trimestru al 
anului trecut.

CFA România faţă în faţă 
cu realităţile economice

Pentru al treilea an consecutiv, FIAR a reprezentat contextul 
în care membrii CFA România s-au reunit, în cadrul ZILEI INVESTI-

ŢIILOR FINANCIARE, pentru a analiza condiţiile economice actuale 
şi pentru a face predicţii cu privire la evoluţia domeniului. 

Politicile de până acum au dat rezultate slabe, întrucât, după 40-
50 de ani de creşteri economice în SUA, nimeni nu anticipa declanşa-
rea unei crize atât de brutale şi agresive, a declarat Adrian MITROI, 
CFA Romania.

România a fost afectată de „criza americană” pe fondul 
expunerii instituţiilor bancare din Europa la fenomenul creditelor 
subprime. O participaţie importantă la subprimele americane o 
au şi băncile din Asia, acest fenomen, practic, globalizând criza.

Banii ieftini au favorizat apariţia de baloane speculative pe 
sectoarele de real estate, a precizat Adrian CODIRLAŞU, Preşedinte, 
CFA Romania.

Sistemul de pensii private în condiţiile 
crizei economice

Industria de pensii private nu poate funcţiona decât 
făcând planuri pe termen lung, au apreciat participanţii la 
ediţia din acest an a ZILEI PENSIILOR PRIVATE. Din păcate însă, 
apreciază aceiaşi participanţi, clasa politică nu se dezminte 
şi continuă să acţioneze în virtutea unor obiective care nu 
depăşesc orizontul intereselor de partid imediate. De aici, o 
permanentă agresiune asupra sistemului de pensii private, 
văzut ca un „tezaur” prea tentant azi ca să fie păstrat şi crescut 
pentru... poimâine.  

Pe români, vremurile grele i-au unit; sperăm că reprezentanţii 
administratorilor se vor uni şi vor face front comun împotriva decizi-
ilor îngrijorătoare ale clasei politice, a declarat Dr. Crinu ANDĂNUŢ, 
Preşedinte, APAPR.

Sistemul de pensii se poate baza pe sprijinul nostru total în ceea 
ce priveşte menţinerea calendarului de reformare a sistemului de 
pensii. Doresc să facem front comun şi să discutăm cu autorităţile 
care au puterea de decizie, pentru a ajunge la un pact de susţinere 
pe termen lung a acestui sistem, a declarat Mircea OANCEA, Preşe-
dinte, CSSPP.
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Recepţia Oficială a FIAR 2010, 
oferită de CARPATICA Asig.

Prima seară din cadrul FIAR este, în mod tradiţional, seara 
Deschiderii Oficiale, fiind găzduită de eleganta Sală a Oglinzilor 
a Cazinoului din Sinaia. Cu acest prilej, Revista PRIMM – Asigurări 
& Pensii a oferit premii celor mai performante companii din piaţa 
internaţională de reasigurări. 

Deschiderea a fost urmată de Recepţia Oficială, oferită în 
acest an de CARPATICA Asig. Ritmul tangoului şi muzica de calita-
te au dat startul serilor de socializare din cadrul FIAR 2010.

Business pe ritmuri ruseşti, de la EASTERN Re
Dmitry DANILENKO, Chancellor of General Director, EASTERN 

Re, Partener strategic al FIAR 2010, a fost cel care a deschis una 
dintre cele mai dinamice seri din cadrul Forumului. Este vorba 
despre Seara Rusească, cea în care  muzica, dansul, ambientul 
au adus mai aproape de noi spiritul rusesc, încântând asistenţa, 
căreia gazdele i-a oferit contextul ideal pentru stabilirea de  par-
teneriate şi legarea de noi prietenii. 

Niciun FIAR fără o Seară Românească!
De şase ani, ASTRA Asigurări, Partener Principal al FIAR 2010 

şi,  totodată, cea mai importantă companie cu capital românesc, 
din piaţa naţională de asigurări, oferă participanţilor la Forum 
prilejul de a se cunoaşte mai bine şi de a pune bazele unor noi 
colaborări, într-o atmosferă specific românească. Ospitalitatea 
gazdelor, aromele bucătăriei româneşti, muzica şi dansurile 
tradiţionale constituie ingredientele unei seri memorabile petre-
cutela poalele Carpaţilor, în cocheta staţiune Sinaia, loc devenit, 
pentru aproape o săptămână,  în fiecare an, capitala europeană a 
asigurărilor.  

Socializarea – secretul unor parteneriate 
de succes

Pentru că valoarea unei zile reuşite pentru business-ul de 
asigurări nu înseamnă numai derularea unei conferinţe importan-
te şi a multor întâlniri bilaterale, partenerii FIAR 2010 au oferit în 
fiecare zi participanţilor la eveniment contexte prielnice socializă-
rii şi consolidării unor noi relaţii de afaceri. 

Pauzele de cafea şi prânzul din ZIUA BROKERILOR au fost 
în acest an oferite de GENERALI, în vreme ce CREDIT EUROPE 
Asigurări şi EUROTAXGLASS`s au fost  gazdele evenimentului care 
a încheiat această zi printr-un Afterhours Cocktail, desfăşurat la 
OLD NICK Pub, loc binecunoscut participanţilor la Forum.  

Pentru al doilea an, pauzele de cafea şi prânzul zilei de marţi 
din cadrul săptămânii FIAR au fost oferite de MILLI Re, companie 
de reasigurări cu tradiţie şi recunoaştere internaţională. Aroma 
cafelei turceşti, dulciurile şi mâncărurile tradiţionale au constituit 
ingrediente pentru evenimente de socializare de succes, în cadrul 

cărora participanţi din toate colţurile lumii au avut ocazia 
de a se cunoaşte mai bine şi de a pune bazele unor noi 
parteneriate. 

AUDATEX a fost compania care, prin pauzele de cafea 
si cocktail-urile pe care le-a oferit, a asigurat energia 
celei de-a treia zile din cadrul FIAR, zi în care în agendele 
participanţilor au figurat numeroase întâlniri bilaterale şi 
participări la conferinţe. 

Business-ul care se realizează în cadrul FIAR a depăşit 
de mult orice fel de graniţe, o dovadă în acest sens fiind 
faptul că, în Carpaţii româneşti, participanţilor din toate 
colţurile lumii li s-a oferit un prânz cu specific… uzbek! 
Pentru prima dată la FIAR, reprezentanţii Uzbekistanului 
au atras atenţia atât prin oportunităţile de business pe 
care le-au semnalat participanţilor din alte zone ale lumii, 
cât şi prin bucătăria şi tradiţiile folclorice specifice. 

Pregătirile pentru FIAR 2011 au 
început deja. 

Ediţia următoare va avea loc în 
perioada 23 - 26 mai 2011.

Şi, ca în fiecare an, OLD NICK Pub a fost locul unde ne-am 
întâlnit, unde ne-am reîntâlnit, dar şi unde ne-am promis să ne 
reîntânim anul viitor, în calitate de participanţi la Ediţia 2011 a 
Forumului Internaţional Asigurări-Reasigurări. 

Oana RADU
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XPRIMM.TV: În cadrul Conferinţelor FIAR 2010, s-au putut 
vedea două abordări: una optimistă, a unei stagnări a pieţei 
anul acesta, şi alta pesimistă, care vorbeşte despre o scădere 
a pieţei. Care sunt previziunile dumneavoastră referitoare la 
evoluţia pieţei de asigurări în anul 2010? 

Angela TONCESCU: Analizând rezultatele trimestrului I 2010, 
consider că piaţa va stagna în acest an. Văzând şi evoluţia asigu-
rărilor de viaţă, cred că companiile care vând asigurări de viaţă au 
început să facă un efort susţinut pentru a vinde aceste asigurări 
şi pentru a câştiga piaţa, când potenţialul este foarte mare. Iar 
asigurările generale cu siguranţă vor stagna, având în vedere că 
pe parcursul acestui an şi PAID va începe activitatea – cu toate că 
primele pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor nu sunt mari, 
un număr mare de asigurări încheiate va putea conduce spre o 
stagnare a pieţei. 

Cristian CONSTANTINESCU: Piaţa o să scadă anul acesta 
şi principalul argument pe care îl am, ca să ajung la această 
concluzie, este scăderea pieţei auto. Discutăm de o structură, la 
nivel de piaţă, în care CASCO auto are undeva spre 50%. După 
cum am văzut în T1, exact această linie de business a avut o 

scădere de aproape 26%. Ceea ce va produce PAID, în 
măsura în care va începe să vândă de la jumătatea anu-
lui, este o picătură într-un ocean. 

XPRIMM.TV: Cum au făcut companiile de asigurări 
trecerea de la cucerirea cotei de piaţă, la accentul pe 
calitatea serviciilor? 

Angela TONCESCU: Destul de greu, dar nu imposibil. 
Sigur, companiile de asigurare au fost obişnuite să alerge 
după cota de piaţă, în defavoarea stabilirii unor tarife 
ale primele de asigurare în conformitate cu riscurile 
asumate. Încet-încet însă, vor fi obligate ca toate aceste 
tarife să fie calculate după calcule actuariale şi ele chiar 
să reprezinte, în componenţa primei, riscurile pe care şi 
le asumă societăţile de asigurare. E dificil, dar Comisia de 

2010 pentru piaţa românească de asigurări – „Anul + sau -” a fost tema uneia 
dintre cele mai interesante ediţii ale emisiunii „Ora de Risc” transmise în direct 
de la FIAR, pe xprimm.tv. Invitaţii emisiunii moderate de către Constantin 
RUDNIŢCHI au fost Angela TONCESCU, Preşedinte CSA, şi Cristian CONSTANTINESCU, 
Preşedinte UNSAR.

2010 pentru piaţa 
românească de asigurări
Angela TONCESCU, Președinte CSA
Cristian CONSTANTINESCU, Președinte UNSAR

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită integral pe xprimm.tv.
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Supraveghere va monitoriza acest lucru, şi asigurătorii nu vor fi 
lăsaţi să mai meargă, fără să conştientizeze, după cotă de piaţă.

XPRIMM.TV: Aţi avut o intervenţie în cadrul Conferinţei 
Principale a FIAR 2010 în care spuneaţi că se urmăreşte şi 
gradul de solvabilitate al companiilor de asigurări. Cum 
vedeţi această situaţie a solvabilităţii pieţei?

Angela TONCESCU: Indicatorii de solvabilitate ai pie-
ţei sunt raportaţi de către societăţile de asigurare, iar noi îi 
analizăm lunar, trimestrial şi semestrial. Ei se încadrează în 
cotele stabilite de către normativele în vigoare. E adevărat că 
acum este o perioadă grea pentru societăţile de asigurare, că 
deja trebuie să ne pregătim să trecem la cealaltă modalitate 
de supraveghere, la Solvency II, care va implica din partea 
societăţilor de profil eforturi susţinute şi schimbarea politicii 
societăţilor de asigurare. Deja se merge pe analiza riscurilor 
de asigurare şi nu pe analiza întregii activităţi de asigurare a 
societăţii.

XPRIMM.TV: Domnule Cristian CONSTANTINESCU, cum comen-
taţi aşa-numitele tehnici de sub-tarifare şi rata daunei pe 
segmentul RCA? 

Cristian CONSTANTINESCU: RCA-ul este linia de business 
cea mai sensibilă la preţ. Este o linie de asigurare obligatorie, 
deci în mod normal oricine conduce o maşină trebuie să o cum-

pere – se pare că stăm destul de bine la capitolul acesta, pro-
centul urcând spre 90 în ceea ce priveşte gradul de cuprindere 
în asigurare. Este o linie de business care generează aproximativ 
25% din totalul volumului de prime şi acesta este motivul pen-
tru care oricine vrea să câştige pe termen foarte scurt cotă de 
piaţă, prin tarife reduse, are şansa să crească 10% într-un an. Din 
punctul meu de vedere, ar fi o creştere total nesănătoasă, pen-
tru că în momentul în care vrei să ajungi să ai o cotaţie aproape 
de cotaţia reală, vei constata că toţi clienţii migrează către altă 
societate. E o investiţie care nu are niciun return. Aceasta este 
ideea de sub-tarifare. 

Cât despre eventualele schimbări din acest an de criză, în 
această privinţă, eu unul aştept de mult să se schimbe ceva, din 
2009. Aş vrea să mă refer la cifre oficiale, publicate de CEIOPS, 
pentru 2007 şi 2008. Dintre toate statele din jurul nostru, suntem 
singura ţară care are pe asigurări generale o rată combinată 
sensibil peste 100%, suntem singura ţară care a atins perfor-
manţa de a ajunge, în 2008, pe RCA, la o rată netă combinată de 
150% - ceea ce înseamnă că, la fiecare sută de lei încasată, plătim 
despăgubiri şi cheltuieli de 150 lei – adică la fiecare 100 lei pier-
dem 50 lei. Deci, în mod clar, lucrurile nu mergeau bine. Acesta 
este motivul pentru care s-au făcut infuzii majore de capital în 
piaţa românească - conform statisticilor de la Ministerul Comer-
ţului, discutăm de 380 milioane euro în 2009. Este al cincilea an 
consecutiv în care piaţa românească este, per total, pe pierdere; 
şi, în aceste condiţii, speranţa majoră este ca acţionarii să înceapă 
să pună presiune pe profit. 
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XPRIMM.TV: Sunt resimţite de către clienţi aceste variaţii, 
aceste evoluţii, scăderi şi creşteri în topul RCA-ului?

Angela TONCESCU: Da, normal, clienţii resimt cu siguranţă 
acest aspect, dar nu într-un mod îngrijorător. De aceea şi noi, 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin ultima reglemen-
tare dată în acest sens, am obligat societăţile de asigurare să îşi 
deschidă registre cu reclamaţiile, să răspundă nemulţumiţilor 
într-un termen limită, iar toate aceste informaţii sunt trans-
mise CSA-ului, iar noi la rândul nostru avem un departament 
care se ocupă de reclamaţiile asiguraţilor. Suntem autoritatea 
care protejăm asiguraţii, şi atunci sigur că trebuie să rezolvăm 
problemele lor. 

XPRIMM.TV: Ne puteţi detalia parametrii în care funcţio-
nează sistemul RCA în România – similari celor din Uniunea 
Europeană? 

Angela TONCESCU: RCA-ul este o asigurare obligatorie şi 
se referă la terţi. În momentul în care tu deţii un autovehicul, 
poţi să produci o daună terţilor, iar veniturile tale nu pot aco-
peri dauna pe care ai produs-o – de aceea s-a stabilit obligati-
vitatea acestei asigurări şi trebuie să o înţelegem ca atare. Nu 
a inventat-o România, ea funcţionează de foarte multă vreme, 
România a aderat cu mult înainte de a intra în UE la această 
formă de asigurare, şi eu sunt convinsă că, în pofida comen-
tariilor nefavorabile care s-au făcut în mass-media, această 
formă de asigurare trebuie să fie înţeleasă aşa cum este, ca o 

necesitate pentru fiecare dintre noi care conducem un autove-
hicul, care ne poate prelua riscurile atunci când producem un 
accident. 

Cristian CONSTANTINESCU: În legătură cu unele practici 
mai puţin ortodoxe care există pe piaţă, eu tind să cred că 
presiunea nu vine dinspre consumator, în cele mai frecvente 
cazuri, sau cel puţin dacă ne uităm la ce se întâmplă în ultima 
perioadă. Plecăm de la faptul foarte clar că, în România, 
consumatorul de asigurări nu are cultura necesară în dome-
niu, precum cetăţenii din ţările vestice, din simplul motiv că 
pentru o bună perioadă de timp a existat o singură societate 
de asigurare, ADAS-ul, care în bună măsură a acţionat ca 
un fel de a doua entitate care stabilea taxe şi mai puţin ca o 
societate de asigurare.

Plecând de la asta, politica pe care o au societăţile de 
asigurare bagă şi mai tare „în ceaţă” percepţia consumatori-
lor, pentru că dacă acelaşi om, pentru aceeaşi maşină, poate 
să cumpere de la o societate cu 100 lei o asigurare RCA şi 
de la altă societate cu 500 lei sau chiar mai mult, evident că 
îşi pune întrebarea: care este prețul corect? Dacă ne uităm 
la rezultate, aş tinde să zic că 500 lei ar fi preţul corect, şi nu 
100 lei. Însă în fiecare an - aşa am avut noi ghinionul - câte o 
societate vrea cotă de piaţă şi atunci vinde cu 100 lei, ceea ce 
o duce la atragerea cotei de piaţă. Ceea ce se întâmplă însă 
nu e, din punctul meu de vedere, reacţia consumatorului, 
sau dacă vreţi e o reacţie a consumatorului încurajată de alte 
interese.

XPRIMM.TV: Domnule CONSTANTINESCU, aţi declarat că spe-
raţi ca asigurările de viaţă să crească, să aibă un volum mai 
mare. Pe ce vă bazaţi când vă exprimaţi această speranţă?

Cristian CONSTANTINESCU: Uitându-ne atât la recentele 
măsuri din România, cât şi la tot ceea ce se întâmplă în Europa 
de Vest, vedem că bugetul pensiilor publice este insuficient. 
Drept pentru care asigurările de viaţă şi pensiile private rămân 
singura soluţie pentru a ne asigura o bătrâneţe decentă. E 
foarte greu ca un român care are acum 20-30 de ani să spere 
că va avea un venit decent, asigurat doar din pensia de stat. 
Pe de altă parte, haideţi să ne uităm care e raportul normal. 
În România, în 2009, cred că ponderea asigurărilor de viaţă se 
situează în jurul valorii de 20%. În Europa, normalitatea e ca 
asigurările de viaţă să producă aproximativ 50%, deci sunt ju-

Analizând rezultatele trimestrului I ale 
anului 2010, consider că piaţa va stagna 
în acest an. Văzând şi evoluţia asigurărilor 
de viaţă, cred că companiile care vând 
asigurări de viaţă au început să facă 
un efort susţinut pentru a vinde aceste 
asigurări şi pentru a câştiga piaţa, când 
potenţialul este foarte mare.

Angela TONCESCU
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mătate asigurări viaţă – jumătate asigurări non-viaţă, inclusiv 
asigurări obligatorii. 

XPRIMM.TV: Doamnă Preşedinte TONCESCU, când estimaţi că 
veţi putea obţine o paritate, un echilibru între asigurările de 
viaţă şi cele generale? 

Angela TONCESCU: Este dificil să indic cu exactitate un 
interval de timp, elementele necesare sunt insuficiente pentru a 
face astfel de previziuni. Ceea ce vă pot spune însă este că şi aici 
CSA-ul a intervenit cu reglementări, pentru a le da asiguraţilor un 
minim de informaţii necesare, pentru ca aceştia să ştie ce formă 
de asigurare şi-au făcut şi, atunci când este vorba despre o asigu-
rare cu investiţie, să ştie în ce investeşte societatea banii asigura-
ţilor şi ce rentabilitate aduc aceşti bani investiţi de către societa-
tea de asigurare. După toate elementele pe care le am acum, este 
îmbucurător faptul că asigurările de viaţă încep să crească, mi-aş 
dori şi eu ca asigurările de viaţă să aibă o pondere mai mare în 
totalul primelor brute subscrise. În cât timp se va întâmpla acest 
lucru, nu pot să vă spun. 

XPRIMM.TV: Ce norme de reglementare mai pregăteşte CSA? 
Care sunt noutăţile în legătură cu pregătirea profesională, 
limitarea comisionului la RCA și Legea Asigurării Obligatorii a 
Locuinţelor?

Angela TONCESCU: Normele privind pregătirea profe-
sională au fost aprobate în ultima şedinţă a Consiliului CSA, 
urmează să fie publicate în Monitorul Oficial şi, bineînţeles, 
vor intra în vigoare. Legat de comisionul intermediarilor la 
asigurările RCA, el a fost eliminat din normă, dar consider că 
asigurarea obligatorie trebuie făcută fără intermediari, este 
obligaţia fiecăruia dintre noi să o încheiem, nu ne-ar trebui 
intermediari sau nu ne-ar trebui un comision foarte mare - aşa 
cum unele societăţi de asigurare îl practică - pentru a cumpăra 
o astfel de asigurare. Pentru asigurarea obligatorie a locuin-
ţelor sunt pregătite toate normele, în momentul de faţă sunt 
supuse analizei. Există şi o colaborare cu PAID, modificările 
necesare la legea locuinţelor sunt în Parlament, au fost deja 
discutate în Senat, sper să fie discutate destul de repede şi în 
Camera Deputaţilor, pentru că legea ca atare să poate fi apli-
cată cât mai curând. Tot legat de legea locuinţelor, ne gândim 
să pregătim acum o modificare a uneia dintre norme, aşa încât 
poliţa să fie emisă tot electronic, având în vedere experienţa 
pe care am avut-o la răspundere civilă auto, atât pentru o 
evidenţă mai corectă a poliţelor vândute, cât şi pentru corec-
titudinea şi buna funcţionare a acestei asigurări. Bineînţeles, 
sunt foarte multe norme şi reglementări pe care trebuie să le 
pregătim pentru trecerea la Solvency II. Vremea trece foarte 
repede, iar 2012 se apropie. 

XPRIMM.TV: Domnule CONSTANTINESCU, aţi afirmat că 

estimaţi ca anul acesta să vedeţi nişte companii care să nu 
mai poată plăti, care să intre în faliment. De ce credeţi acest 
lucru? Este o „răutate de piaţă” sau este o chestiune de 
asanare a pieţei?

Cristian CONSTANTINESCU: Discutăm strict de o asanare a 
pieţei. Dar eu am spus că sper că, dacă nu îşi vor închide porţile, 
măcar vor trece la o politică mult mai puţin agresivă de preţ. Şi 
asta e legat de ceea ce am spus mai înainte, cred că contează 
foarte mult în acest moment mesajul pe care piaţa îl trimite către 
consumatorul de asigurare şi, din punctul meu de vedere, acest 
mesaj ar trebui să fie mult mai coerent. Cele menţionate anterior 
se leagă de altă temă pe care am ridicat-o în conferinţe, aceea 
a concurenţei pe calitatea serviciilor, şi nu pe preţuri. Actuarii 
folosesc modele, formule, n-au cum să ajungă la rezultate atât 
de diferite în ceea ce priveşte valoarea primelor de asigurare. E 
matematică. 

Dacă s-ar folosi preţul corect, este evident că, de fiecare dată, la 
acel preţ vor exista abateri plus/minus, dar acestea nu ar trebui să 
fie, din punctul meu de vedere, mai mari de plus/minus 15-20% ca 
un maxim, prin urmare, în mod normal, societăţile n-ar mai putea 
să se diferenţieze prin preţ. Iar diferenţierea, într-o piaţă norma-
lă, într-o piaţă matură de asigurări, se face la nivel de calitate a 
serviciilor. Sper să se întâmple lucrul acesta, mai ales că am 
semnale din piaţă că majoritatea societăţilor lucrează intens 
la acest capitol. Deci, îmi place să cred că se va întâmpla 
destul de curând. Deci, diferenţierea va fi nu la modul la 
mine e mai ieftin cu 100, ci eu îţi lichidez dauna mai repede cu 
o săptămână decât competitorul meu, îţi lichidez dauna mult 
mai corect – la nivel de servicii până la urmă… 

XPRIMM.TV: Doamna TONCESCU, daţi-ne un mesaj realist 
pentru piaţă, acum, în semestrul I, pentru acest an 2010.

Angela TONCESCU: Eu aş vrea să cred că societăţile 
de asigurare au înţeles că nu mai trebuie să alerge după 
cotă de piaţă, că îşi stabilesc criteriile corect pentru fiecare 
formă de asigurare pe care o practică şi că protecţia 
consumatorului şi atenţia pe care o acordă societăţile de 
asigurare asiguratului sunt cele mai importante.

Contează foarte mult în acest moment 
mesajul pe care piaţa îl trimite către 
consumatorul de asigurare şi, din punctul 
meu de vedere, acest mesaj ar trebui să 
fie mult mai coerent. Competiţia în piaţa 
asigurărilor trebuie să fie axată pe calitatea 
serviciilor, şi nu pe preţuri.

Cristian CONSTANTINESCU
Ne exprimăm încrederea că, în anii care vor urma, capacita-

tea asigurătorilor de a inova pe partea de produse şi strategii de 
distribuţie, dar şi calitatea serviciilor oferite vor face diferenţa, a 
declarat Alexandru D. CIUNCAN, Secretar General APPA – Aso-
ciaţia pentru Promovarea Asigurărilor, în cadrul emisiunii „Ora 
de Risc”, dedicată evoluţiei pieţei româneşti de profil în 2010. 

APPA este o organizaţie profesională, neguvernamentală, 
apolitică, independentă, non-profit care a fost creată pentru a 
promova conceptul de asigurare.

Totodată, Asociaţia are drept scop principal creşterea 
gradului de educare în asigurări în rândul populaţiei.

Pentru mai multe detalii privind activitatea APPA, vă invi-
tăm să accesaţi www.appa-asigurari.ro 
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Conferința prinCipală

www.fiar.ro

Partener Principal

Parteneri

Cu diferenţa că 2009 a solicitat companiilor ceva mai multă 
spontaneitate în regândirea strategiilor din cauza instalării 
inevitabile şi rapide a crizei financiare, iată că 2010 a găsit piaţa 
mai pregătită şi totodată mai rezervată faţă de perspectivele 
perioadei următoare. Aşa cum a fost şi 2009, şi acest an reprezintă 
o adevărată „provocare”, atât pentru economia românească, cât 
şi pentru industria de asigurări, când companiile vor trebui să se 
reorienteze adecvat şi să valorifice toate oportunităţile existente 
în condiţiile actuale.

În cercul vicios al profitabilităţii pieţei…
În cea de a doua zi a FIAR, lucrările Conferinţei Principale, 

având ca subiect evoluţia pieţelor de asigurări din regiunile CEE, 
Rusia şi CIS şi, în principal, a pieţei româneşti de asigurări, au 
debutat cu o veste bună: pierderea netă a pieţei s-a redus în 2009 
de peste cinci ori, la 103 milioane lei.

După trei ani consecutivi de pierderi, era inevitabil ca, pe 
fondul crizei financiare, anul 2009 să se încheie cu un rezultat 
financiar negativ pentru piaţa de asigurări. Cu toate acestea, va-
loarea cumulată a profitului a crescut în termeni reali cu 12,83% 
faţă de 2008, până la peste 315 milioane lei, în timp ce volumul 
total al pierderilor s-a diminuat cu 44%, de la 850 milioane lei în 
anul 2008, la 418,3 milioane lei în 2009.

Din cele 45 de societăţi de asigurare, 20 au înregistrat profit 
în 2009, iar 25 au raportat pierderi, potrivit datelor prezentate de 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Ziua Pieţelor Internaţionale de Asigurări din cadrul Ediţiei 2010 a FIAR a trasat, 
inevitabil, un bilanţ dulce-amărui al evoluţiilor pieţelor de asigurări din regiunea 
Europei Centrale şi de Est, în contextul crizei financiare mondiale, dar a căutat 
totodată să pună accentul pe conturarea influenţelor şi provocărilor existente 
pentru acest an în industria de profil. Şi cum visele „double-digit” s-au spulberat, 
nu ne rămâne decât să înfăţişăm...  

Pieţele internaţionale de asigurări la FIAR 2010…

Primul an sub imperiul crizei
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Această restabilire a rezultatelor financiare a fost influenţată de 
faptul că 6 societăţi care înregistraseră pierderi în 2008 au avut un 
rezultat pozitiv în anul 2009, a precizat Preşedintele CSA, Angela 
TONCESCU. 

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a fost, în 2009, de 
1,80%, înregistrând o uşoară creştere faţă de nivelul anului 2008, 
când era de 1,77%, deşi subscrierile au scăzut. Astfel, gradul de 
penetrare pentru asigurări generale a fost de 1,47%, iar pentru 
asigurările de viaţă, de 0,33%.

În ceea ce priveşte densitatea asigurărilor, calculată ca raport 
între volumul primelor brute subscrise şi numărul de locuitori, 
aceasta a scăzut cu 2,35% faţă de 2008, de la 415,62 lei/locuitor, 
la 413,27 lei/locuitor.

La finele anului trecut, capitalul social subscris al companiilor 
de asigurări se ridica la peste 3 miliarde lei, din care un miliard lei 
a corespuns majorărilor de capital operate în cursul anului trecut 
de acţionarii companiilor de asigurări, în pofida unui context 
economic dificil.

Pierderile înregistrate de piaţa naţională de asigurări au devenit 
o obisnuinţă, clasele de asigurări auto, CASCO şi RCA, fiind prin-
cipalele segmente generatoare de scăderi, a semnalat Cristian 
 CONSTANTINESCU, Preşedinte UNSAR.

Potrivit oficialului, politicile de subtarifare pe segmentul RCA, 
practicate de multe societăţi de asigurare, obligă competitorii 
să scadă preţul acestor tipuri de asigurări, creând un cerc vicios 
pentru profitabilitatea pieţei. În acelaşi timp, rata combinată pe 
acest sector se cifrează undeva la 140-150%, pe fondul unei creşteri 
exponenţiale a despăgubirilor, mai ales pentru vătămările corporale, 
de circa 20 de ori comparativ cu cinci ani în urmă, a adaugat Cristi-
an CONSTANTINESCU. Nici pe segmentul CASCO, care a suferit un 
declin major, lucrurile nu stau mai bine, din moment ce leasing-ul 
auto nu dă semnale de creştere ci, din contră, de adâncire a scă-
derii, şi nici pe segmentul property nu se aşteaptă creşteri anul 
acesta, având în vedere evoluţiile nefavorabile din piaţa imobilia-
ră, din cea de construcţii sau din alte pieţe conexe.

Astfel, un prim semn de maturizare a pieţei ar trebui să fie 
o schimbare a structurii portofoliului, în sensul că asigurările 
de viaţă să deţină un volum din ce în ce mai mare în portofoliul 
consolidat al segmentului de profil.

Mă aştept ca anul 2010 să aducă schimbări de strategii de 
subscriere pentru companii, care să diminueze pierderile - compa-
niile care se vor axa în continuare pe subscrierea pe cash flow fie îşi 
vor închide porţile, fie îşi vor reduce drastic activitatea, a adăugat 
CONSTANTINESCU.

2010 – piatra de încercare 
pentru piaţa de asigurări

În primele trei luni ale lui 2009 consemnam prima scădere 
trimestrială din istoria pieţei de asigurări. Perioada similară a 
anului în curs a adus totuşi o încetinire a evoluţiei negative, pe 
fondul unei înjumătăţiri a mediei scăderii pe segmentul non-life, 
dar mai ales datorită unui reviriment al asigurărilor de viaţă, con-

cretizat într-o creştere de 13%, după un declin de 22% în T1/2009. 
Totuşi, întotdeauna atipic, cu un portofoliu diluat de clasa RCA, cu 
răsturnări de ierarhii şi scăderi pe majoritatea liniilor de business, 
primul trimestru al anului a adus asigurătorilor afaceri sub nivelul 
realizat în 2007. 

Piaţa asigurărilor din România trăieşte vremuri interesante, deşi 
cu toţii nu am fi dorit să le trăim. Consider că 2010 este anul cel mai 
dificil după 1989 pentru piaţa de asigurări din România, acest lucru 
fiind demonstrat şi de cifrele înregistrate după primele trei luni de 
activitate de companiile de profil, ritmul acestora fiind la unison cu 
economia, a precizat Preşedintele UNSAR.

Aş vrea să cred că societăţile de asigurare au înţeles că nu mai 
trebuie să alerge după cotă de piaţă, că îşi stabilesc criteriile corect 
pentru fiecare formă de asigurare pe care o practică. Astfel, politicile 
de vânzare practicate până în 2008 ar trebui reconsiderate şi remo-
delate, astfel încât cuvântul de ordine, pentru fiecare dintre noi, să fie 
stabilitatea acestei pieţe şi, nu în ultimul rând, protecţia asiguraţilor, 
care nu poate fi obţinută la un nivel optim decât prin produse şi 
servicii de cea mai bună calitate, potrivit Preşedintelui CSA. 

Într-o notă mai tranşantă, Cristian CONSTANTINESCU 
a spus că ar fi de dorit ca anul acesta companiile care 
mizează de obicei doar pe cota de piaţă, presupunând 
că reuşesc să nu-şi închidă porţile, să renunţe la politica 
agresivă de preţ. Contează mesajul pe care piaţa îl dă către 
consumatorul de asigurare, iar acest mesaj ar trebui să fie 
mai coerent, a accentuat el.

Aşadar, în lumina celor mai recente evenimente 
produse în România şi a perspectivei destul de sumbre a 
evoluţiei unor indicatori, cum ar fi rata şomajului, salariul 
mediu brut pe economie, inflaţie, curs de schimb, CSA se 
aşteaptă ca 2010 să reprezinte o adevărată piatră de încer-
care pentru companiile de asigurări şi să aduca, în cel mai 
bun caz, o stagnare a primelor brute subscrise la nivelul 
înregistrat în 2009.

Angela TONCESCU 
Preşedinte 
CSA

Cristian CONSTANTINESCU 
Preşedinte 
UNSAR

Daniela GHEŢU 
Director Editorial 
PRIMM Asigurări & Pensii

Radu MUSTĂȚEA 
Preşedinte Directorat 
ASTRA Asigurări

Romeo JANTEA 
CEO 
GUILD Broker
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Zona CEE – primul an sub imperiul crizei
Pieţele europene de asigurări au reacţionat diferit la criza 

financiară, diferenţierea fiind dictată atât de anumite particula-
rităţi ale acestora, cât şi de gradul de dezvoltare şi de maturitate 
al fiecărei pieţe locale de profil. Pe acelaşi tipar, şi revirimentul 
acestor pieţe se va manifesta în termeni la fel de diferiţi.

Cu certitudine, revenirea din recesiunea economică va fi foarte lentă 
şi „neuniformă” în regiunea Europei Centrale şi de Est. Creşterea PIB-ului 
nu va reveni, în mod cert, la aceleaşi niveluri de dinainte de criză în viito-
rul apropiat, iar investiţiile şi consumul privat sunt în continuare destul 
de slabe şi nici nu dau semnale de îmbunătăţire în 2010, a explicat 
Daniela GHEŢU, Director Editorial al PRIMM Asigurări & Pensii, într-o 
prezentare a realităţilor pieţelor de asigurări din regiune. 

În continuare, pentru a ne forma o imagine generală asupra 
locului pe care îl ocupă asigurările din regiunea CEE în peisajul eu-
ropean, reprezentanţii pieţelor emergente de profil prezenţi la FIAR 
au analizat stadiul actual al evoluţiei asigurărilor din Rusia, Turcia, 
spaţiul CIS şi Asia Centrală, în condiţiile noilor realităţi economice.

EASTERN Re: Piaţa rusească de asigurări şi 
reasigurări, în trend cu economia mondială

Piaţa de asigurări şi reasigurări din Rusia a cunoscut în anul 
precedent trendul urmat de economia mondială, afectată de 
recesiunea economică: În anul anterior, veniturile reasigurătorilor 
specializaţi au cunoscut o diminuare de până la 40%, în timp ce 
veniturile asigurătorilor au scăzut cu 10 procente, a declarat Dmitry 
DANILENKO, reprezentantul EASTERN Re, una dintre cele mai 
active companii de resigurare pe pieţele din CIS.

Nu în ultimul rând, volumul de daune plătite de reasigurătorii 
specializaţi a scăzut în 2009, comparativ cu 2008, cu 44%, în vreme 
ce companiile de asigurări au plătit daune cu circa 6% mai puţine. 
Volumul de prime de asigurare s-a cifrat în anul 2009 la 32,6 miliarde 

Premieră editorială: CEE, RUSSIA & CIS 2009 
Insurance Markets Survey

Cu ocazia Conferin-
ţei Principale din cadrul 
FIAR 2010, a fost lansat 
„CEE, RUSSIA & CIS 2009 
Insurance Markets Survey”, 
a doua ediţie a raportului 
bianual publicat de Media 
XPRIMM, cu privire la 
evoluţia pieţei regionale de 
asigurări. Îmbogăţit cu un 
pachet mai consistent de 
date, raportul furnizează 
o imagine sintetică a pro-
blematicii de actualitate în 
pieţele de specialitate din 
regiune, date de maximă 
actualitate, la nivel local 

şi în format agregat, informaţii despre evoluţia celor mai 
importante companii şi grupuri de asigurări şi reasigurări care 
acţionează pe pieţele avute în vedere.

Raportul este un produs aflat încă în dezvoltare. De la ediţie 
la ediţie, vom furniza date agregate într-un format din ce în ce 
mai complex, în serii de timp mai cuprinzătoare, ţinând cont de 
sugestiile cititorilor noştri, a declarat Daniela GHEŢU, coordona-
torul proiectului.

Ediţia din 2010 a Baden-Baden XPRIMM Symposium va 
constitui cadrul în care se va lansa cea de-a treia ediţie a „CEE 
Insurance Markets Survey”, cuprinzând date actualizate la 
nivelul semestrului I din 2010. 

Sezi MERIC 
Senior Underwriter, MILLI Re 
Turcia

Veaceslav IONIŢĂ, Preşedinte 
Comisia de Economie, Buget - 
Finanţe, Republica Moldova

Dmitry DANILENKO, International 
Business Development, EASTERN 
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Irina MERZLYAKOVA, Director 
General, Asociaţia Asigurătorilor 
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Alex ROȘCA 
Redactor Șef 
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euro. Ce este demn de remarcat este valoarea de 3,3 miliarde USD 
a primelor cedate în reasigurare de către companii, a menţionat 
DANILENKO.

MILLI Re: Potenţialul pieţei de asigurări a atras 
investiţii masive în domeniu

Piaţa din Turcia a consemnat creşteri importante în ultima 
perioadă, atât în ceea ce priveşte mediul economic, cât şi în 
domeniul asigurărilor. Dovada potenţialului ridicat pe partea 
de asigurări o constituie investiţiile masive în domeniu, marea 
majoritate a asigurătorilor importanţi pe piaţa europeană fiind 
prezenţi în această ţară.

Este notabil că piaţa Turciei a înregistrat o creştere a volumului 
de prime brute subscrise, chiar dacă a fost pe pierdere anul trecut. Se 
reconfirmă, de asemenea, interesul investitorilor străini pentru seg-
mentul de asigurări din Turcia, a evidenţiat Sezi MERIC, MILLI Re.

Structura pieţei se încadrează în tipicul regional din Sud-Estul 
Europei, unde ponderea auto este însemnată. Totuşi, există premi-
sele de dezvoltare pentru un segment de asigurări de viaţă, deşi în 
prezent acesta este slab dezvoltat. De asemenea, existenţa Pool-ului 
de asigurare împotriva cutremurului a constituit o bună bază de 
plecare pentru dezvoltarea asigurărilor de locuinţe şi a potenţialului 
business pentru reasigurători, a continuat Sezi MERIC.

Direcţiile de dezvoltare a pieţei 
de asigurări din Moldova

Piaţa asigurărilor din Moldova se regăseşte la un nivel incipi-
ent, volumul total al subscrierilor fiind de 50 milioane euro în anul 
2009, reprezentând circa 1,4% din PIB, a declarat Veaceslav IONIŢĂ, 
Reprezentant al Comisiei de Economie, Buget, Finanţe din cadrul 
Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit oficialului moldovean, asigurările de tip property 
acoperă mai puţin de 1 procent la nivelul întregii pieţe. Experienţa 
anului trecut, când Republica Moldova a cunoscut o serie de inun-
daţii majore şi a oferit compensaţii în valoare de circa 20 milioane 
euro (mai mult decât volumul total al despăgubirilor plătite în anul 
2009 de toate companiile de asigurări care activează în Moldova), a 
creat premisele unei prime reforme gândite pentru modernizarea 
pieţei asigurărilor: crearea unui fond pentru calamităţi naturale 
şi promovarea acestor tipuri de asigurări. Astfel, obiectivul este ca 
piaţa asigurărilor property să crească în 2-3 ani de 10 ori, aceste tipuri 
de poliţe să reprezinte peste 0,3% din PIB şi, nu în ultimul rând, să scoa-
tă activitatea de despăgubire din sarcina Guvernului şi să o îndrepte 
către companiile de asigurări, a adăugat oficialul moldovean.

Totodată, Republica Moldova vizează creşteri importante 
pe segmentul asigurărilor agricole şi dezvoltarea sistemului de 
pensii Pilon III şi Pilon II. 

SAIPRO: Asigurările din 
Asia Centrală, mai puţin 
afectate de criză

În cele cinci ţări care formează Regi-
unea Asiei Centrale, dinamica primelor 
locale de asigurări este direct influen-
ţată de activitatea economiei. În ultimii 
doi ani de zile, cumulat, cele cinci pieţe 
au suferit o diminuare a business-ului 
mult mai puţin gravă, comparativ 
cu alte regiuni din lume, a punc-
tat Dilshod SULTANOV,  SAIPRO, 
 Uzbekistan.

Vorbind de creştere, dar mai 
ales de potenţial, regiunea Asiei Centrale reprezintă o oportunita-
te de dezvoltare pentru industria asigurărilor, guvernele regiona-
le acordând o reală atenţie acestui sector al industriei financiare: 
Aceste ţări care şi-au câştigat independenţa în anul 1991 sunt real-
mente în curs de dezvoltare şi beneficiază de un mare potenţial. Ele 
au început modernizarea pieţei, iar legislaţia este îmbunătăţită în 
mod constant, în trend cu dezvoltarea pieţei, a adăugat SULTANOV.

BELARUS: Stadiul de piaţă emergentă ne fereşte 
de criză, dar segmentul auto devine o problemă

Piaţa se află într-un stadiu incipient şi, de aceea, efectele crizei 
financiare s-au simţit în măsură foarte mică, însă există încă proble-
ma majoră a asigurărilor auto, care deţin ponderea predominantă 
în piaţă, a explicat Irina MERZLYAKOVA, Director General al Asoci-
aţiei Asigurătorilor din Belarus.

În Belarus, rata daunei pe segmentul auto a fost în conti-
nuă creştere, ajungând în prezent aproape de 100%, ceea ce a 
determinat o schimbare de politică în ceea ce priveşte preţurile 
practicate de companii.

Andreea IONETE

Dilshod SULTANOV, Director of 
the Financial Analysis and Rating 
Department, SAIPRO, Uzbekistan

Trecând în revistă experienţele acestor ţări, dar şi pe cea 
a României, putem aduce totul la un numitor comun: din 
moment ce industria de asigurări este una mai puţin obiş-
nuită, în sensul în care răspunde dezvoltărilor economice 
curente şi reflectă climatul economic cu un oarecare delay 
faţă de restul sectoarelor financiare, este de aşteptat ca atât 
piaţa din România, cât şi celelalte pieţe regionale de profil 
să mai înfrunte, încă o perioadă destul de lungă, volatilita-
tea şi incertitudinile actuale. 
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Noi piețe, noi oportunități
Moderator: Alex ROȘCA
Co-moderator: Oleg DORONCEANU
Invitaţi: Dmitry DANILENkO, Director Afaceri Internaționale , EASTERN Re, 
Menekse UCAROGLU, Director General, ISTANBUL Underwriting Center

2009 a adus primele scăderi în industria de asigurări din 
regiune, astfel încât ratele de creştere „double digit” probabil că 
nu vor mai fi întâlnite curând. Noua dinamică i-a obligat pe in-
vestitori să-şi regândească strategiile pe aceste piețe, a sintetizat 
Oleg DORONCEANU situația actuală a piețelor de asigurări din 
regiunea CEE şi din spațiul ex-sovietic. 

În antiteză, piața turcă a evoluat şi s-a modernizat. Dacă 
până nu demult Turcia era o piață care importa know-how şi 
capacitate, în prezent am ajuns la nivelul de dezvoltare necesar 
pentru a deveni exportatori pe ambele direcții, a descris Me-
nekse UCAROGLU evoluția pieței de asigurări/reasigurări din 
Turcia. Dincolo de realitățile crizei, viitorul oferă însă perspective 
interesante. Piețele de asigurări din CEE traversează o perioadă 
de scădere. Totuşi, criza economică n-a anulat potențialul acestei 
zone, a explicat Dmitry DANILENKO.

Reinsurance... at its best
Moderator: Alex ROŞCA
Co-moderator: Alexandru CIUNCAN
Invitaţi: Andrej CERNAk, Broker, AON Benfield, Bogdan DUMITRESCU, Senior 
Consultant, BJD Reinsurance Consulting

Vorbind despre perspectivele piețelor de reasigurare, Andrej 
CERNAK a afirmat: Nu cred că asigurătorii vor cumpăra mai 
puțină protecție prin reasigurare, inclusiv pentru riscul de catas-
trofă, dar prețul va fi mai important decât oricând. Ca urmare, 
suntem cu toții mult mai atenți la eficiență. De altfel, activitatea 
reasigurătorilor este influențată masiv de starea piețelor cedente. 
Din punct de vedere al prețurilor, companiile sunt supuse unei 
presiuni mai mari decât oricând. Este posibil ca volumul de prime 
cedate să scadă, dar atunci şi protecția va fi mai slabă decât 
înainte. 

Într-o perspectivă mai largă, Bogdan DUMITRESCU apre-
ciază: În ultimul deceniu, piețele de reasigurări au avut profituri 
modeste. De asemenea, piețele de asigurări din toată lumea se 
restrâng, fenomen vizibil dacă este să comparăm volumul din 
2009 cu cel din 2003, de exemplu. Totuşi, este o piață mai solidă. 

Reinsuring natural catastrophes
Moderator: Alex ROŞCA
Co-moderator: Alexandru CIUNCAN
Invitaţi: Eugene GURENkO, Lead Insurance and Risk Management Specialist, 
World Bank, și Guy HUDSON, Executive Manager, WILLIS

Pentru PAID, acesta este începutul unei noi etape, când se 
trece din stadiul de proiectare la implementare. În opinia mea, 
primul lucru de făcut este punerea la punct a unui sistem de 
distribuție eficient, bazat pe platforma de subscriere electro-
nică a cărei construcție a fost anunțată astăzi la conferință. 
Cred că acesta va fi un pas în direcția cea bună, este opinia 
exprimată de Eugene GURENKO, specialistul care a partici-
pat la întreaga istorie a proiectului românesc de asigurare 
la catastrofă. 

Cred că este o perioadă foarte interesantă pentru toți cei 
implicați şi aştept cu nerăbdare să începem lucrul cu PAID. 
Dincolo de activitatea de reasigurare, am privilegiul de a 
colabora cu diferite structuri, împreună cu care suntem pe cale 
să finalizăm proiectul de consultanță derulat de Banca Mondi-

ală. În fazele finale ale proiectului vom livra modelul DFA, care 
va constitui inima modelului de evaluare a expunerii PAID şi 
vom realiza şi instruirea utilizatorilor, pornind de la experiența 
WILLIS, a detaliat Guy HUDSON.

Ora de Risc Urmăriţi înregistrarea emisiunilor la www.xprimm.tv
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2010 - Renewal Round-up
Moderator: Alex ROȘCA
Co-moderator: Alexandru CIUNCAN
Invitat: Harry HATFIELD, Senior Vice President, GUY CARPENTER

Marile companii de reasigurare europene au încheiat anul 
2009 cu rezultate pozitive. Sunt de remarcat rezultatele din 
subscriere, un volum redus al daunelor catastrofale, reaprecierea 
valorii activelor din portofoliile de investiţii, precum şi randa-
mentele investiţionale în urcare, a deschis Alexandru CIUNCAN 
discuția despre sezonul de reînnoiri din piaţa reasigurărilor. 

Ca o apreciere generală, Harry HATFIELD a spus că reasi-
gurările merg bine anul acesta şi este foarte posibil ca pentru 
unele companii criza să fi adus o serie de oportunităţi de afaceri, 
astfel încât se prea poate ca în viitor să vedem o serie de fuziuni şi 
achiziţii interesante, atât pe segmentul de brokeraj, cât şi printre 
firmele de reasigurări.

Tendinţe în reasigurări
Moderator: Alex ROŞCA
Co-moderator: Alexandru CIUNCAN 
Invitat: Alexandru CHIRIACESCU, Reinsurance Director, BCR Asigurări

Incertitudine este cuvântul cheie cu privire la reînnoiri, afirma 
Alexandru CIUNCAN în debutul emisiunii, continuând: Se pare că 
sezonul de reînnoire 2011 va fi marcat de incertitudine. Este neclar 
care va fi evoluţia preţurilor pe reasigurări şi cum se vor modifica 
programele de reasigurare ca urmare a impactului crizei financiare.

Cu referire la tendinţele din piata reasigurărilor, din urmă-
toarea perioadă, Alexandru CHIRIACESCU punctează: La nivelul 
industriei europene de reasigurări vor fi modificări, iar tendinţa 
clară pe care o simt după zilele de întâlniri cu reasigurătorii este că 
se aşteaptă o creştere a preţurilor, bazată pe faptul că au fost deja 
nişte catastrofe naturale în diferite părţi ale lumii, inclusiv în Europa, 
iar acest lucru cu siguranţă va influenţa pretul reasigurării. Şi criza 
are rolul ei, căci asigurătorii vor căuta soluţiile mai ieftine, pentru că 
trebuie tăiate costurile şi din acest punct de vedere.

Dinamică şi potenţial pentru piaţa de 
asigurări din Republica Moldova 
Moderator: Alex ROŞCA
Co-moderator: Oleg DORONCEANU 
Invitaţi: Vladimir ŞTIRBU, Director, Departament Asigurări, Comisia naţională 
pentru pieţe financiare, Republica Moldova, Mihai MAZARENCO, Director, EXIM-
ASINT, şi Octavian LUNGU, Director General, VICTORIA Asigurări

La debutul emisiunii, Oleg DORONCEANU a punctat: 
Piaţa din Republica Moldova a consemnat constant creşteri 
în ultimii ani. Anul precedent a adus şi prima scădere pentru 
aceasta şi este evident că vorbim despre o piaţă insuficient 
dezvoltată, dar care are un potenţial relevant de dezvoltare.

În ceea ce priveşte dificultăţile existente la nivelul pie-
ţei, Octavian LUNGU afirmă că acestea sunt similare cu cele 
existente în România: Atât timp cât profitabilitatea nu va fi 
prioritară în strategiile de evoluţie ale companiilor, piaţa va 
avea de suferit. Aceste aspecte vor fi modificate în momentul 
în care vor intra investitori importanţi în piaţă, care vor imple-
menta strategii de dezvoltare echilibrată.

Mihai MAZARENCO accentuează potenţialul existent în 
Republica Moldova: În perioada fostei Uniuni Sovietice, Re-

publica Moldova era una dintre primele ţări din URSS în ceea 
ce priveşte indicatorii din domeniul asigurărilor. Sperăm să ne 
atingem potenţialul în piaţa europeană.

În ceea ce priveşte punctul de vedere al autorităţii de 
supraveghere, Vladimir ŞTIRBU afirmă: În Moldova este loc 
pentru investitori şi îi aşteptăm. Autoritatea de supraveghere 
face tot posibilul pentru a crea condiţii investitorilor, simila-
re cu cele existente în ţara de origine. În acest sens, avem în 
vedere armonizarea reglementărilor din domeniul asigurărilor 
cu cele existente la nivelul UE.
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Cea de a doua parte a Conferinţei Principale din cadrul FIAR 
2010 a fost dedicată analizei particularităţilor şi stadiului de 
implementare a Programului Român de Asigurare la Catastrofă. 
Astfel, după aproape zece ani de pregătiri şi amânări, în acest 
an va intra în vigoare Legea Asigurării Obligatorii a Locuinţelor 
pentru cele 3 riscuri – cutremur, inundaţii, alunecări de teren. 

PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor a fost con-
stituit în septembrie 2009, prin asocierea în acţionariat a 13 com-
panii de asigurări, care vor emite poliţele de asigurare obligatorie 
a locuinţelor (PAD), cel mai probabil din toamna acestui an.

Totuşi, pentru funcţionarea efectivă a PAID mai este ne-
voie de încheierea contractului de reasigurare, reprezentanţii 
Pool-ului aflându-se în continuare în negocieri cu privire la 
structura programului de reasigurare al viitorului portofoliu, 
o decizie în acest sens urmând a fi luată în scurt timp. De ase-
menea, este necesară constituirea bazei de date, circa 4.000 
de primării din ţară fiind aşteptate să furnizeze informații 
despre locuinţe, iar peste 60% din cele disponibile sunt pe 
suport de hârtie, fapt care necesită o prelucrare minuţioasă. 
De aceea, PAID a anunţat că va încheia protocoale cu minis-
tere, prefecturi, consilii judeţene, asociaţii ale comunelor şi 
oraşelor, pentru a furniza listele cu locuinţele asigurabile.

S-a solicitat Ministerului Administraţiei şi Internelor o 
anchetă cu privire la existenţa unei baze de date la nivelul 
celor 3.227 unităţi teritoriale. Aproape 75% dintre acestea 
au o bază de date fiscale pe suport electronic şi alte 10% 

ne-au asigurat că au posibilitatea de a transmite datele către PAID. 
Astfel, în perioada următoare, de minimum trei ani, în care se poate 
acumula o asemenea statistică, se vor putea lua decizii cu privire la 
cuantumul primei de asigurare, la criteriile tehnice şi alte elemente 
relevante, a declarat Marius BULUGEA, Preşedintele PAID.

De asemenea, oficialul a precizat că are în plan punerea la 
punct a unui sistem de emitere online a poliţelor de asigurare obli-
gatorie a locuinţelor, care va aduce o acurateţe sporită şi o încărca-
re în timp real, dar şi posibilitatea de a avea o imagine permanentă 
a expunerii la riscurile acoperite din orice loc din România.

În ceea ce priveşte poziţia acţionarilor Pool-ului, Radu MUSTĂ-
ŢEA, Membru în Consiliul de Administraţie al PAID şi Preşedintele 
ASTRA Asigurări, a explicat: Rolul nostru este atât să distribuim poli-
ţele, cât şi să asigurăm constatarea daunelor în momentul producerii 
riscului şi să putem să ni-l asumăm. Suntem societăţi cu renume şi cu 
reţele de distribuţie foarte bine dezvoltate. De aceea, cred că încă de 
la început vom reuşi să acoperim o arie teritorială cât mai mare şi să 
asigurăm un grad cât mai ridicat de cuprindere încă din primele luni.

Astfel, după primul an este posibil să se ajungă la o cuprin-
dere în asigurarea obligatorie de 30%, luând în considerare şi 
locuinţele care aparţin statului, conform estimărilor acestuia. 

În momentul în care PAID va porni activitatea propriu-zisă, vom 
demara o campanie națională de informare în acest sens. AOL este 
un instrument extrem de util pentru a educa populația în ceea ce 
priveşte beneficiul unei polițe de asigurare. Folosind o rețea destul 
de largă de distribuție, ASTRA a reuşit să-şi dezvolte portofoliul de 

După amânări repetate, se pare că 2010 este anul în care PAID va începe să emită 
poliţe, iar cetăţenii trebuie să conştientizeze necesitatea unei asigurări de locuinţă. Cu 
toate acestea, au mai rămas încă multe probleme care îşi aşteaptă rezolvarea pentru a 
asigura implementarea Legii asigurării obligatorii a locuințelor, aspecte dezbătute cu 
ocazia Conferinţei Principale din cadrul FIAR 2010.

PAID – în block-start 
după aproape 10 ani
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asigurări facultative de locuințe, creând astfel o bază pentru viitorii 
asigurați obligatoriu, a adăugat Radu MUSTĂŢEA.

Preşedintele PAID, Marius BULUGEA, a accentuat, totodată, 
că societatea va încerca să popularizeze numele asigurătorilor 
autorizaţi să încheie asigurări obligatorii de locuinţe, astfel încât 
populaţia să cunoască foarte bine sistemul. 

Banii pentru campaniile de promovare au fost prevăzuţi în 
bugetul programului român de asigurare la catastrofe şi trebuie 
folosiţi cât mai eficient. Sperăm să obţinem acordul de la CNA pentru 
difuzarea gratuită a spoturilor educative la ore de maximă audienţă, 
a spus BULUGEA.

Legea necesită încă modificări
CSA şi Ministerul de Interne au semnat un proiect de modifica-

re a Legii nr.260/2008 (în baza recomandărilor venite de la societă-
ţile de asigurări) care au primit avizele de la celelalte ministere şi se 
află încă pe ordinea de zi la Comisiile de Specialitate ale Senatului. 

Până la începerea efectivă a emiterii de poliţe mai sunt ne-
cesare trei modificări extrem de importante ale legislaţiei. Prima 
dintre acestea prevede faptul că despăgubirile trebuie să fie plăti-
te de PAID, şi nu de asigurători, deoarece PAID încasează primele 
de asigurare, în momentul de faţă legea fiind ambiguă în acest 
sens, potrivit Marinelei NEMEŞ, Director, Direcţia Juridică, CSA.

Celelalte două modificări importante vizează excluderea 
de la asigurare a clădirilor cu bulină roşie, încadrate în clasa I 
de risc seismic, precum şi modificarea termenului cu privire la 
demararea emiterii poliţelor, în prezent el fiind de 90 de zile de la 
constituirea PAID. 

Totodată, Eugene GURENKO, Senior Insurance Officer, Banca 
Mondială, susţine că amendamentele trebuie să se refere şi la 
ajustarea primelor de asigurare pentru a reflecta costurile reale. 
Primele de asigurare sunt mici, deductibilităţile sunt şi ele mici, 
sumele asigurate la fel, deci consumatorii ar trebui să fie mulţumiţi. 
Problema este însă sustenabilitatea financiară a sistemului. Trebuie 
lucrat la ajustarea primelor, pentru că preţul riscului trebuie să 
reflecte adevăratele costuri, a explicat GURENKO. 

De asemenea, a adăugat acesta, mai există problema capa-
cităţii pieţei de a susţine distribuiţia şi de a rezolva daunele în timpi 
rezonabili, precum şi cea a asigurării unui control eficient al fraudei. 
Banca Mondială va susţine proiectul atât timp cât se va atinge în final 
un echilibru între sustenabilitatea financiară şi gradul de accesibilitate 
din punct de vedere al clientului, a specificat Eugene GURENKO.

Din totalul de 8-8,5 milioane de locuinţe din România, doar 
15% sunt asigurate. Urmărim creşterea gradului de cuprindere a 
acestui tip de asigurare, în pofida faptului că realitatea arată că 
românii nu sunt interesaţi de asigurarea facultativă a locuinţelor, a 
declarat Marinela NEMEŞ.

În ultimii ani, România nu a fost ocolită de schimbările 
climaterice care au determinat o creştere a evenimentelor de tip 
„catastrofă naturală“. Numai în anul 2005, Guvernul României a 
acordat despăgubiri de peste 70 milioane euro pentru recon-
strucţia caselor distruse ale cetăţenilor neasiguraţi: Realitatea a 
arătat că cel mai bun sistem viabil care ar putea face faţă dezastre-
lor naturale este cel de asigurare obligatorie a locuinţelor. El permite, 
de asemenea, dispersarea riscului asigurat şi în afara României, prin 
încheierea unor contracte de reasigurare, a adăugat NEMEŞ.

În aşteptarea programului de reasigurare... 
Suntem pe finalul negocierilor în ceea ce priveşte programul de 

reasigurare al PAID, negocieri care au durat peste 2 luni. Programul a 
fost gândit împreună cu o serie de brokeri de top din piața româ-
nească şi internațională. Contractul este deja definit, ca şi structură, 
urmând ca în săptămâna de după FIAR să fie încheiat, a anuntat 
Marius BULUGEA, precizând că primele poliţe AOL vor fi emise 
înainte de finele anului 2010.

Printre favoriţi se numără reasigurătorii MUNICH Re şi SWISS Re, 
liderii pieţei internaţionale de profil, programul urmând a fi plasat, 
cel mai probabil, de brokerii AON Benfield, WILLIS şi GUY 
Carpenter.

Plata primelor de reasigurare va fi realizată, cel mai 
probabil, de către acţionarii PAID deşi, potrivit legii, aceas-
ta putea fi făcută în primul an de funcţionare printr-un 
împrumut garantat de Ministerul Finanţelor. 

Deşi valoarea primelor de reasigurare nu a fost dez-
văluită, negocierile de anul trecut avansau suma de 120 
milioane euro pentru un grad de penetrare a asigurărilor 
obligatorii de circa 80%. Totuşi, având în vedere informaţi-
ile recente, care arată că pentru primul an de funcţionare 
a PAID se estimează un grad de penetrare de 25% a asi-
gurării obligatorii a locuinţelor, este aşteptată o reducere 
substanţială a costurilor cedării în reasigurare.

Andreea IONETE

Sperăm ca Guvernul României 
să fie interesat să adere la Pool-ul 
balcanic de Asigurare împotriva 
Dezastrelor.

Ne-am dori ca Guvernul Româ-
niei să îşi arate interesul în privința 
aderării la Pool-ul de Asigurare Îm-
potriva Dezas trelor care urmează a fi 
constituit în regiunea balcanică a Eu-
ropei. România ar putea fi avantajată 
dacă ar adera, întrucât este expusă la 

o climă variată, de la caniculă puternică, care poate produce incen-
dii, până la ploi şi furtuni care pot aduce daune importante asupra 
clădirilor şi culturilor agricole, a declarat Eugene GURENKO.

Banca Mondială vizează înființarea unui Pool de Asigurare 
Împotriva Dezastrelor la nivelul țărilor balcanice. Acest program 
ar oferi creşterea anumitor piețe de asigurări mici din regiune, 
precum şi protecția acestora împotriva intemperiilor.

Până la realizarea acestui proiect mai sunt multe detalii 
tehnice şi probleme de reglementare de remediat. Prevedem ca 
distribuirea polițelor să se realizeze prin companiile locale de 
asigurări. Aceste produse vor acoperi, pe lângă riscul la cutremur, 
şi riscurile climatice. Administrarea acestui Pool ar urma să fie 
realizată pentru început de guvernele țărilor acționare, ca apoi, în 
termen de cinci ani, acțiunile să fie vândute unor societăți private. 
De asemenea, conducerea fondului va fi una independentă politic, 
a menționat GURENKO.

Eugene GURENKO, Senior 
Insurance Officer, Banca Mondială
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De-a lungul ultimilor zece ani de zile, asigurările de viaţă nu 
s-au bucurat de o atenţie sporită din partea românilor, misiu-
nea companiilor specializate pe acest segment fiind destul de 
dificilă. Despre acest lucru ne vorbeşte şi ponderea relativ redusă 
a acestui segment în total subscrieri realizate la nivelul pieţei, în 
pofida dinamicii pozitive de două cifre înregistrate an de an şi a 
investiţiilor considerabile ale jucătorilor în domeniu.

Primul semnal negativ pentru acest segment, care a pornit cu 
paşi timizi, dar siguri, spre o pondere de 2 cifre în total portofo-
liu, a fost anul 2008, când urmare a crizei financiare şi-a încetinit 
ritmul de creştere, la puţin peste 17% în moneda europeană, faţă 
de 36% în 2007. În anul precedent, domeniul asigurărilor de viaţă 
a fost marele perdant al pieţei, scăderea în moneda europeană 
fiind de circa 22%, sau un minus de circa 110 milioane euro.

Totodată, subscrierile au coborât la valoarea de 390 milioane 
euro, segmentul pierzând 2 puncte procentuale din ponderea 
deţinută în total portofoliu, ajungând la 18,47%. Indiferent de na-
tura crizei, fie ea financiară sau psihologică, realitatea exprimată 
în cifre a avut cel mai greu cuvânt de spus. Analizând rezultatele 
companiilor în anul precedent, din 22 de companii de asigurare 
care au practicat asigurări de viaţă, doar 5 au consemnat evoluţii 
pozitive, restul înregistrând scăderi ale subscrierilor. De aseme-
nea, privind spre Top 5 pe acest segment, care cumulează peste 
72% din total subscrieri, doar cea de a doua clasată, BCR Asigurări 

Dacă la Ediţia 2009 a FIAR vorbeam despre primul trimestru remarcând o diminuare 
a asigurărilor de viaţă, iar cei optimişti prognozau o stagnare a afacerilor până la 
finele anului, la FIAR 2010 s-a vorbit despre măsurile anti-criză implementate de 
companii în contextul primei scăderi anuale a pieţei. Liderii segmentului de profil 
au militat pentru introducerea facilităţilor fiscale, privind cu speranţă spre 2010, pe 
fondul unei firave reveniri a industriei în trimestrul I al acestui an...

Viaţa e grea, 
sănătatea e precară
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T1/2010 - TRADIŢIONALE
Compania mil. EUR % T1/2010 

1 BCR Viaţă 19.7 24.7
2 ALICO* 14.7 18.4
3 ING Viaţă 14 17.6
4 ASIROM* 6.8 8.5
5 GRAWE* 4.6 5.7

TOTAL Top 5 59.7 75.00%
*estimare Insurance Profile

T1/2010 - UNIT-LINkED 
Compania mil. EUR % T1/2010 

1 ING Viaţă 18.9 69.6
2 AVIVA* 2.8 10.2
3 ALLIANZ-ŢIRIAC 2.6 9.6
4 ALICO* 1.4 5.1
5 GENERALI 1 3.6

TOTAL Top 5 26.7 98.10%
*estimare Insurance Profile

de Viaţă, a înregistrat o creştere de aproape 50% în lei. Liderul 
pieţei - ING - a raportat o scădere de peste 25%, în timp ce ALICO, 
clasată pe poziţia a treia, a avut o scădere de aproape 23%. AVIVA 
si ASIROM, ultimele 2 companii din Top 5, au marcat şi ele o scă-
dere de 9% şi, respectiv, 1,3% în lei. 

Viaţa – instinct secundar pe timp de criză
Cauzele acestei scăderi au fost îndelung mediatizate, aici 

menţionând creşterea şomajului, repausul prelungit al creditării, 
reducerea veniturilor disponibile, dar şi factori psihologici, pre-
cum şi scăderea nivelului de încredere a populaţiei în stabilitatea 
veniturilor şi a viitorului lor financiar.

Urmare a acestora, cel puţin în primul trimestru din anul 
precedent, a crescut semnificativ numărul răscumpărărilor 
totale şi parţiale (116,51 milioane lei la 31 martie 2009), dar şi al 
reeşalonărilor de rate, iar companiile au mizat pe o nouă strategie 
de targetare, pe simplificarea produselor etc. În 2009, clienţii şi-au 
dat seama că nu pot susţine poliţa pe termen lung. Ideea iniţială, că 
tot românul trebuie să aibă o poliţă pe care să şi-o poată plăti până 
la pensie, s-a dovedit greu de susţinut pentru cei care trebuiau să o 
plătească, a comentat Ovidiu RACOVEANU, Şef Serviciu Asigurări 
de Viaţă, GENERALI Asigurări.

De asemenea, din cauza comportamentului din ce în ce mai 
prudent şi mai reticent din partea segmentului corporate, cei mai 
mulţi asigurători au pus miza pe retail. Atât în România, dar şi în 
alte ţări, angajatorii au optat pentru reducerea beneficiilor acordate 
salariaţilor, a punctat în cadrul conferinţei Adrian ALLOTT, Senior 
Consultant, MILLIMAN. 

Cei axaţi pe creditare au avut 
cel mai mult de suferit

Căderea pieţei de asigurări de viaţă din anul anterior a avut ca 
principal „vinovat” scăderea creditelor acordate de bănci, compa-
niile de asigurări care dispuneau de un portofoliu bogat de astfel de 
poliţe având cel mai mult de suferit, a menţionat Frans van der ENT, 
Director General, EUREKO Asigurări.

Acesta a mai adăugat că produsele de asigurări de viaţă 
provenite din creditarea bancară trebuia înlocuite în portofoli-
ile jucătorilor din piaţă, o tendinţă întâlnită la EUREKO şi la mai 
multe companii fiind miza pe produsele de economisire. Toto-
dată, poliţele garantate, precum şi accentul pe bancassurance 
cu produse care nu sunt legate de creditul bancar şi-au dovedit 
eficienţa chiar şi într-un an de criză. Canalul de distribuţie (ban-
cassurance), respectiv un nou produs adaptat realităţilor existente 
pe piaţă – index-linked – ne-au asigurat creşterea în 2009. Ne-am 
adaptat situaţiei din economia românească şi am lansat produse cu 
componente garantate, a subliniat Florina VIZINTEANU, Preşedinte 
Directorat, BCR Asigurări de Viaţă.

În acelaşi sens, produsele de bancassurance reprezintă o 
sursă de new business pentru companiile româneşti, care însă vor 
fi eficiente doar în cazul unui parteneriat viabil în interiorul pieţei, 
completează Adrian ALLOTT. 

Primele speranţe…
Încă de la începutul anului, reprezentanţii autorităţii 

de supraveghere vorbeau despre o revenire a segmentu-
lui de profil în 2010. Rezultatele din primul trimestru au 
confirmat aceste estimări, astfel că, deşi per total piaţa 
asigurărilor a înregistrat în T1/2010 o scădere nomina-
lă de 5,3%, partea de life a avut o evoluţie ascendentă 
nesperată, de peste 6,7%, la aproape 420 milioane lei, pe 
fondul unei creşteri spectaculoase de 42% a asigurărilor 
unit-linked. Numărul rezilierilor de poliţe s-a redus sim-
ţitor, iar segmentul life a trecut din nou „pragul” de 100 
milioane euro (420 milioane lei), reprezentând 18,3% din 
total subscrieri.

Evoluţia pieţei asigurărilor de viață (mil. EUR)
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Faptul că rezultatele la primul trimestru au fost practic 
„salvate” de asigurările unit-linked demonstrează că, deşi 
condiţiile macroeconomice nu au urmat tendinţele estimate la 
început de an, românii au început să conştientizeze importan-
ţa acestor produse de protecţie şi economisire-investire pe 
termen lung. 

Şi asta în contextul în care, potrivit unui studiu realizat de 
MEDNET Marketing Research Center, 86% dintre români declarau 
în luna aprilie a acestui an că viaţa le-a fost influenţată de efectele 
crizei economice mondiale, iar asigurările de viaţă şi-au menţinut 
o poziţie de top în preferinţele românilor. 

Singurul argument pentru a cumpăra – 
deductibilitatea fiscală

Un element important care poate să contribuie la stimularea 
dezvoltării segmentelor de asigurări de viaţă şi sănătate sunt 
facilităţile fiscale acordate de către stat. Asigurătorii au avut şi în 
anii precedenţi mai multe încercări de a obţine această facilita-
te, însă fără succes. Asta în condiţiile în care, potrivit unui studiu 
UNSAR, deductibilitatea ar conduce la o dublare a penetrării 
asigurărilor de viaţă în PIB, într-un interval de 5 ani, până la 
0,65% în 2015. 

Singurul argument pentru a cumpăra o asigurare de viaţă 
numai pentru componentă de economisire în acest moment este 
deductibilitatea fiscală. Noi, ca industrie, am eşuat în a convinge 
autorităţile de acest lucru, a declarat Theodor ALEXANDRESCU, 
Director General, ALICO România.

Totodată, asigurările de viaţă de tip corporate au avut cel mai 
mare dezavantaj din piaţă, acestea având un „minus" în ceea ce 
priveşte deductibilitatea fiscală, respectiv contribuţiile sociale, opi-
nează Directorul EUREKO. În acelaşi timp, odată cu introducerea 
deductibilităţii, segmentul corporate ar beneficia cel mai mult (în 
prezent, reprezintă 2% din total subscrieri), înregistrând o creşte-
re de peste 6 ori, în timp ce pentru retail se aşteaptă o evoluţie a 
cuantumului poliţei medii plătite.

Avem o reţetă de succes?
Fără nicio îndoială, accentul pe protecţie şi economisire, vân-

zarea atât de produse tradiţionale, cât şi de produse unit-linked 
rămân a fi cele mai importante obiective ale companiilor în acest 
an. Totodată, potrivit estimărilor făcute de către oficialul MILLI-
MAN, creşterea ratei şomajului va restricţiona evoluţia pieţei, iar 
veniturile populaţiei vor limita cheltuielile suplimentare. Totodată, 
activităţile de vânzare şi marketing devin prea costisitoare pentru 
companii, obiectivul fiind o concentrare pe restructurări interne 
în cadrul acestora.

În altă ordine de idei, comisioanele ridicate practicate 
în cazul vânzării prin  canalul de distribuţie MLM pot deveni 
nesustenabile, clienţii căutând beneficii mai mari pentru banii 
plătiţi, autoritatea de supraveghere mizând pe transparenţă, iar 
asigurătorii pe calitate, subliniază ALLOT. Pornind de la aceasta, 

Adrian ALLOT
Senior Consultant
MILLIMAN
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Nr. Compania 
PBS - T1/2009 Cotă de

piaţă mil. EUR mil. RON 
1 EUREKO 0.63 2.58 44.53
2 ALLIANZ-ŢIRIAC 0.21 0.84 14.59
3 ASTRA 0.17 0.71 12.25
4 ASIROM 0.17 0.7 12.09
5 OMNIASIG Life 0.11 0.46 7.94

TOTAL Top 5 1.29 5.29 91.4

bancassurance-ul şi internetul tind să ocupe un loc tot mai 
important în politicile de distribuţie ale jucătorilor de pe acest 
segment.

Nu în ultimul rând, în acest an, în centrul creşterii trebuie să 
se afle clientul, înţelegerea nevoilor acestuia putând constitui 
o pârghie către succes, chiar şi în recesiune, notează Florina 
VIZINTEANU.

Sănătatea, din nou în umbră
Asigurările private de sănătate sunt un alt subiect abordat 

în cadrul evenimentului, un segment aflat în stagnare de mai 
mulţi ani. 2009 a fost cel de al doilea an consecutiv de scădere 
pentru aceasta piaţă, subscrierile diminuându-se cu 20% faţă 
de 2008, totalizând 6,77 milioane euro. Nici primul trimestru 
din 2010 nu este deloc optimist, această clasă marcând o nouă 
scădere de 17% în euro şi având o pondere de 0,25% în total 
subscrieri. 

Anul 2009 este anul în care industria asigurărilor de sănătate 
a atins nivelul din 2005, lucru oarecum surprinzător, întrucât în 
ultimii doi ani lucrurile păreau că merg spre bine, a apreciat Sorina 
 NICULESCU, Specialist în Asigurări.

Printre cauzele fenomenului, Marina OŢELEA, Director 
 General, MEDICOVER România, identifică: 2009 a fost un an în care 
s-au redus beneficiile către angajaţi, fluctuaţia de personal a fost 
mai mică, reducerile de personal au fost în toate industriile, iar acest 
lucru a avut un impact atât în asigurările de sănătate, cât şi în ceea 
ce priveşte abonamentele. Pe de altă parte, nu a existat nicio ofertă 
consistentă şi susţinută pentru segmentul asigurărilor de sănătate la 
nivel individual.

Statul este din ce în ce mai puţin capabil să satisfacă nevoile 
fiecăruia. Asigurătorii privaţi trebuie să fie în stare să creeze 
produse şi să le vândă, astfel încât să fie sustenabile financi-
ar pentru client şi să se plieze pe nevoile sale, indiferent de 
condiţii. Nu în ultimul rând, este foarte clar pentru toată lumea 
că sistemul de sănătate este subfinanţat, iar piaţa de profil nu s-a 
dezvoltat pe măsura aşteptărilor. Există încă probleme legate de 
deductibilitatea fiscală, de neînţelegerea conceptului de asigurare, 
de asigurări vs. abonamente la serviciile medicale, iar furnizorii nu 
au nici ei o relaţie clară cu asigurătorii, a mai spus OŢELEA.

Indiferent de cauze, concluzia este necesitatea realizării 
unei reforme din temelii a acestui sector, care poate deveni un 
adevărat motor de creştere a pieţei şi are un potenţial de 700-800 
milioane euro, potrivit specialiştilor în domeniu. Mai mult, potrivit 
studiului MEDNET realizat în aprilie anul curent, majoritatea 
respondenţilor plasează această asigurare în top-ul preferinţelor, 
după criteriul utilităţii.

Oleg DORONCEANU
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Lupta contra fraudei nu ajunge în instanță
Atât în urma introducerii procedurii de constatare amiabilă, cât 

şi pe fondul climatului economic dificil, în primul trimestru al aces-
tui an s-a simţit o creştere a fenomenului de fraudă în asigurări. În 
cazurile în care se dovedeşte frauda, dar nu se fac demersurile pentru 
începerea urmăririi penale, cei implicaţi prind mai mult curaj, capătă 
mai multă experienţă, învaţă unde au greşit şi sunt liberi să îşi încerce 
norocul şi la alte companii, a subliniat Mădălin ROŞU, Director De-
partament de Management al Daunelor, GENERALI Asigurări. 

Potrivit acestuia, acţiunile necesare după respingerea unui 
dosar de daună sunt: depunerea plângerii penale, raportarea ca-
zului către subscriere, rezilierea poliţei dacă este o poliţă CASCO 
şi publicarea exemplului în presă.

Faptul că nu se urmăreşte începerea urmăririi penale este o 
măsură de protecţie a companiilor, pentru a se feri de prelungirea pe 
o perioadă foarte îndelungată a unor astfel de procese în instanţă. 
Chiar dacă o companie face plângere, de obicei se dă NUP şi cazul se 
întoarce „în curtea” asigurătorilor, a menţionat Sorin GRECEANU, 
Director General, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii. Mai mult, 
dacă aceste cazuri de fraudă sunt clare şi asiguratul a renunţat la orice 
pretenţie, acestea nu pot fi transmise către alte companii, deoarece nu 
sunt probate în instanţă, a continuat Sorin GRECEANU.

Momentul în care se fac demersurile pentru începerea urmăririi 
penale este unul critic pentru companii, pentru că pot fi acuzate 
foarte uşor de mass-media că nu plătesc şi se va induce ideea 
că asigurătorii sunt adevăraţii infractori, a menţionat Ovidiu 
 CIOBANU, Preşedintele F.P.V.S.

În ceea ce priveşte măsurile de prevenire a fraudelor, acestea 
vizează identificarea erorilor în cadrul procesului de lichidare a 

Cu sprijinul oficial al

Parteneri Principali

Parteneri

Partener Media

ZiUa aSiGUrărilor aUTo

www.fiar.ro

În vremuri de criză frauda ia amploare, iar companiile de asigurări sunt privite ca 
acel „sac fără fund” unde banii nu constituie o problemă. Totuşi, dacă asigurătorii 
au pierderi mari şi nu pot controla frauda, aceste pierderi se vor reflecta în final 
în preţul asigurărilor, chiar dacă este vorba de CASCO sau de RCA. De-a lungul 
timpului, din piaţă au existat nenumărate semnale de alarmă cu privire la frauda 
în asigurări, în special pe partea auto, însă niciunele nu au fost mediatizate.

Frauda – 
pericolul ascuns
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daunelor şi remedierea lor prin modificarea procedurilor sau pro-
ceselor, sau chiar în modul de instrumentare a dosarului, dar şi 
pregătirea forţei de vânzare pentru o subscriere corectă şi pentru 
a evita potenţialii fraudatori.

Impactul acestor măsuri asupra activităţii companiei se va 
concretiza în diminuarea „scurgerilor˝ ocazionate de lichidarea 
superficială a dosarelor, în identificarea rapidă a fraudelor, reme-
dierea pe loc a erorilor, precum şi în identificarea clienţilor corecţi, 
astfel încât să se realizeze o subscriere eficientă, a explicat Mădălin 
ROŞU.

Cadrul legal mai trebuie ajustat. Ar trebui să fie definite 
frauda şi tentativa de fraudă, alături de înşelăciune şi fals în 
declaraţii. Totuşi, în acest moment, în cazul înşelăciunii nu există 
descrisă ca şi infracţiune şi tentativa de înşelăciune. Deci, ce ar 
trebui să facă asigurătorii: să se lase păcăliţi şi să probeze apoi în 
instanţă?, a evidenţiat Ion MOISE, Managing Director, e-CLAIMS 
 Management.

Asiguraţii trebuie să cunoască faptul că o escaladare a frau-
dei, a daunelor plătite pe nedrept are ca efect direct o creştere 
artificială a ratei daunei. Drept consecinţă, primele de asigurare 
vor creşte, fapt care îi va afecta pe fiecare dintre clienți. 

Cu toate acestea, privind din perspectiva asiguraţilor, există 
riscul ca o pondere însemnată din plângerile înaintate către CSA 
să fie reprezentată de contestaţiile împotriva deciziei de neplată 
a societăţilor în baza suspiciunilor de fraudă. Mai mult, este 
foarte facil ca argumentul fraudei să fie un motiv de a nu plăti 
despăgubirile sau măcar de a întârzia plata cuvenită.

Lupta contra fraudei fără ajutorul instituţiilor 
specializate ale statului

Deşi în România există numeroase instituţii şi organisme ce 
pot interveni în cazul în care sunt depistate fraude în asigurări, 
companiile nu au dezvoltat o colaborare strânsă cu acestea. Mai 
mult, cei prezenţi la ZIUA ASIGURĂRILOR AUTO au semnalat 
faptul că există o oarecare reţinere în a solicita ajutorul acestor 
instituţii sau în dezvoltarea de parteneriate în scopul prevenirii 
fenomenului de fraudă.

Dacă societăţile de asigurări nu iau măsurile necesare, pot 
exista cazuri de infracţiune de spălare de bani. Rolul nostru, ca 
instituţie care se ocupă de prevenirea şi combaterea fenomenului 
de spălare a banilor este ca, împreună cu autoritatea de supra-
veghere relevantă în domeniu, să ajutăm entităţile raportoare 
să conştientizeze acest fenomen, să ia măsurile necesare, în 
concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi, nu în ultimul 
rând, să ne asigurăm de o interpretare unitară şi corectă a legii, a 
declarat Adriana POPA, Preşedintele Oficiului Naţional de Preve-
nire şi Combatere a Spălării Banilor.

Cu toate acestea, pe partea de asigurări auto nu am primit 
niciun fel de raportare de tranzacţie suspectă. În condiţii ideale, 
m-ar face să cred că nu există spălare de bani în acest segment, a 
adăugat Maria FRAŢILĂ, Şef Serviciu Analiza şi Prelucrarea Date-
lor, O.N.P.C.S.B.

Albin BIRO 
Membru în Consiliul CSA

Adriana POPA 
Preşedinte 
O.N.P.C.S.B.

Ionel DIMA 
Vicepreşedinte 
AVUS Group

Mona CUCU, Director General 
Direcţia Generală Reglementări şi 
Autorizări Asigurări Obligatorii, CSA

Marinela NEMEȘ 
Director General, Direcția Juridică 
CSA

Direcţia de investigare a fraudelor din cadrul IGPR întinde o mână 
către piaţa asigurărilor. Eu constat că până acum această colaborare 
nu a existat şi propun asociaţiilor profesionale din piaţa de asigurări 
să răspundă la această mână cu înfiinţarea unui grup comun de lucru, 
care să aibă rolul de a identifica oportunităţile de colaborare pentru 
investigarea şi prevenirea fraudelor în asigurările auto, a de-
clarat Ionel DIMA, Vicepreşedinte AVUS Group, moderatorul 
ZILEI ASIGURĂRILOR AUTO din cadrul FIAR 2010.

Nimeni nu a venit să ceară ajutor. Avem cel puţin câte un 
ofiţer specialist în fraudă în fiecare judeţ al ţării, însă nimeni 
nu a făcut vreodată vreo solicitare către acesta, a declarat 
Alexandru MORARU, Şef Serviciu Recuperare Creanţe, 
Direcţia de Investigare a Fraudelor, IGPR.

Marian BUCUR, Ofiţer Specialist, Direcţia de Investi-
gare a Fraudelor din cadrul IGPR, a specificat că foarte 
puţine informaţii despre fraudele în asigurări auto ajung 
la divizia specializată a Poliţiei Române şi, în acelaşi timp, 
nu se fac nici schimburi de informaţii între companii cu 
privire la cei implicaţi în cazurile de fraudă.

În intervalul de timp 2005-2009, au fost cazuri când 
aceeaşi persoană a fraudat mai multe societăţi în acelaşi 
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mod. Este un fenomen anormal şi dorim o mai mare  deschidere din 
partea companiilor de asigurări pentru o colaborare eficientă în 
acest domeniu, a precizat Marian BUCUR.

Asigurările RCA îşi întăresc 
poziţia dominantă pe piaţă

Anul 2009 a consemnat scăderi pe toate clasele de asigurări, 
mai puţin pe cea de răspundere civilă auto (RCA). În T1/2010, se 
înregistrează scăderi pe toate clasele, dar RCA creşte şi devine 
principala clasă ca pondere în piaţă. Asigurările auto, adică RCA şi 
CASCO însumate, reprezintă 62,3% din piaţă, cu aproape 1 punct 
procentual mai puţin decât ponderea pe care clasele amintite o 
deţineau la finele primului trimestru al anului trecut. 

Scăderea consemnată pe CASCO a fost compensată de 
creşterea asigurărilor RCA şi, astfel, asigurările auto se menţin la 
peste 60% din piaţă. Scăderea pe CASCO a fost una radicală. Un 
minus de 41 milioane euro, concretizat într-o scădere de peste 
21%. În aceste condiţii, ponderea asigurărilor auto facultative s-a 
diminuat cu 6,5 puncte procentuale în totalul pieţei. În schimb, 
creşterea pe RCA, coroborată cu scăderile consemnate pe 
celelalte categorii de asigurări, a urcat ponderea clasei amintite 
la aproape 36% din piaţă, cu aproape 6 puncte procentuale mai 
mult decât cota deţinută la finele primului trimestru al anului 
trecut. Valoarea subscrierilor aferente RCA a depăşit 200 milioane 
euro, cu mai mult de 28 milioane euro peste suma realizată de 
asigurători din RCA în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Prin scăderea CASCO şi creşterea RCA, asigurarea de 
răspundere civilă auto a devenit principala clasă de asigurări din 
piaţă ca pondere deţinută: aproape 36%. 

Şapte dintre companiile care practică RCA deţin o pondere a 
acestei clase în structura propriului portofoliu peste media pieţei. 
Top 3 asigurători axaţi pe RCA din acest punct de vedere sunt 
CARPATICA Asig. (91,81% RCA), EUROINS (82,22% RCA) şi ARDAF 
(61,65% RCA). Ei sunt urmaţi de liderul pieţei, ASTRA, care deţine 
o pondere de aproape 61% RCA din totalul afacerilor pe care 
compania le-a realizat în perioada analizată. 

Primele două companii din piaţa RCA, ASTRA şi CARPATICA Asig., 
au urcat 6, respectiv 8 poziţii în top. Podiumul este completat de 
ASIROM care, potrivit estimărilor, şi-a menţinut poziţia în clasament.

De remarcat faptul că EUROINS şi OMNIASIG, primele două 
companii fruntaşe la capitolul RCA în aceeaşi perioadă a anului tre-
cut, şi-au diminuat afacerile pe această clasă. Liderul de anul trecut, 
EUROINS, a scăzut cu 36% şi a cedat aproape 7 puncte procentuale 
din piaţa RCA, coborând 5 poziţii, până pe locul 6. În acelaşi timp, 
OMNIASIG a cedat mai bine de 5 puncte din piaţa RCA.

Aceste schimburi de ierarhie arată că poziţia şi cota de piaţă 
câştigate din RCA sunt greu de menţinut. RCA se câştigă uşor prin 
prețuri reduse, aduce daune pentru a căror plată e necesară corectar-
ea tarifelor şi de-aici o întreagă spirală. Dar, dincolo de orice explicaţii, 
realitatea ne arată că, pe o piaţă în scădere, RCA face diferenţa.

Numărul de dosare pe RCA, 
în continuă creştere

Riscul de a fi implicat într-un accident rutier pe şoselele din România 
este încă destul de mare, fapt confirmat şi de statisticile Uniunii Euro-
pene. Mai mult, obiectivul de a reduce rata mortalităţii pe şosele până 
în 2010, conform unor angajamente asumate fata de UE, nu a putut fi 
atins, a explicat Costin TĂTUC, Şef Serviciu Direcţia Rutieră, IGPR.

Costin TĂTUC 
Șef Serviciu Direcţia Rutieră 
IGPR

Alexandru MORARU 
Șef Serviciu 
IGPR

Marian BUCUR 
Ofițer Specialist 
IGPR

Ovidiu CIOBANU 
Preşedinte 
F.P.V.S.

Sorin GRECEANU 
Director General 
F.P.V.S.
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Maria FRĂŢILĂ 
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Mădălin ROȘU 
Director, Departamentul de 
Management al Daunelor, GENERALI

Richard NATSCHLAGER 
Executive Vice President Central 
Europe, AUDATEX

Gheorghe AXINTE 
Director General 
AUDATEX România

Sorin IACOB 
Managing Director 
EUROTAXGLASS’s România

Maria BOGHIAN 
Preşedinte 
ANSDAR 

Viorel VASILE 
Managing Partner 
SAFETY Broker

Nicolae GANEA 
Managing Partner 
AUTOSEL.ro

Ion MOISE 
Managing Director 
E-CLAIMS Management

Pentru primele 3 luni ale anului în curs, pe RCA s-a consem-
nat o creştere de 24% a numărului de dosare de daună avizate 
(105.810 în T1/2009, faţă de 85.386 în T1/2008). De asemenea, 
rezervele de daună avizate au înregistrat o creştere de 31%, până 
la 991 milioane lei.

În ceea ce priveşte evoluţia acestora anul trecut, RCA a crescut 
cu 7%, de la peste 345.000 în 2008, până la aproximativ 371.300 
în 2009. De asemenea, numărul dosarelor plătite a atins 341.462, 
mai mult cu 6% faţă de anul anterior. În acelaşi timp, despăgubirile 
plătite pe această clasă au crescut cu aproape 30%, atingând 1,53 
miliarde lei. Din acest motiv, dauna medie a urcat cu 21%, până la 
4.486 lei în 2009, conform datelor furnizate de CSA.

Pe segmentul CASCO, valoarea totală a despăgubirilor s-a ma-
jorat cu 18%, până la 2,88 miliarde lei, în condiţiile în care primele 
subscrise s-au diminuat cu 6%. Rezervele de daună aferente au 
urcat cu 17,7%, atingând 206 milioane lei la sfârşitul lui 2009.

Limitarea daunalităţii prin bonus-malus 
şi controlul cheltuielilor

Sistemul bonus-malus ajută la responsabilizarea participanţilor 
la trafic şi poate ajuta şi la limitarea fraudei. În acest moment, 3% din 
totalul asiguraţilor au fost penalizaţi prin această metodă. Sperăm 
totuşi ca, prin emiterea electronică, să se mărească acurateţea datelor 
din CEDAM şi să ajungem la nivelul estimat de 10-12% din totalul 
asiguraţilor RCA, a explicat Mona CUCU, Director Direcţia de Autori-
zare şi Reglementare Asigurări Obligatorii, CSA.

Încă mai există o problemă de comunicare, atât la nivelul CSA, 
cât şi la nivelul asigurătorilor. Au avut loc cel puţin două sau trei 
întâlniri cu implicarea asociaţiilor profesionale pe această temă. 
În legătura cu baza de date comună, obligativitatea societăţilor 
de a transmite datele privind daunele către baza comună CEDAM 
există deja de vreo doi ani. În viitorul imediat, câteva săptămâni 
maxim, CSA va implementa programul care cuprinde şi baza de date 
comună pentru daunele înregistrate pe segmentul CASCO, care va fi 
ataşat la CEDAM, a declarat Albin BIRO, Membru în Consiliul CSA.

Pe timp de criză, costurile au devenit o problemă extrem de 
importantă pentru asigurător, la care se adăugă un management 
defectuos al daunelor. Astfel, folosirea sistemelor inteligente 
de evaluare a daunelor a devenit indispensabilă pe piaţa din 
România, deoarece acestea aduc un echilibru între companiile de 
asigurări, service-uri şi furnizorii de piese auto.

La intrarea pe această piaţă, intenţia a fost să vedem câţi bani 
putem salva. În Europa, 80% din plăţile către service-uri sunt efectu-
ate de companiile de asigurări. Prin ceea ce oferim, am reuşit să 
impunem un standard în piaţă, atât pentru asigurători, cât şi pentru 
unităţile reparatoare, astfel încât nimeni nu ar trebui să piardă 
bani, a evidenţiat Richard NATSCHLAGER, Vicepreşedinte pentru 
Europa Centrală, AUDATEX.

Ar trebui să ne implicăm şi în partea de pre-vânzare, de prospec-
tare a pieţei, să vedem care sunt clienţii pe care îi dorim în portofoliu 
şi pe care nu. De aceea, am început să consolidăm date din toată 
industria auto şi să creăm rapoarte pe zona aceasta. Şi, nu în ultimul 

rând, analizăm costurile medii de reparaţie pentru fiecare marcă şi 
model în parte. Astfel, încercăm să trecem de la zona tranzacţională, 
de consultanţă şi să ascultăm foarte atent nevoile industriei de 
asigurări auto şi a domeniilor conexe, pentru a putea optimiza re-
zultatele pentru toţi cei implicaţi, a subliniat Sorin IACOB, Director 
General, EUROTAXGLASS’s România.

În cazul autovehiculelor ce au depăşit o anumită vechime, 
o variantă de reducere a costurilor poate fi şi utilizarea pieselor 
reciclate. Atât timp cât dorim să promovăm un segment de asigurări 
pe care toată lumea să şi le permită, interzicerea utilizării pie-
selor din dezmembrări în cazul reparaţiilor pe RCA va provoca 
o pierdere mare asigurătorilor, a explicat Maria BOGHIAN, 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Societăţilor de Dezmem-
brare Auto şi Reciclare.

Aşadar, pe partea de asigurări auto, companiile de 
pe piaţă au înregistrat pierderi importante timp de mai 
mulţi ani consecutiv, aşa că un management eficient al 
costurilor este vital în acest moment. Escaladarea fraudei, 
lipsa unor politici de subscriere realiste şi cursa după cotă 
de piaţă au adus companiile la momentul adevărului pe 
segmentul auto. Rămâne doar de văzut ce efecte vor avea 
toate acestea în viitorul apropiat, mai ales într-o perioadă 
economică din ce în ce mai dificilă. 

Mihai CRĂCEA
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Piața asigurărilor auto - din nou despre daune
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Vlad PANCIU
Invitați: Albin BIRO, Membru al Consiliului CSA, și Ovidiu CIOBANU, Președinte, FPVS

Modificarea normelor privind asigurarea RCA are în vedere, 
în mod special, interzicerea constatării daunelor şi parcurgerii 
următoarelor etape ale dezdăunarii prin intermediul altor per-
soane juridice decât angajații asigurătorilor. Fiecare asigurător 
trebuie aşadar să aibă, în fiecare judeţ, posibilitatea de a procesa 
dosarele proprii de daună. Constatarea se făcea, în unele cazuri, 
de către o firmă independentă de societatea de asigurări, iar în 
cazul în care era nemulţumit, clientul nu putea contacta uşor 
asigurătorul, a explicat Albin BIRO măsura adoptată recent de 
CSA. 

Pe segmentul daunelor, frauda este un fenomen îngrijoră-
tor, afectând nu numai asigurătorii, ci şi societatea în general, 
prin creşterea primelor de asigurare, explică Ovidiu CIOBANU, 
adăugând că asigurătorii nu trebuie să exagereze în activitatea 
departamentelor proprii anti-fraudă. Rolul CSA este să sprijine 
asigurătorii faţă de autorităţile statului, pentru găsirea unor 
soluţii legislative de incriminare a celor vinovați.

Vremuri grele pentru asigurările auto
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Vlad PANCIU
Invitați: Sorin ZAHARESCU, Director Regional, Regiunea București, ALLIANZ-ȚIRIAC, 
Georgel SOARE, Director Sucursala Argeș, UNIQA Asigurări

Implementarea constatului amiabil pentru daunele auto 
uşoare a fost una dintre pietrele de încercare pe care asigurătorii 
auto au trebuit să le depăşească în 2009. Succesul procedurii 
constatului amiabil ţine de notorietatea acestui document şi de 
gradul de informare a celor implicaţi, dacă persoanele implicate 
ştiu şi doresc să folosească această procedură, a afirmat Vlad 
PANCIU.

Confirmând această opinie, Georgel SOARE a explicat: La 
începutul implementării constatului amiabil am constatat reticență 
din partea multor păgubiţi în a folosi noua procedură, iar gradul de 
informare era scăzut. În prezent putem afirma că am ajuns la nor-
malitate. Cât despre perspective, Sorin ZAHARESCU este de păre-
re că până la sfârşitul anului vom ajunge ca 70-75% din accidentele 
uşoare să fie rezolvate prin intermediul constatului amiabil.

Controlul cheltuielilor cu despăgubirile - o 
tendinţă impusă de criză?
Moderator: Constantin RUDNIŢCHI
Co-moderator: Mihai CRĂCEA
Invitaţi: Gheorghe AXINTE, Director General, AUDATEX Romania, şi Sorin IACOB, 
Director General, EUROTAXGLASS’s

Este criză şi costurile devin o problemă. A trecut un număr de 
ani de când companiile de asigurare înregistreaza pierderi şi ele 
se orientează acum spre o limitare a costurilor. Aceste tipuri de 
servicii aduc un echilibru între asigurători-service-uri auto şi client, 
care va plăti un preţ corect. Un cost mai mic pentru despăgubiri va 
avantaja clientul, a afirmat Mihai CRĂCEA conturând contextul 
dezbaterii.

Referitor la prezenţa în piaţa românească, Gheorghe 
AXINTE, Director General, AUDATEX România, afirma: Am 
construit baze de date care în prezent sunt oferite clienţilor noştri 
ca statistici. Experienţa de până acum ne-a adus în situaţia în care 
timpii de manoperă propuşi atât asigurătorilor, cât şi service-urilor 
auto sunt acceptaţi de toţi cei implicaţi. În trecut nu exista o punte 
care să armonizeze aceste lucruri. Prin standardele propuse pieţei 
evităm astfel de divergenţe prezente în trecut.

Cu privire la standardele propuse clienţilor de către furnizo-
rii de sisteme de evaluare a daunelor, Sorin IACOB punctează: 
AUDATEX, EUROTAXGLASS’s şi DAT nu au adus un standard, ci 
au făcut un standard accesibil. Standardul pe care il promovăm 
coagulat este standardul oferit de producătorul fiecărui vehicul 
în parte. Fiecare reparator are acces la timpi de manoperă şi la 
know-how pe fiecare tip de maşină în parte, iar aceste lucruri sunt 
în avantajul tuturor.

Ora de Risc Urmăriţi înregistrarea emisiunilor la www.xprimm.tv
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Frauda - o amenințare devenită realitate
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Mihai CRĂCEA
Invitați: Ionel DIMA, Vicepreședinte, AVUS Group, Mădălin ROȘU, Director Departa-
ment Managementul Daunelor, GENERALI , Vlad PANCIU, Coordonator Programul 
„Unde Mă Asigur?”

În prezent, fraudă pentru noi înseamnă fraudă pe segmentul 
auto. În timp, vom discuta mai mult despre fraude pe alte clase. 
Deocamdată avem norocul că discutăm doar de fraude auto, a 
lansat Vlad PANCIU tema discuţiei, iar Mihai CRĂCEA a punctat: 
Dacă asigurătorii au pierderi mari şi nu pot controla frauda, aces-
te pierderi se vor reflecta în final în preţul asigurărilor. Aici este 
vorba de un fenomen cu influenţe pe termen lung. 

Este inevitabil ca prima RCA să crească, pentru că altfel siste-
mul nu va putea acoperi daunele. Vorbim de rolul social al unei 
asigurări obligatorii, dar trebuie ca din primele care se strâng 

piaţa asigurărilor să acopere daunele, a subliniat Ionel DIMA. 
Cât despre prevenire, sistemul bonus-malus ar putea avea o 

contribuţie, dar el nu a ajuns încă la maturitatea necesară. Într-
un an, maximum doi, vom putea analiza impactul acestui sistem 
asupra pieței, a spus Mădălin ROŞU.
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Mai bine de o treime din asigurările încheiate în 2009 în 
România au fost realizate prin intermediul celor peste 500 de 
brokeri de asigurare existenţi. Această tendinţă s-a menţinut 
şi în trimestrul 1/2010, ponderea primelor brute subscrise prin 
intermediul societăţilor de brokeraj cifrându-se, potrivit estimă-
rilor INSURANCE Profile, la 27% din totalul pieţei asigurărilor. De 
remarcat că, în primele trei luni ale anului in curs, afacerile broke-
rilor au înregistrat o creştere de circa 15%, în termenii volumului 
de prime intermediate, atingând un total de 150 milioane euro.

În acelaşi timp, păstrarea aceloraşi condiţii economice 
nefavorabile şi în 2010 a adus pentru un număr semnificativ de 
asigurători afaceri în scădere. Cu toate acestea, pentru anul în curs, 
estimările specialiştilor cu privire la gradul de cuprindere a pieţei de 
brokeraj în totalul pieţei asigurărilor indică un procent în urcare de 
circa 40%, ceea ce se poate traduce printr-o creştere a interesului 
clienţilor faţă de companiile de brokeraj in asigurări, a precizat în 
deschiderea ZILEI BROKERILOR DE ASIGURĂRI, din cadrul FIAR 
2010, Vlad PANCIU, coordonatorul evenimentului.

Efectul Grecia
În 2009, piaţa de brokeraj a fost afectată mai puţin decât piaţa 

asigurărilor per ansamblu, dar influenţa situaţiei întregii economii 
româneşti nu putea să nu se facă simţită şi în domeniul nostru de 
activitate. Din păcate, nu pot fi prea optimist şi chiar mă aştept ca 

După mai bine de un an de criză, noile condiţii economice au transformat piaţa 
de intermediere în asigurări în cartea câştigătoare a industriei financiare din 
România, fiind singurul domeniu care a reuşit realmente să se adapteze şi să 
obţină creşteri, chiar comparabile cu cele din perioada premergătoare crizei.

Cartea câştigătoare
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2010 să fie un an mai prost ca 2009, a declarat Bogdan ANDRIESCU, 
Preşedintele UNSICAR. 

Bogdan ANDRIESCU şi-a argumentat poziţia spunând că după 
efectul Grecia, lucrurile s-au schimbat. Bineînţeles, Grecia nu va 
afecta în mod direct piaţa de brokeraj în asigurări din ţara noastră, 
însă a schimbat viziunea referitoare la felul şi momentul în care vom 
ieşi din criza economică. Fiind în Europa, lucrurile nu se vor mişca 
anul acesta nici măcar ca în 2009 şi astfel, având în vedere situaţiile 
în care se găsesc acum şi alte ţări, precum Portugalia şi Spania, cu 
siguranţă criza se va prelungi, la nivel european.

Brokerii noi au crescut imunitatea pieţei
Una dintre explicaţiile pentru imunitatea pieţei de brokeraj în 

asigurări în faţa crizei economice constă în creşterea numărului 
de actori în domeniu, pe fondul reorganizării companiilor de 
asigurări, şi nu creşterea afacerilor jucătorilor mari.

Există mulţi profesionişti în domeniu, plecaţi din companii de 
asigurări, care deţineau un portofoliu semnificativ de clienţi cărora 
nu le mai puteau oferi soluţii de asigurare de la o singură companie 
şi, astfel, şi-au înfiinţat o societate de intermediere în asigurări, a 
declarat Cătălin STROE, Manager of the Alternative Sales Division, 
ASIROM VIG.

Putem spune că dinamica înregistrată vine din mărirea numă-
rului de brokeri proveniţi din reorganizarea mai multor companii 
de asigurări, a adăugat Antonio SOUVANNASOUCK, Managing 
Partner, ASIGEST Broker.

Astfel, mulţi angajaţi ai companiilor de asigurări şi-au creat 
propria societate de brokeraj şi pe fondul restructurărilor şi al 

schimbărilor cadrului organizaţional al unor asigurători - de 
exemplu, recentele fuziuni din piaţă.

Este foarte posibil ca această creştere să fi venit de la noii brokeri 
intraţi pe piaţă, pentru că primele companii de profil au avut evoluţii 
incerte. Aşadar, creşterea pieţei de brokeraj a fost una cantitativă, şi 
nu una calitativă, a explicat Cristian FUGACIU, Director General, 
MARSH România.

Potrivit Karinei ROŞU, CEO, AON România, piaţa de brokeraj în 
asigurări s-a diluat mult în ultima perioada. Astfel, gradul de con-
centrare al primilor cinci-zece jucători a scăzut de la un an la altul 
şi va scădea în continuare. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat 
în TOP 10, cu mici excepţii, am văzut scăderi. În ceea ce priveşte 
creşterea afacerilor, eu sper să fie vorba şi de calitate, nu numai de 
cantitate, a concluzionat Karina ROŞU.

Astfel, în primele trei luni ale anului, afacerile primilor cinci 
brokeri din piaţa de profil (PORSCHE Broker, UNICREDIT Broker, 
MARSH România, AON România şi GRAS Savoye) au concentrat 
circa 36% din totalul intermedierilor, cu aproape opt puncte pro-
centuale sub nivelul din T1/2009, potrivit Revistei de Specialitate 
INSURANCE Profile.

Dezvoltarea asigurărilor depinde 
şi de voinţa politică

În mai 2009, consideram că nu eram afectaţi de criza financiară, 
ci exista doar un impact emoţional al circumstanţelor economice, a 
comentat Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO, mo-
dul în care nivelul de informare publică poate influenţa deciziile 
manageriale. Acesta consideră, totodată, că nu putem vorbi de o 
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creştere în condiţiile în care întreaga piaţă a scăzut, apreciind că 
evaluarea privitoare la creşterea ponderii primelor intermediate 
de brokeri în totalul cifrei de afaceri a pieţei este doar o chestiune 
de percepţie.

Optimismul Directorului General al MAXYGO Broker este mai 
mult decât moderat, mai cu seamă din perspectiva instabilităţii 
generate de deciziile politice ezitante sau chiar contradictorii. 
Este evident că decizia politică poate influenţa enorm de mult piaţa 
asigurărilor, menţionează Alexandru APOSTOL, arătând că multe 
dintre oportunităţile potenţiale pentru dezvoltarea viitoare a 
pieţei asigurărilor depind direct de voinţa politică. Din păcate, 
experienţa acumulată în cazul reformei din sănătate sau pasul în-
apoi pe care guvernanţii par decişi să-l facă în domeniul reformei 
pensiilor nu sunt de natură să inspire aşteptări prea înalte. 

De asemenea, introducerea deductibilităţii pentru asigurările 
de viaţă este o altă măsură care ar putea da un impuls puternic 
pieţei de profil, posibilitate care pentru moment pare mai mult 
decât improbabilă, judecând după atitudinea guvernanţilor faţă 
de politica de taxe şi impozite.

Cei buni vor rezista, ceilalţi vor trebui 
să se repoziţioneze

Piaţa de brokeraj în asigurări a încheiat anul 2009 cu un profit 
de 145,3 milioane lei, potrivit datelor prezentate de CSA la FIAR 
2010. Astfel, valoarea profitului cumulat înregistrat de companiile 
de profil în 2009 a scăzut cu 2,8% faţă de anul anterior, la 172,6 
milioane lei. În acelaşi timp, pierderile cumulate ale societăţilor 
de brokeraj în asigurări au totalizat 27,3 milioane lei, mai mult cu 
26% faţă de 2008.

În ceea ce priveşte anul 2009, scăderea a fost mult mai mică 
decât a pieţei de asigurări. Majoritatea brokerilor au avut profit, 
în scădere, este adevărat, ceea ce nu se poate spune şi despre toţi 
asigurătorii, dar sunt vizibile efectele conjuncturii economice asupra 
fiecăruia dintre noi, a precizat Radu MANOLIU, Director General 
Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări.

Nu cunoaştem scăderea marjei de profit, unde ar fi putut fi 
văzute efectele directe ale crizei. Înainte de a face faţă acestui prim 
an de criză nu ştiam prin ce mijloace ne va afecta. La sfârşitul lui 
2009 însă, companiile de asigurări au pus presiune foarte mare pe 
liniile property, scăzând cotaţiile foarte mult, a completat Antonio 
SOUVANNASOUCK.

Totuşi, piaţa naţională de intermediere în asigurări a cunoscut 
în plină perioadă de criză financiară o evoluţie corectă, pe fondul 
majorării numărului de clienţi care, căutând soluţii de optimizare 
a costurilor, au acordat o importanţă mult mai mare brokerilor de 
asigurare.

Acesta a fost principalul argument pentru creşterea continuă 
a volumului de prime intermediate în totalul subscrierilor, potrivit 
declaraţiilor lui Cătălin STROE.

Concluzionând discuţiile din cadrul conferinţei despre relaţia 
dintre intermediari şi asigurători, putem afirma că, atâta timp cât 
există profitabilitate pentru ambele părţi, brokerul trebuie privit 
ca un partener de nădejde de către companiile de asigurări.

Bineînţeles, fiecare asigurător are propria strategie în a lucra 
cu brokerul, însă din această relaţie trebuie să câştige amândoi 
şi, în primul rând, clientul. În aceste condiţii, cei buni vor rezista, 
ceilalţi va trebui să se repoziţioneze pentru a face faţă condiţiilor 
actuale, a punctat Mihail TECĂU, Preşedinte Directorat, BCR 
Asigurări.
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Retail-ul a fost soluţia anului 2009, dar 2010 
ar putea aduce o schimbare de paradigmă

Confruntată cu o vizibilă degradare a segmentului de clienţi 
corporate, piaţa asigurărilor a optat în 2009 pentru dezvoltarea 
mult mai agresivă a vânzărilor retail. Atât canalele proprii de 
vânzare ale companiilor de profil, cât şi brokerii de asigurări au 
„atacat” segmentul mai dificil, poate, dar totodată mult mai larg al 
clienţilor persoane fizice.

2009 a fost anul în care am investit cel mai mult în dezvoltarea 
canalului de retail, întrucât numai investind în pregătire, marketing 
şi sisteme de control poţi avea succes pe acest segment de piaţă, a 
precizat Victor SRAER, Managing Partner, OTTO Broker.

Investiţiile suplimentare şi efortul de adaptare au dat rezul-
tate în 2009, astfel încât nu puţini sunt specialiştii pieţei care 
consideră că retail-ul s-a dovedit a fi o reţetă de succes. Anul 2009 
şi trimestrul 1/2010 au demonstrat, în ceea ce priveşte ierarhiile 
companiilor de brokeraj la sfârşitul perioadelor sus-amintite, că 
business-ul de retail generează creşterile mari, chiar şi de peste 
100%, în vremuri de recesiune economică, a precizat Viorel VASILE, 
Managing Partner, SAFETY Broker. Acesta a adus şi un exemplu 
concret: În acest sens, un bun exemplu este intrarea in TOP 10 a 
companiei de brokeraj POWER INSURANCE Broker, axată exclusiv pe 
vânzarea „poliţă cu poliţă” - fiind, practic, primul broker cu capital 
autohton în topul intermediarilor în asigurări din România.

Totuşi, a doua jumătate a anului 2010 ar putea aduce o nouă 
schimbare de paradigmă pe terenul distribuţiei în asigurări. Scă-
derea veniturilor populaţiei - o certitudine în ceea ce priveşte bu-
getarii şi pensionarii, dar o posibilitate cu şanse mari de concreti-
zare şi pentru restul angajaţilor - va determina cu siguranţă efecte 
şi asupra disponibilităţii românilor de a cheltui pentru asigurări. 
De altfel, unele companii de profil au intuit această posibilitate şi 
s-au pregătit pentru ea. În anul 2009, societatea noastră s-a axat 
în principal pe segmentul corporate şi iată că estimările noastre 
cu privire la transformarea crizei economice într-una socială s-au 
adeverit, a menţionat Sergiu LOGHIN, Membru al Directoratului, 
BCR Asigurări.

Departe de a se fi stabilizat, mediul economic, aflat într-o 
continuă prefacere, pune la încercare capacitatea managerilor de 
a intui viitoarele direcţii de evoluţie. În această perioadă extrem 
de dificilă pentru economie, oportunităţile de dezvoltare a business-
ului sunt mult mai greu de identificat, apreciază Victor SRAER. 

De altfel, ultimii ani au dovedit că, pe lângă planificarea 
strategică, viteza de reacţie şi capacitatea de adaptare se numără 
printre calităţile necesare pentru creşterea unei afaceri, volati-
litatea accentuată a mediului economic influenţând puternic 
strategiile de dezvoltare elaborate de companiile de brokeraj. 

De-a lungul timpului, societatea pe care o conduc a suferit o 
modificare importantă din punct de vedere al portofoliului de clienţi: 
la început eram axaţi pe corporate, care deţinea o pondere de 75% 
în detrimentul retail-ului, în vreme ce, la ora actuală, raportul s-a 
inversat, a exemplificat Victor SRAER.

Sergiu COSTACHE 
Preşedinte Media XPRIMM

Vlad PANCIU 
Coordonator Conferință

În planul certitudinilor însă, orientarea către retail „pro-
vocată” de 2009 va avea efecte benefice şi în viitor, dincolo 
de perioada de criză economică: Dezvoltarea reţelelor din 
teritoriu şi a business-ului pe partea de retail sunt principa-
lele atuuri pe baza cărora brokerajul în asigurări va câştiga 
puncte procentuale semnificative ca pondere în totalul pieţei, 
a concluzionat Viorel VASILE.

Vlad BOLDIJAR
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Brokerajul în asigurări față în față cu criza
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Vlad PANCIU
Invitaţi: Bogdan ANDRIESCU, Președinte, UNSICAR, Radu MANOLIU, Director Gene-
ral Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări 

Piața asigurărilor auto rămâne cea mai importantă, iar acest 
lucru se vede clar din volumul de business: brokerii care adminis-
trează portofolii de leasing auto sunt cei mai mari, din acest punct 
de vedere, a declarat Bogdan ANDRIESCU. Este foarte bine că va 
fi eliminată limitarea comisionului RCA pentru brokeri. Vorbim 
de o măsură naturală. Relaţia dintre societăţile de asigurare şi 
cele de brokeraj este una de negociere. Cred că piaţa s-a aşezat şi 
fiecare societate de asigurare are calculele proprii când stabileşte 
anumite criterii, astfel că nu cred că liberalizarea ar conduce la o 
creştere a comisionului, a apreciat Preşedintele UNSICAR.

Sunt optimist în ceea ce priveşte perspectivele pieţei de brokeraj 
în 2010. Aş putea da drept exemplu compania noastră. Gradul de co-
laborare cu brokerii a crescut, de la 15% la 35% din totalul subscrieri-
lor, a declarat Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT 
EUROPE Asigurări. 

Comisioanele la RCA – care sunt implicațiile?
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Vlad PANCIU
Invitaţi: Mihail TECĂU, Președinte, BCR Asigurări, Viorel VASILE, Managing Partner, 
SAFETY Broker, Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker

Relaţia brokeri - asigurători este marcată periodic de 
tensiuni, accentuate de unele modificări legislative - şi mă 
refer aici la asigurările RCA, a trasat Vlad PANCIU coordona-
tele discuției. 

Există în piaţă o dorinţă de a subscrie cât mai repede şi 
cât mai mult. Această lăcomie a dus la introducerea limitării 

comi sioanelor acordate brokerilor pe RCA. Am investit în emiterea şi 
în centralizarea plăţilor, pentru că cine plăteşte la timp n-are decât 
de câştigat din parteneriatul cu brokerii, a spus Mihail TECĂU. 

Viorel VASILE a comentat: Comisionul a fost limitat la 15% 
pentru că aveam de-a face cu o daunalitate foarte mare. Dar rata 
daunei este mare oricum. Soluţia este majorarea primelor la un nivel 
corect. 

Alexandru APOSTOL a concluzionat: Odată cu emiterea elec-
tronică a RCA, lucrurile s-au liniştit. Încasăm comisioanele la timp 
de la toate companiile cu care colaborăm! Problemele cu daunele se 
pot rezolva şi cred că avem cu toţii de câştigat pe această piaţă.

Crește rolul consultantului în timp de criză?
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Alex. ROŞCA
Invitaţi: karina ROȘU, CEO, AON România, Cătălin STROE, Director Divizia Vânzări, 
ASIROM VIG

Evoluţia firească a brokerilor este către consultanţă remunerată 
pe bază de onorariu şi nu pe comision primit de la asigurători. Este 
încă prea devreme pentru această etapă, pentru care nici brokerii 
nu sunt întotdeauna pregătiţi. Pentru piaţa corporate, în circa 5 ani 
clienţii vor începe să înţeleagă valoarea adăugată adusă de brokeri 
în relaţia cu o societate de asigurări, este de părere Karina ROŞU. 

Cât despre clienţii retail, Cătălin STROE spune: Între clienţii 
persoane fizice există 10-15% care sunt într-adevăr conştienţi de 
ideea de asigurare. Sunt însă mulţi care nu se gândesc la ce s-ar 
putea întâmpla în cazul producerii unor riscuri, dovedind prea multă 
încredere în autorităţi, care adeseori au acordat ajutoare atunci 
când erau nemeritate.

În momentul în care clientul va înţelege că plăteşte pentru o con-
sultanţă, atunci vom putea vorbi despre trecerea industriei de brokeraj 
la o altă etapă a existenţei sale, a concluzionat Alex ROŞCA.

Brokerajul în asigurări: corporate sau retail?
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Vlad PANCIU
Invitaţi: Cristian FUGACIU, General Manager, MARSH Broker, Silviu MĂCRINEANU, 
Director General, POWER INSURANCE Broker, Antonio SOUVANNASOUCk, Managing 
Partner, ASIGEST

Primii doi brokeri din clasament sunt brokeri captivi de leasing şi, 
în condiţiile în care această piaţă scade, mai devreme sau mai târziu 
vor resimți şi ei acest lucru. E bine ca o companie de brokeraj să aibă 
portofoliul cât mai diversificat şi să nu se axeze doar pe un canal, a 
afirmat Cristian FUGACIU. 

Ne-am propus un plan de dezvoltare, iar perioada de criză 
s-a suprapus peste strategia noastră, astfel că am reuşit o 
evoluţie foarte bună în contextul economic actual. Şi pentru noi 

Ora de Risc Urmăriţi înregistrarea emisiunilor la www.xprimm.tv
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a fost o evoluţie surprinzătoare poziţionarea în clasamentul so-
cietăţilor de brokeraj, a explicat Silviu MĂCRINEANU succesul 
companiei sale.

Acum 4 ani, când spuneam că retail-ul va fi un motor de 
creştere, toată lumea se orienta preponderent către corporate. 
După 2004, investiţiile în România s-au diminuat, în schimb 
boom-ul economic din perioada 2006 - 2008 a crescut resur-
sele populaţiei, favorizând retail-ul. Aceasta a fost una dintre 
principalele surse de creştere a pieţei asigurărilor din România, a 
sintetizat Antonio SOUVANNASOUCK.

Canalele alternative de vânzare 
și perspectivele lor
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Alexandru CIUNCAN
Invitaţi: Iulius Alin BUCȘA, CEO, EUROINS România, Cristian BĂLĂNICĂ, General 
Manager, PIRAEUS Broker, Gabriel OLTEAN, Sales Manager, BCR Asigurări

În momentul de față, canalele clasice şi-au atins limitele şi e 
nevoie să descoperim alte canale de vânzare. Ele există. Bancas-
surance este un exemplu în acest sens, fără să mai vorbim de cele 
testate în ultima vreme: internet, parteneriate cu hypermarketuri, 
a opinat Alin BUCŞA. 

Gabriel OLTEAN este de părere că asigurătorii trebuie să 
ţină pasul cu realităţile pieţei, iar flexibilitatea trebuie să caracte-
rizeze o piaţă dinamică. 

În opinia lui Cristian BĂLĂNICĂ, soluţia stă în produsele 
de nişă, inovative. Aceasta este ideea parteneriatului asigură-
tori - brokeri: încercarea de a găsi anumite produse de asigurare 
destinate unor nevoi speciale ale populației.

Odată cu criza, piaţa şi-a dovedit inventivitatea şi oferă pro-
duse inovative şi parteneriate noi de distribuție, a concluzionat 
Alexandru CIUNCAN.

Va aduce revenirea U-L segmentul life pe plus?

Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Oleg DORONCEANU
Invitaţi: Florina VIZINTEANU, Președinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă, 
Ovidiu RACOVEANU, Director Executiv, GENERALI Asigurări

Asigurările de viață au reprezentat un segment dificil în 
ultimii ani, cu rezultate în scădere accentuată, mai ales pentru 
vânzarea produselor cu componentă investițională.

Primul trimestru ne-a adus o surpriză placută, creşterea pe 
segmentul care a consemnat scădere în anul precedent: unit-linked, 
a comentat Oleg DORONCEANU.

Totuşi, în 2009 clienții şi-au dat seama că nu pot susține polița 
pe termen lung. Ideea inițială, că tot românul trebuie să aibă o 
poliță pe care să şi-o poată plăti până la pensie, s-a dovedit greu de 
susținut pentru cei care trebuiau să o plătească, a comentat Ovidiu 
RACOVEANU. 

Cât despre o posibilă rețetă a succesului, Florina VIZINTEANU 
a declarat: Anul 2009 a fost un an foarte bun pentru BCR Asigurări 
de Viață, atât ca subscrieri, cât şi ca profit. Ne-am adaptat situației 
din economia românească şi am lansat produse cu componente 
garantate.

Care este pulsul asigurărilor de sănătate în 2010?
Moderator: Constantin RUDNIȚCHI
Co-moderator: Oleg DORONCEANU
Invitaţi: Marina OŢELEA, General Manager, MEDICOVER, și Sorina NICULESCU, 
Specialist în asigurări

Anul 2009 este anul în care industria asigurărilor de sănăta-
te a atins nivelul din 2005, lucru oarecum surprinzător, întrucât 
în ultimii doi ani lucrurile păreau că merg spre bine, a apreciat 
Sorina NICULESCU.

Printre cauzele fenomenului, Marina OȚELEA iden-
tifică: 2009 a fost un an în care s-au redus beneficiile către 
angajați, fluctuația de personal a fost mai mică, reducerile 
de personal au fost în toate industriile, iar acest lucru a avut 
un impact atât în asigurările de sănătate, cât şi în ceea ce 
priveşte abonamentele. Pe de altă parte, nu a existat nicio 
ofertă consistentă şi sustinută pentru segmentul asigurărilor 
de sănătate la nivel individual. 

În concluzie, Oleg DORONCEANU a sintetizat: Asigură-
rile de sănătate se află într-un stadiu embrionar de mai mulți 
ani, nivelul atins în acest moment fiind similar celui din anul 
2006, ponderea lor în total PBS în 2009 reprezentând 0,32%.
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ZIUA INVESTIȚIILOR FINANCIARE

Adrian CODIRLAȘU
CFA, PhD, Preşedinte
CFA Romania

Bogdan BILAUS
CFA, Vicepreşedinte
CFA Romania

Adrian MITROI
CFA, MBA, PhD, Secretar General 
CFA Romania

Dragoş CABAT, CFA
Membru al Consiliului Director
CFA Romania

Dorin Alex BADEA
CFA

CFA Romania, asociaţia profesională a analiştilor financiari, 
a organizat, pentru al treilea an consecutiv, în cadrul FIAR, ZIUA 
INVESTIŢIILOR FINANCIARE. Ca de fiecare dată, dezbaterile s-au 
concentrat asupra realităţilor economice, anul acesta tematica 
discuţiilor axându-se pe următorul subiect: Aterizare dură către 
raţionalitate economică - o lecţie dificil de învăţat.

Evenimentul, moderat de către Dragoş CABAT, CFA, Membru 
în Consiliul Director CFA Romania, a cuprins patru prezentări 
susţinute de Adrian CODIRLAŞU, CFA, PhD, Preşedinte, CFA Roma-
nia, Bogdan BILAUS, CFA, Vicepreşedinte, CFA Romania, Adrian 
MITROI, CFA, MBA, PhD, Secretar General, CFA Romania, şi Dorin 
Alex BADEA, CFA.

Aterizare dură către raţionalitate economică
În prima parte a prezentării, Adrian CODIRLAŞU a făcut o 

scurtă trecere în revistă a modalităţilor de definire a crizelor 
financiare, precum şi a celor trei generaţii de modele macroeco-
nomice care explică apariţia crizelor financiare. 

Partea a doua a prezentării s-a axat pe analiza crizelor globale 
din ultimul deceniu şi pe impactul acestora asupra României. Ast-
fel, conform indicatorilor de presiune speculativă, în cazul Româ-
niei au fost identificate două perioade de vulnerabilitate: sfârşitul 
anilor ‘90 şi ultima parte a anului 2008 - începutul anului 2009. 

În cazul primei perioade identificate, vulnerabilitatea s-a 
datorat riscului de intrare în incapacitate de plată a României, 
risc care a condus la o depreciere accentuată a cursului valutar, 
cauzată de cumpărările de valută necesare pentru plata datoriei 
externe scadente (în lipsa altor surse de finanţare), şi la creşterea 
ratelor dobânzilor (datorită majorării primei de risc). Intrarea în 
criză valutară şi în încetare de plăţi a fost evitată, în 1999, printr-o 
politică de austeritate: reducerea deficitului bugetar, deprecierea 
cursului valutar care a condus la scăderea deficitului de cont 
curent şi la creşterea ratei dobânzii.

Cea de a doua perioadă de vulnerabilitate s-a datorat efec-
telor crizei bancare, la nivel regional, pornite din Statele Unite, 
suprapuse peste o economie românească supraîncălzită, efectul 
de contagiune fiind favorizat de dezechilibrele extern (deficit 
ridicat de cont curent) şi intern (politici fiscale prociclice) care au 
creat necesităţi ridicate de finanţare pe termen scurt, atât pentru 
sectorul privat, cât şi pentru cel guvernamental. 

Ultima parte a prezentării a constat într-o analiză cantitativă 
a impactului variabilelor macroeconomice asupra percepţiei 
riscului (măsurată prin valoarea credit default swap) de către 
investitori în cazul episoadelor de criză subprime (2008 – 2009) şi 
a datoriilor publice (2009 – 2010) în cazul ţărilor emergente. 

Astfel, în cazul crizei subprime:
g au fost afectate de contagiune ţările cu necesităţi de finanţare 
externă (ţările cu datorii externe ridicate şi deficite de cont curent 
ridicate);
g țările emergente din Europa au fost mai puternic afectate 
(datorită creditării în valută în aceste ţări şi expunerii băncilor 
europene pe instrumente subprime);

Lecţiile crizei
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g țările asiatice au fost cel mai puţin afectate de criză (anterior 
crizei, acestea au avut politici fiscale prudente, expunere redusă a 
sistemului bancar pe instrumente subprime, dependenţă redusă 
de finanţare externă).

În cazul crizei datoriilor:
g au fost afectate de contagiune ţările cu deficite bugetare 
ridicate; 
g țările emergente din Uniunea Europeană au fost mai puternic 
afectate; 
g țările emergente asiatice au fost afectate în mod similar cu cele 
europene.

Macroeconomia crizei
În prezentarea despre istoria crizelor şi macroeconomia crizei 

financiare actuale s-au comentat şi dezbătut soluţii economice 
practice ce s-ar putea desprinde pentru viitor, lecţii asimilate şi 
parțial asimilate urmare crizelor economice precedente.

În partea introductivă, Adrian MITROI a prezentat corelaţia 
între politicile macroeconomice şi evoluţiile pieţelor de capital, 
de mărfuri, monetare şi financiare, atât în context local, regional, 
cât şi internaţional.

Partea a doua a marcat înţelegerea mecanismelor de influ-
enţă reciprocă între economia reală şi cea financiară. S-au reliefat 
astfel câteva etape tipice pentru începerea şi propagarea unei 
crize economice, care, în definiţia crizelor de generaţia a III-a, 
încep de la nivelul financiar şi se propagă apoi, prin intermediul 
pierderilor şi prin creşterea aversiunii la risc, şi asupra economiei 
în general, a investiţiilor reale şi a încrederii consumatorului. S-au 
discutat de asemenea şi aspecte legate de politicile fiscale şi mo-
netare ale guvernelor, respectiv băncilor centrale, şi s-a comentat 
extensiv despre criza financiară regională curentă (ex. Grecia) 
şi influenţa pe care o poate avea asupra sistemului economic 
românesc.

Nu în ultimul rând, Adrian MITROI a evidenţiat aspectele 
psihologice care pot determina comportamentele atipice pentru 
investitor şi consumator atunci când se confruntă cu o creştere 
a volatilităţii şi a incertitudinii pe durata unei crize economice şi 
financiare.

Fonduri deschise de investiţii
Fondurile de investiţii pot constitui o alternativă viabilă 

pentru investitorii instituţionali, cum ar fi asigurători, fonduri de 
pensii, alte fonduri de investiţii. Prezentarea susţinută de Bogdan 
BILAUS şi-a propus o vedere de ansamblu a acestei alternative, 
cu avantaje, dezavantaje, criterii de avut în vedere la selecţie şi 
câteva prejudecăţi ce trebuie contrazise.

Astfel, după o scurtă definiţie şi clasificare, s-a continuat cu 
principalele avantaje, printre care: transferul de expertiză de la ad-
ministratorul fondului la investitor, diversificare, lichiditate, costuri 
de tranzacţionare reduse, reglementare şi supraveghere strictă.

Ca şi costuri pentru aceste beneficii, avem comisioanele de 
administrare, cele de audit şi de depozitare. Ce trebuie avut în ve-
dere este că avantajele enumerate mai sus nu pot fi accesate fără 
costuri, dar aceste costuri trebuie să fie rezonabile în comparaţie 
cu avantajele oferite.

Ca şi criterii de selecţie între mai multe fonduri de acelaşi tip, 
cel mai important este procesul de investiţii folosit de admi-
nistrator, care trebuie să fie riguros, documentat şi controlat. 
Foarte importantă este şi experienţa administratorului la nivel de 
organizaţie, grup şi personal.  Alte criterii sunt rotaţia personalu-
lui, transparenţa, acoperirea cu personal suficient a universului 
investiţional, riscul, lichiditatea, performanţa absolută şi relativă, 
dimensiunea fondului şi costurile percepute.

În urma dezbaterilor, au fot evidenţiate mai multe aspecte 
privind fondurile:
g acestea nu oferă randamente, ci un serviciu de administrare. 

Titlul CFA este unul dintre cele mai prestigioase din lume în 
rândul profesioniştilor din domeniul financiar. Administrat de 
către CFA Institute, CFA este un program post-universitar, 
care pregăteşte şi testează candidaţii în domeniul eticii şi 
standardelor profesionale, analizei situaţiilor financiare, 
economiei, managementului de portofoliu, analizei şi eva-
luării diverselor instrumente financiare şi de investiţii.

Astăzi, în lume există peste 95.000 de deţinători ai 
acestui titlu, majoritatea fiind afiliaţi la cele 136 de socie-
tăţi membre ale CFA Institute. 

În prezent, CFA Romania are peste 100 de membri, 
majoritatea deţinători ai titlului de Chartered Financial 
Analyst (CFA®) sau candidaţi pentru unul din cele 3 nive-
luri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. 
Profesioniştii care sunt membri CFA Romania lucrează 
pentru instituţii bancare, firme de asigurări, firme de 
intermediere de valori mobiliare, de asset management, 
fonduri de pensii, firme de consultanţă etc. 

Aterizare dură către raţionalitate economică
Moderator: Constantin RUDNIŢCHI
Co-moderator: Vlad BOLDIJAR
Invitaţi: Adrian CODIRLAŞU, Preşedinte CFA Romania, şi Bogdan BILAUS, 
Vicepreşedinte CFA Romania

Conjunctura actuală indică pentru anul 2010 o scădere a 
economiei româneşti, demonstrând volatilitatea crescută a aces-
tui domeniu. Astfel, dacă în anul 2008 în cadrul FIAR conturam 
posibile soluţii pentru una dintre dilemele cu care managementul 
investiţiilor s-a confruntat de-a lungul timpului, risc vs. randament, 
în 2009 urmăream schimbarea strategiilor de investiţii în condiţiile 
apariţiei crizei economice, în 2010, evoluţiile macroeconomice 
recente ne ajută să deprindem principalele lecţii pe care trebuie să le 
învăţăm, a comentat Vlad BOLDIJAR.  

Economia românească este legată de economia europea-
nă. De asemenea, România depinde foarte mult de fluxurile de 
investiţii, iar cele mai însemnate schimburi comerciale sunt cu 
ţările Uniunii Europene. De aceea, în funcţie de cum va evolua 
economia europeană va fi afectată şi cea a României, a menţio-
nat Adrian CODIRLAŞU. 

Ieşirea din criză depinde totodată de modul în care va reuşi 
ţara noastră să îşi gestioneze problemele interne, întrucât, pe lângă 
factorul economic european, depinde foarte mult şi cum vom şti 
noi la nivel intern să luăm măsurile care se impun pentru a rezolva 
dezechilibrele existente, a precizat Bogdan BILAUS.

Este prea devreme pentru a concluziona asupra evoluţiei 
economiei naţionale. Uniunea Europeană nu a depăşit momentan 
recesiunea. Întâi de toate, trebuie să vedem reformele care vor fi 
adoptate şi aplicate de Uniunea Europeană, a adăugat Adrian 
CODIRLAŞU.

Despre

Ora de Risc
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Randamentele depind de calitatea administrării şi de o serie de 
alţi factori care nu sunt sub controlul administratorului;
g comparaţia performanţei fondurilor de acţiuni cu cea a indi-
cilor bursieri din România nu este relevantă, pentru că nu există 
niciun indice al bursei locale care să fie investibil (să poate fi repli-
cat de un fond de investiţii), întrucât structura acestor indici nu se 
încadrează în limitele legale de expunere valabile pentru fonduri;
g fondurile nu pot reduce expunerea pe o anumită clasă de 
active (precum acţiunile) pentru a limita pierderile, dacă nu le 
permite prospectul;
g fondurile sunt mai puţin riscante decât instrumentele compo-
nente luate în parte, ca rezultat al diversificării.

Hedging Currency & IR Risks
Prezentarea lui Dorin Alex BADEA a abordat strategii de aco-

perire a riscului de curs de schimb şi de rată de dobândă de către 
companii şi investitori instituţionali. În ceea ce priveşte gestiona-
rea riscului de curs de schimb, produsele ce pot fi utilizate sunt 

contractele forward (care stabilesc o rată la care se va efectua 
tranzacţia în viitor şi au cost zero), contractele cu opţiuni (care, 
similar cu contractele forward, presupun stabilirea unei rate la 
care se va efectua tranzacţia în viitor, dar cumpărătorul opţiunii, 
în schimbul unei prime, are dreptul, nu şi obligaţia de a realiza 
tranzacţia la cursul stabilit) şi produse structurate (care constau în 
combinaţii de opţiuni care realizează un profil de randament/risc 
adaptat aşteptărilor şi profilului investitorului instituţional).

Produsele derivate ce pot fi utilizate pentru managementul 
riscului de rată de dobândă sunt: contracte forward rate agree-
ment (contracte prin care se stabileşte rata de dobândă la care 
se va tranzacţiona un credit/depozit), contracte interest rate 
swap, IRS (prin care o rată de dobândă fixă poate fi transformată 
în rată de dobândă variabilă şi invers) şi contracte cap/floor (care 
garantează o rată de dobândă maximă/minimă pentru un credit/
depozit).

Adrian CODIRLAŞU

Nimeni nu se aştepta la o criză agresivă
În perioada pre-criză, capacitatea de îndatorare a crescut; 

văzându-ne cu o capacitate de îndatorare mai mare, au apărut 
oportunităţi de creditare la un nivel mai mare, respectiv dobânzi 
mai mari, băncile putând să constituie pachete financiare maxi-
male, a declarat, în cadrul ZILEI INVESTIŢIILOR FINANCIARE, 
Adrian MITROI, Secretar General, CFA Romania.

Politicile de până acum au dat rezultate slabe întrucât, după 
40-50 de ani de creşteri economice (n.red.: SUA), nimeni nu anti-
cipa declanşarea unei crize atât de brutale şi agresive, a adăugat 
Adrian MITROI.

România a fost afectata de „criza americană˝ pe fondul ex-
punerii instituţiilor bancare din Europa la fenomenul creditelor 
subprime. O participaţie importantă la subprimele americane o 
au şi băncile din Asia, acest fenomen, practic, globalizând criza.

Programul de aderare la UE a împiedicat 
declanşarea unei crize în 2006

Ultimii 14 ani au marcat, pentru economiile mondiale, 
declanşarea a multiple crize financiare în Asia şi Rusia 
(1997-1999), Islanda şi Turcia (în 2006), Statele Unite ale 
Americii (2008-2009), respectiv Grecia (2010).

Dacă perioadele de criză din Asia, Rusia şi SUA şi-au 
lăsat amprenta şi asupra activităţii economice din ţara 
noastră, prin înrăutăţiri ale percepţiei asupra pieţei, depre-
cieri ale cursului valutar şi creşteri ale dobânzilor, criza din 
anul 2006 abătută asupra Turciei şi Islandei nu a afectat 
România, pe fondul perioadei de aderare la Uniunea Euro-
peană: România era pe valul creşterii economice, înrăutăţi-
rea percepţiei la risc neafectându-ne, a declarat, cu prilejul 
Conferinţei dedicate Investiţiilor Financiare din cadrul 
FIAR, Adrian CODIRLAŞU, Preşedintele CFA Romania.

Ţările „zonei euro”, sugrumate de datorii
Grecia, Portugalia, Spania, Irlanda şi Italia sunt ţările care 

au adoptat moneda euro în anul 2002, acestea fiind cele mai 
afectate de criza economică, prin prisma gradului de îndatorare 
foarte ridicat. 

Situaţia acestor ţări este cu atât mai complicată cu cât criza 
a fost generată de deficitele bugetare ridicate şi de datoriile pu-
blice mari ale acestora. Situaţia este similară cu ce s-a întâmplat 
în Asia, aceste ţări depinzând în momentul de faţă de finanţare 
externă. Acestea, aflându-se într-o uniune, nu pot emite monedă 
pentru a plăti datoriile şi trebuie să se finanţeze altfel, tot în mo-
nedă europeană. Aceste ţări sunt, practic, „prizoniere" ale Băncii 
Uniunii Monetare, a precizat Adrian CODIRLAŞU.

Principalele măsuri de combatere a crizei 
Principalele măsuri de combatere a crizei, adoptate la 

nivel mondial şi evidenţiate în cadrul ZILEI INVESTIŢIILOR 
 FINANCIARE, au vizat „trecerea„ de la G7 la G20, fiind adăugate 
şi țările aflate în curs de dezvoltare, creşteri imense ale cheltuie-
lilor guvernelor din ţările afectate, reducerea agresivă a ratelor 
de dobândă şi furnizarea de lichidităţi de către băncile centrale 
(„quantitative easing”) - în special în SUA şi Marea Britanie -, 
capitalizarea băncilor, deprecierea „mecanică” a monedei naţio-
nale pentru sporirea competitivităţii externe (Marea Britanie 
adoptând această măsură, sistemul bancar având o importantă 
pondere în PIB).

Nu în ultimul rând, a fost implicat Fondul Monetar Interna-
ţional pe scară largă, acesta revenind ca unul dintre principalii 
jucători pe pieţele mondiale pentru finanţarea ţărilor afectate de 
efectul de contagiune, a precizat Preşedintele CFA Romania.

 
Vlad BOLDIJAR
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Cu sprijinul oficial al

Parteneri principali

Parteneri

ZiUa penSiilor priVaTe

www.fiar.ro

Aflată la a 5-a ediţie, ZIUA PENSIILOR PRIVATE şi-a obişnuit 
publicul său fidel cu prezenţa unor invitaţi de marcă, profesionişti 
de o relevanţă specială în peisajul mondial al pensiilor private. 
Anul acesta, agenda evenimentului a fost centrată pe valorifica-
rea bogatei experienţe acumulate de pieţele cele mai importante 
din regiunea Europei Centrale şi de Est, Polonia şi Ungaria. Astfel, 
ZIUA PENSIILOR PRIVATE a avut ca invitaţi speciali internaţionali 
pe Csaba NAGY, Preşedinte CEEC Forum (secţiunea Federaţiei Eu-
ropene a Fondurilor de Pensii dedicată regiunii CEE) şi Preşedinte 
STABILITAS, asociaţia ungară a operatorilor din pensiile private, 
pe Judit LUDVAI, CEO, AEGON Ungaria, lider pe piaţa pensiilor 

private obligatorii din ţara vecină, precum şi pe Dariusz STANKO, 
Consilier al Preşedintelui IGTE, asociaţia fondurilor de pensii din 
Polonia. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
(CSSPP) a fost reprezentată la cel mai înalt nivel, prin Mircea 
 OANCEA, Preşedinte al Consiliului CSSPP, precum şi printr-o 
delegaţie de specialişti reprezentând principalele segmente 
de activitate ale instituţiei. Au participat la eveniment liderii 
fondurilor de pensii, directori de investiţii şi specialişti ai pieţei 
de capital, reprezentanţi ai băncilor depozitare, ai brokerilor de 
pensii private, alţi profesionişti ai lumii financiare din România şi 
din străinătate.

S.O.S. pensiile private

Industria de pensii private nu poate 
funcţiona decât făcând planuri de termen 
lung. Din păcate, clasa politică nu se 
dezminte şi continuă să acţioneze în 
virtutea unor obiective care nu depăşesc 
orizontul intereselor de partid imediate. 
De aici, o permanentă agresiune asupra 
sistemului de pensii private, văzut ca un 
„tezaur” prea tentant azi ca să fie păstrat 
şi crescut pentru... poimâine.
Sub semnul acestei permanente 
confruntări s-a desfăşurat şi ZIUA 
PENSIILOR PRIVATE din cadrul FIAR 
- Forumul Internaţional Asigurări - 
Reasigurări 2010.
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Sistemul de pensii este în stare de urgenţă
Guvernul României a dat un nou semnal negativ. Suntem 

la a doua lovitură sub centură, a declarat Dr. Crinu ANDĂNUȚ, 
Preşedintele APAPR, în deschiderea conferinţei. Afirmaţia venea 
în contextul în care Ministrul de Finanţe, Sebastian VLĂDESCU, 
declarase, în pre-ziua evenimentului: Contribuţia la Pilonul II de 
pensii private se va reduce. Veţi vedea cu cât, proiectul de lege e la 
mine acum. Acelaşi oficial guvernamental vorbise cu două zile 
mai devreme despre reducerea contribuțiilor de la 2,5% la 0,5% 
din salariul brut.

Potrivit Preşedintelui Asociaţiei pentru Pensiile Administrate 
Privat din România, în cazul aplicării acestei măsuri, dinamica 
dezvoltării acestui sistem va fi puternic afectată. Totodată, clasa 
politică, prin luarea acestei decizii, se va afla într-un conflict direct cu 
cetăţenii pe care îi reprezintă, băgând mâna în buzunarul acestora. 
Marea masă de români nu înţeleg ce se întâmplă, că drepturile lor 
cetăţeneşti vor fi limitate. Practic, s-a declanşat o stare de urgenţă în 
domeniu.

Comentând sistemul public de pensii, ANDĂNUȚ a precizat că 
acesta ar trebui să se muleze pe dinamica economică a României. 
Dacă Pilonul I nu se va limita la resursele date de performanţa eco-
nomică, acesta se va afla într-o stare veşnică de faliment. Pilonul II 
şi-a arătat viabilitatea; în pofida faptului că acesta a avut probleme 
minore în Europa, revenirea sistemului a fost întotdeauna rapidă şi 
a demonstrat că el are capacitatea de a furniza rezultatele scontate, 
cu condiţia ca funcţionarea sa să nu fie împiedicată prin măsuri 
administrative abuzive, a adăugat ANDĂNUȚ.

În România, sistemul de pensii private, în pofida unei con-
jucturi nefavorabile, nu a suferit de pe urma crizei financiare, 
specialiştii noştri reuşind să facă ce era necesar pentru a nu intra 
pe un trend negativ şi pentru a păstra nivelul de credibilitate. Am 
funcţionat foarte bine într-un mediu instabil şi de risc politic maxim. 
Este o ruşine ceea ce se întâmplă, pentru că se aruncă vrajbă între 
generaţii, a opinat Preşedintele APAPR. 

Mircea OANCEA: Ar trebui să mărim contribuţiile, 
nu să le tăiem

Dacă vrem ca viitorii pensionari să aibă cu ce trăi decent, ar 
trebui să mărim contribuţiile, nu să le tăiem. Fără un minim de 10% 
din venituri reprezentând contribuţii, aproape că nu are rost să 
vorbim de sisteme de pensii private, a evidenţiat Mircea OANCEA, 
Preşedintele CSSPP. El a adăugat: Ca şi reprezentant al unei insitutii 
care trebuie să apere interesele viitorilor pensionari, alături de APAPR 
trebuie să facem toate demersurile pentru a stopa o astfel de decizie, 
de a diminua contribuţia la Pilonul II. În acest fel poate fi afectată 
o politică sănătoasă şi de viitor în România, distrugând un sistem 
care funcţionează bine şi care reprezintă, cel puţin în acest moment, 
aproape singura modalitate în care românii economisesc pentru 
pensie.

De altfel, a mai evidenţiat Preşedintele CSSPP, este extrem de 
îngrijorător faptul că problematica pensiilor private pare a fi pri-

vită extrem de simplist, fără a ţine cont de toate elementele „an-
grenajului” economic din care fondurile de pensii fac parte. Astfel, 
când vorbim de sistemul de pensii private, nu trebuie să ne gândim 
numai la riscurile suportate de participanţi, ci şi la riscurile opera-
torilor. O companie de pensii nu poate opera permanent supusă 
riscului ca intervenţia politică să-i demoleze business-ul, a explicat 
Preşedintele CSSPP. În plus, fondurile de pensii au dovedit 
că reprezintă un factor de stabilitate în sectorul financiar, 
mai ales în perioade dificile. De asemenea, acestea reprezin-
tă capital românesc pentru investiții pe termen lung şi sunt 
de departe mult mai stabile decât capitalul străin speculativ. 
Afectând fondurile de pensii, se afectează şi potenţialul de 
relansare a economiei, a subliniat Mircea OANCEA. 

Decizia anunţată pare cu atât mai greu de înţeles şi 
de acceptat, cu cât niciunul dintre motivele care au stat la 
baza adoptării sistemului de pensii private nu s-a schim-
bat. Cornelia COMAN, CEO, ING Asigurări de Viaţă: Este 
inadmisibil ca, la doi ani după ce s-a introdus acest sistem, 
Guvernul să vină şi să facă astfel de modificări majore, în 
condiţiile în care situaţia demografică sau problemele care 
au dus la introducerea sistemului de pensii private, întreg 
acel context, nu s-au schimbat. În continuare avem proble-
me cu sistemul de pensii obligatorii, în continuare ştim că 
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 problemele demografice sunt cele care sunt şi vom avea în curând 
aproape doi pensionari la o persoană activă. Ca urmare, această 
intervenţie din partea Guvernului nu face decât să inducă o stare de 
neîncredere în sistemul de pensii private, care nu ajută pe nimeni.

Fondurile de pensii - 
sub ameninţarea deciziei politice 

România nu reprezintă un caz singular în ceea ce priveşte 
tentaţia pe care activele fondurilor de pensii o exercită asupra po-
liticienilor nevoiţi să caute soluţii de susţinere a sistemului public 
de pensii. În multe state din regiune, criza economică a accelerat 
adâncirea dezechilibrelor din sistemul public de pensii şi a pus 
guvernanţii în faţa necesităţii de a acoperi deficite importante în 
domeniu. Situaţia ţărilor din regiune este analizată şi a fost iniţiată 
fondarea unui forum de analiză pentru zona Europei Centrale şi 
de Est. Guvernele acestor ţări vor trebui să ia măsuri similare în 
următoarea perioadă şi vor fi nişte decizii greu de luat, cu implicaţii 
serioase. S-au luat deja foarte multe decizii de către Guvernele ţărilor 
din CEE, inclusiv în România, şi toate sunt destul de dăunătoare dez-
voltării viitoare a întregului sistem de pensii private. Însă, cum a fost 
şi cazul Ungariei, cred că şi în România piaţa de profil va ajunge la 
un fel de compromis cu Guvernul, a declarat Csaba NAGY, Preşedin-
tele CEEC Forum şi CEO-ul OTP Pensions din Ungaria.

Judit LUDVAI, CEO, AEGON Ungaria, a explicat situaţia din 
Ungaria: Piaţa maghiară de pensii private a suferit modificări im-
portante ca urmare a crizei financiare. În primul rând, contribuabilii 
au fost şocaţi de numărul mare de şomeri şi de oameni care şi-au 
pierdut economiile. Pe de altă parte, similar cu ceea ce se întâmplă şi 
în România, pensiile private au devenit un subiect frecvent pe scena 
politică. Politicienii au încercat să profite de pe urma pensiilor priva-
te, aceştia cerând în repetate rânduri re-naţionalizarea sistemului. 
Pe fondul „spectacolului politic˝, contribuabilii maghiari au început 
să îşi piardă încrederea în sistem, iar pe de altă parte a devenit 
dificilă şi situaţia companiilor de pensii, acestea nemaireuşind să îşi 
îndeplinească business-plan-urile pe termen lung.

Guvernul maghiar a oferit contribuabililor opţiunea de a 
reveni la sistemul de stat, 70 de mii de persoane mutându-se până 
la finalul anului trecut. Aceştia au „mutat”, de asemenea, şi un por-
tofoliu semnificativ de active, a explicat CEO-ul AEGON Ungaria. 
Societatea condusă de Judit LUDVAI a suferit, pe fondul acestor 
modificări, o scădere de până la 10 puncte procentuale. 

În Polonia, sistemul de pensii administrate privat se confruntă 
cu aceeaşi problemă ca şi cel românesc, fiind pus faţă în faţă cu 
decizia politică de a reduce contribuţiile. Acestea sunt efectele unei 
crize temporare şi, de aceea, pe termen lung, sunt optimist că tot mai 
mulţi oameni sunt dispuşi să se integreze într-un sistem de unde vor 
obţine beneficii, a apreciat Dariusz STANKO, Consilier al Preşedin-
telui Camerei Poloneze pentru Fonduri de Pensii. 

Totuşi, ar fi periculos ca piaţa pensiilor private să nu reacţi-
oneze la presiunile politice. Dacă până acum companiile nu au 
fost dornice să popularizeze sistemul, crezând că rezultatele foarte 
bune vor vorbi de la sine, în acest moment este nevoie ca mesajele 
politicianiste să fie contracarate eficient. Trebuie să folosim un lim-
baj mai populist şi mai puţin tehnic, pentru a-i convinge pe oameni 
că pierd bani pe termen lung dacă se retrag din sistemul privat de 
pensii, a declarat Dariusz STANKO. 

România, mereu impredictibilă  
Deşi intervenţia guvernamentală în funcţionarea pieţei de 

pensii private s-a făcut simţită în mai toate ţările din regiune, 
România ar putea fi un caz unic prin aceea că afectarea sistemului 
intervine la foarte puţin timp după lansarea lui, când acesta n-a 
atins încă punctul de echilibru. Practic, diminuarea drastică a 
nivelului contribuţiilor ar pune companiile de administrare în si-
tuaţia de a cere acţionarilor noi injecţii financiare pentru a susţine 
costurile de operare. Am mari îndoieli că va exista entuziasm din 
partea acţionarilor noştri în a susţine financiar companii în care deja 
s-a investit suficient de mult. Eu nu înţeleg şi cred că nici acţionarii 
noştri nu înţeleg de ce, dacă statul nu mai reuşeşte să aibă grijă, din-
tr-un anumit punct de vedere, al pensiilor, de propriii cetăţeni, de ce 
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aceştia nu sunt lăsaţi să-şi poarte singuri de grijă şi să economiseas-
că, la nivel individual, prin aceste sisteme complementare. Practic, o 
lege pe care te-ai bazat, atât ca individ, cât şi ca şi companie, devine 
foarte fluidă, un mediu de afaceri devine total nepredictibil, aşa că 
nu mă aştept la un entuziasm în continuarea acestei afaceri, din 
partea acţionarilor, apreciază Ioan VREME, CEO, GENERALI Pensii. 
Cât despre momentul ales… Este adevărat că au existat sau există 
şi în alte ţări reduceri de contribuţii, limitări de venituri pentru admi-
nistratori, însă acestea s-au produs după mulţi ani de funcţionare 
a sistemului, ani în care s-au adunat active serioase. Realmente nu 
putem vorbi de economie şi de acumulare serioasă la un nivel de 200 
euro acumulat până acum şi la un nivel al contribuţiilor, pentru cei 5 
milioane de participanţi, extrem de redus. Dacă nu lăsăm nici măcar 
timpul să producă acumularea şi descurajăm sistemul, atunci nu 
avem niciun fel de speranţe să mai fie investiţi foarte mulţi bani.

Pe români, vremurile grele i-au unit
Sistemul de pensii se poate baza pe sprijinul nostru total în ceea 

ce priveşte menţinerea calendarului de reformare a sistemului de 
pensii. Doresc să facem front comun şi să discutăm cu autorităţile 
care au drept de decizie, pentru a ajunge la un pact de susţinere pe 
termen lung a acestui sistem. Dacă această măsură va fi pusă în 
practică, vom depune eforturi ca ea să se aplice pe termen cât mai 
scurt, a declarat Mircea OANCEA. 

Suntem în situaţia de a ne vedea ameninţaţi. Ne vom formula 
apărarea în momentul potrivit. APAPR e hotărâtă să îşi facă simţită 
prezenţa, să îşi facă cunoscută opinia, să o prezinte la toate niveluri-
le necesare şi să prevenim ceea ce este gata a se întâmpla. Niciodată 
nu trebuie să pierdem din vedere că suntem un stat membru al UE şi 
trebuie să ne rezolvăm problema atât pe plan local, cât şi european, 
a adăugat Preşedintele APAPR.

Un compromis este, fără îndoială, realizabil şi vă doresc succes, 
să găsiţi calea de dialog cea mai bună. Pe de altă parte, experienţa 
ne arată că fiecare situaţie de acest tip s-a dovedit a fi numai una 
dintr-un lung şir. Operăm într-o industrie încă puţin înţeleasă şi s-a 
dovedit că ea este mult mai vulnerabilă la riscul politic decât ne-am 
fi aşteptat. Aşadar, cred că trebuie să ne considerăm avertizaţi şi 
să fim pregătiţi oricând să ne confruntăm cu o nouă provocare, a 
concluzionat Dariusz STANKO.

Experienţa poloneză - o sursă de inspiraţie 
pentru pieţele din regiune
Moderator: Alex ROŞCA
Co-moderator: Daniela GHEŢU
Invitaţi: Dariusz STANkO, Advisor to President,  IGTE - Polish Chamber of Pension 
Funds, şi Mihai BOBOCEA, Secretar General, APAPR

Trebuie să folosim un limbaj mai populist şi mai puţin comercial, 
pentru a-i convinge pe oameni că pierd bani pe termen lung dacă 
se retrag din sistemul privat de pensii. De altfel, nici companiile nu 
au fost dornice să popularizeze sistemul, crezând că rezultatele 
foarte bune vor vorbi de la sine, a declarat Dariusz STANKO. Acestea 
sunt efectele unei crize temporare şi, de aceea, pe termen lung, sunt 
optimist că tot mai mulţi oameni vor fi dispuşi să se integreze într-un 
sistem de unde vor obţine beneficii, a continuat Dariusz STANKO.

S.O.S. Pilonul II
Moderator: Daniela GHEŢU
Invitaţi: Crinu ANDĂNUŢ, Preşedinte APAPR, Cornelia COMAN, CEO, ING Asigurări 
de Viaţă, Ioan VREME, CEO, GENERALI Fonduri de Pensii

Referindu-se la intenţia Executivului de a reduce contribuţia 
pentru Pilonul II, Crinu ANDĂNUŢ afirma: Cred că toată ţara asta 

este într-o situaţie de urgenţă, cât timp se face apel la un articol de 
Constituţie pentru justificarea tuturor măsurilor grave care se abat 
asupra noastră. Implicit, sistemul de pensii private, este şi el în stare de 
urgenţă. Da, suntem în stare de urgenţă, căci întrevedem măsuri care se 
repetă. Eu le întrevăd ca pe nişte lovituri sub centură date sistemului de 
pensii, întrucât ele vin împotriva a ceea ce legea stabileşte, vin împotriva 
planurilor de afaceri pe care investitorii s-au bazat atunci când au băgat 

peste jumătate de miliard de euro în acest sistem în România.
Cornelia COMAN a adăugat: În continuare avem probleme 

cu sistemul de pensii obligatorii, în continuare ştim că proble-
mele demografice sunt cele care sunt şi vom avea în curând 
aproape doi pensionari la o persoană activă. Dat fiind că nu s-a 
schimbat contextul, cum spuneam, a veni şi a interveni, asta nu 
face din partea Guvernului decât să inducă o stare de neîncrede-
re în sistemul de pensii private, care nu ajută pe nimeni.

În timp ce Ioan VREME completează: Am mari îndoieli 
că va exista entuziasm în a susţine financiar companii în care 
deja s-a investit suficient de mult şi motivul este de-a dreptul 
banal. Eu nu înţeleg şi cred că nici acţionarii noştri nu înţeleg 
de ce, dacă statul nu mai reuşeşte să aibă grijă, dintr-un anu-
mit punct de vedere, al pensiilor, de propriii cetăţeni, de ce 
aceştia nu sunt lăsaţi să aibă grijă de ei şi să economisească, 
la nivel individual, prin aceste sisteme complementare.

Ora de Risc Urmăriţi înregistrarea emisiunilor la www.xprimm.tv
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PRIMM: Domnule Preşedinte, discuţia noastră are loc în con-
textul în care zilele trecute Ministrul Finanţelor şi-a anunţat 
intenţia de a reduce masiv nivelul contribuţiilor la Pilonul II 
de pensii private. Cum comentaţi?

Mircea OANCEA: În primul rând să precizăm că decizia la 
care v-aţi referit mai devreme nu este încă luată, nu este consem-
nată în niciun document oficial. Rămâne de văzut dacă ea se va 
concretiza şi, dacă da, cât de mare va fi reducerea. Sperăm totuşi 
ca această decizie să nu fie adoptată şi vom face demersuri de 
sprijinire a sistemului şi de conştientizare a factorilor de decizie, 
în sensul că adoptarea unei astfel de decizii afectează o politică 
pe termen lung, sănătoasă, cu beneficii pentru viitorii pensionari 
şi totodată purtătoare de investiţii în economie. 

Vreau să subliniez un lucru, şi anume că existenţa siste-
mului de pensii private este o politică asumată de autorităţi în 
2006, pentru care s-a prevăzut iniţial un mod clar de finanţare, 
prin emisiuni de titluri de stat pe termen mediu şi lung, în care 
cumpărătorii să fie, în principal, chiar fondurile de pensii, sau din 
venituri din privatizare. Din păcate, constatăm acum că acele 
discuţii au fost uitate, şi finanţarea unui astfel de sistem, pe prin-
cipii sănătoase, este în pericol de a fi sacrificată pentru consum, 
pentru necesităţi stricte de plată în vederea consumului şi nu a 
economisirii.

PRIMM: Din semnalele pe care le aveţi, credeţi că această 
decizie se va aplica sau mai există loc de întoarcere? 

M.O.: Semnalele sunt rele, ceea ce, în situaţia dată, nu este 
de mirare. Speranţa noastră este că, dacă se va lua o astfel de 
decizie, să fie foarte clar înţeles că ea va trebui să aibă un termen 
de aplicare foarte scurt. Altfel, trebuie efectiv să uităm că ne-am 
propus să facem pensii private şi că ne-am propus să creştem 
venitul de înlocuire pe termen lung pentru pensionari, pentru că 
în condiţiile în care, după doi ani de zile, nu avem decât, în medie, 
sub 200 euro pentru fiecare cont participant, nu putem aştepta 
să obţinem pensii semnificative. Un sistem nefinanţat nu poate să 
producă rezultate interesante. 

PRIMM: Operatorii au comentat situaţia ca pe „a doua lovitu-
ră sub centură”. Foarte direct, cum vor fi afectate fondurile de 
Pilon II în această situaţie? 

M.O.: Eu am spus-o în alţi termeni: este practic a doua stopare 
a reformei, în doi ani de zile. Categoric că fondurile de pensii 
vor fi afectate, vor fi subfinanţate, atât în ceea ce priveşte nivelul 
acumulării, cât şi în ceea ce priveşte serviciile pe care ar trebui să 
le ofere administratorii. În condiţiile în care administratorii obţin 
venituri din administrare, iar acestea sunt foarte reduse, nu vor 
face decât să subziste, fără a face alte investiţii necesare pentru o 
administrare de calitate.

Pe de altă parte, să nu uităm că vorbim în cazul acesta de o 
reducere a capitalului românesc destinat strict pentru investiţii pe 
termen lung. Şi e vorba de un capital care aduce stabilitate, atât 
sistemului financiar, cât şi economiei în general. Nu este vorba 
de capital speculativ, care vine şi pleacă în funcţie de semnalele 
economice date la nivel global sau la nivel de ţară. 

Contribuţiile foarte mici înseamnă că fondurile de pensii nu 
vor putea produce sumele necesare pentru a oferi pensii suficien-
te, oricât de bune ar fi randamentele pe care le vor obţine. Ţinând 
cont şi de studiile de specialitate existente, apreciem că dacă nu 
se adoptă o decizie de finanţare a sistemului de pensii private cu 
contribuţii de minimum 10% din venitul brut al unui salariat, pe 
perioade de 30 - 40 de ani, rezultatele vor fi foarte slabe. Şi atunci 
ne vom întreba de ce sistemul de pensii sau reforma, aşa cum a 
fost gândită, nu a produs efectele aşteptate.

PRIMM: Ce poate face Comisia pentru a sprijini sistemul de 
pensii? Poate ceva legat de Pilonul III? Aţi putea stimula 
cumva o dezvoltare a operatorilor pe acest segment? 

M.O.: În primul rând, trebuie să spun clar că nu este surprinză-

Pensiile private traversează din nou o perioadă fierbinte, ameninţate cu 
reducerea contribuţiilor până la aneantizare, în goana Guvernului după fiecare 
picătură care ar putea alimenta gaura neagră a bugetului de stat. Despre efectele 
unui astfel de demers, într-o discuţie transmisă live de la FIAR 2010, cu…

Mircea OANCEA
Preşedinte CSSPP
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tor ce se întâmplă, dar asta nu înseamnă că nu ne afectează şi că 
nu trebuie să reacţionăm. Toate semnalele de până acum ne-au 
dus la concluzia că, dacă nu se adoptă o politică cu o susţinere 
largă, în momente de genul acesta se „taie” de unde se consideră 
că nu este stringent necesar pentru moment. Noi vom căuta ca, 
împreună cu administratorii, cu Guvernul şi cu Ministerul Muncii, 
care promovează politica în domeniu, să contribuim la încheierea 
unui pact, dacă se poate, un pact social. Vrem să readucem în 
discuţie momentul 2006, când s-a adoptat în Guvern un Memo-
randum pentru implementarea Pilonului II de pensii. Să aducem 
în discuţie cum au fost la momentul respectiv estimate costurile 
implementării sistemului şi cum s-a estimat că vor fi suportate 
acestea. Dacă lucrul acesta este bine precizat şi toţi partenerii şi-l 
asumă, atunci nu va fi greu ca în fiecare an, la construirea bugetu-
lui, să se stabilească clar care sunt sursele. Ar trebui să se discute 
inclusiv cu fondurile de pensii. Noi suntem oricând disponibili 
pentru a găsi modalităţi şi soluţii, cum ar fi emisiuni de titluri de 
stat pentru fonduri de pensii, pe 5, 10 sau chiar mai mulţi ani, cu 
dobânzi negociate, astfel încât statul să nu fie obligat să se îm-
prumute pe termen scurt, să fie la mâna băncilor, cum este acum. 

În ceea ce priveşte Pilonul III de pensii private facultative, 
se dovedeşte, o dată în plus, că o componentă sau mai multe 
componente de economisire cu acumulare pot să compenseze 
aceste riscuri politice care sunt aferente Pilonului II de pensii. 
Dar pentru asta trebuie să ajungem la concluzia că aceste pensii 
facultative trebuie stimulate prin nişte măsuri fiscale. Peste tot în 
lume aceasta a fost soluţia. 

În plus, trebuie întărită componenta de educaţie. Eu am ajuns 
la concluzia că educaţia se face foarte greu în condiţiile în care 
oamenii nu sunt implicaţi; este greu să convingi populaţia de ne-
cesitatea de a-şi încheia o pensie facultativă, dacă oamenii nu au 
experimentat beneficiile acesteia, măcar la nivelul de stimulent 
oferit de stat. Şi atunci, din funcţionare, se vor convinge că acest 
sistem este transparent, că banii respectivi reprezintă proprietate 
individuală care revine, eventual, moştenitorilor, dacă participan-
tul nu supravieţuieşte, vor înţelege de ce trebuie să contribuie 
mai mult. 

Pe lângă pensiile facultative individuale, noi considerăm că ar 
trebui să gândim şi componente suplimentare, chiar pensii ocu-
paţionale. Eu cred că atunci am acoperi toată plaja de posibilităţi 
de economisire în vederea pensiei, ar creşte gradul de încredere 

şi gradul de informare, şi partea de pensii obligatorii, cu un risc 
politic major, ar scădea din atenţia publică şi s-ar reduce foarte 
mult din atacurile care sunt în momentul de faţă asupra sistemu-
lui.

PRIMM: Vorbeaţi mai devreme despre ipoteza unor facilităţi 
fiscale pentru pensiile facultative, în condiţiile în care buge-
tul de stat „geme” şi Guvernul aleargă după fiecare bănuţ. Ar 
fi posibilă o astfel de măsură? 

M.O.: Desigur, pentru că această componentă fiscală ar în-
semna un efort bugetar foarte mic. Ea funcţionează şi în momen-
tul de faţă, dar nu este încă totală. În acest sens, măsurile trebuie 
gândite şi luate din timp. Este în momentul de faţă în Parlament 
proiectul de lege privind sistemul public de pensii, care prevede 
că aceste contribuţii pentru pensii facultative sunt deductibile 
integral, începând cu 1 ianuarie 2011, când ar urma să intre în 
vigoare legea. Astfel încât, pornind de la acest aspect, se poate 
gândi, în anii următori, un nivel mai mare de deductibilitate, de la 
400 euro spre 1.000 euro. În condiţiile în care statul sau Minis-
terul de Finanţe îşi asumă o astfel de măsură, ea poate produce 
efectele scontate într-un termen de 3-5 ani, pentru că sistemul 
de pensii, din păcate, din punct de vedere al educaţiei financiare, 
necesită un termen mai mare de înţelegere a mecanismelor de 
funcţionare şi de câştigare a încrederii. 

PRIMM: În concluzie?
M.O.: Trebuie să se înţeleagă că noi nu facem o 

pledoarie pentru eliminarea pilonului public de pensii. 
Acesta, deşi sunt păreri contradictorii chiar în rândul 
specialiştilor, în opinia mea va rămâne ca şi componentă a 
sistemului de pensii, care să asigure un nivel minim de în-
locuire. Şi eu îndrăznesc să fac o estimare că acest nivel, în 
următorii 2-3 ani de zile, nu va putea să fie niciodată peste 
30% din salariul mediu brut. Pentru a accede la o pensie 
care să depăşească acest nivel, numai economisirea indivi-
duală este soluţia, iar statul este dator s-o încurajeze.

Alex ROŞCA

Dacă sistemul de pensii 
private nu va avea o 
finanţare cu contribuţii de 
minimum 10% din venitul 
brut al unui salariat, 
pentru 30 - 40 de ani, vom 
ajunge să ne întrebăm 
de ce reforma, aşa cum a 
fost gândită, nu a produs 
efectele aşteptate.
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În seara zilei de 24 mai, în fastuosul decor al Sălii Oglinzilor 
de la Cazinoul din Sinaia, a avut loc Deschiderea Oficială a FIAR 
–  Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări 2010. Acesta este 
locul în care, an de an, se reunesc liderii şi specialiştii în asigurări 
şi reasigurări din întreaga lume, pentru a celebra deschiderea 
unei noi ediţii a celui mai important eveniment de profil al primă-
verii europene.

Şi în acest an, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a oferit 
premii celor mai performante companii din piaţa internaţională 
de reasigurări:

MUNICH Re - Reasigurătorul anului
SWISS Re - Cel mai dinamic reasigurător al anului
AON Benfield - Brokerul de reasigurare al anului
WILLIS Re - Cel mai dinamic broker de reasigurare al anului
Deschiderea a fost urmata de Recepţia Oficială, oferită în 

acest an de CARPATICA Asig.
Este o plăcere pentru noi să vă oferim debutul acestui Forum şi 

să fim alături de dumneavoastră pe întreg parcursul unui eveni-
ment în care afacerile vor prospera, economia româneasca va avea 
de câştigat şi, nu în ultimul rând, legăturile dintre cei prezenţi vor 
deveni şi mai puternice şi mai trainice, a declarat, în deschiderea 
evenimentului, Mihaela STUPU, Director General Adjunct Vânzări, 
CARPATICA Asig.

Ritmul tangoului şi muzica de calitate au dat startul serilor de 
socializare din cadrul FIAR 2010.

FIAR 2010: Deschiderea Oficială 

eveniment |

Recepția de 
deschidere

oferită de

REASIGURĂTORUL ANULUI
CEL MAI DINAMIC 
REASIGURĂTOR AL ANULUI

MUNICH Re
Manfred BRANDMAIER 
Client Manager

BROkERUL DE REASIGURARE 
AL ANULUI

AON 
BENFIELD
Andrej CERNAK
Broker

SWISS Re
Beat STREBEL

CEL MAI DINAMIC BROkER 
DE REASIGURARE

WILLIS Re
Guy HUDSON 
Executive Director

Gala Premiilor Pieței Asigurărilor acordate de 
PRIMM Asigurări & Pensii
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Recepţia Oficială a Ediţiei din acest an a FIAR - Forumul 
Internaţional Asigurări-Reasigurări a fost urmată de un eveni-
ment oferit de CREDIT EUROPE Asigurări şi EUROTAXGLASS’s 
companiilor de asigurări, reasigurări şi brokeraj în domeniu - 
Afterhours Cocktail.

OLD NICK Pub din Sinaia, un loc binecunoscut participan-
ţilor tradiţionali ai FIAR, a devenit neîncăpător după ora 22.00, 
când peste 100 de oaspeţi s-au reunit, onorând invitaţia adre-
sată de companiile partenere ale evenimentului cu prilejul Zilei 
Brokerilor. Evenimentul a fost un prilej de relaxare şi socializare 
pentru cei care au venit la Sinaia încă din prima zi a FIAR 2010.

Colaborarea companiei noastre cu societăţile de brokeraj în 
asigurări a constituit întotdeauna o prioritate. Am înţeles încă de 
la început beneficiile reciproce pe care le aduce o colaborare efi-
cientă cu brokerii. Din acest motiv, suntem onoraţi să fim gazdele 

 dumneavoastră în această seară, pentru a încheia în cel mai bun 
mod o zi dedicată colaborării asigurător – broker, a declarat, în 
deschiderea evenimentului, Radu MANOLIU, Director General 
Adjunct al CREDIT EUROPE Asigurări. 

Ne dorim ca EUROTAXGLASS`s să devină din ce în ce mai 
mult un nume cunoscut în industria de asigurări din România, 
oferindu-i soluţii care să-i fie de real ajutor. Credem că succesul în 
acest business are la bază parteneriate solide, acesta fiind motivul 
pentru care ne bucurăm să putem fi gazdele dumneavoastră 
în această seară, a declarat Sorin IACOB, General Manager, 
EUROTAXGLASS`s.

Afterhours Cocktail a constituit un excelent prilej de conti-
nuare a discuţiilor demarate cu prilejul Conferinţei din cursul 
zilei de luni, în faţa unei căni de cafea sau a unui cocktail, până 
târziu în noapte.

Socializarea continuă la Afterhours’ Cocktail

eveniment |

oferit de

Afterhours 
Cocktail

Old Nick Pub
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oferită de

Hotel Sinaia, Restaurant

Seara Rusească

Seara zilei de 25 mai a reprezentat continuarea unui 
eveniment devenit deja tradiţional în cadrul FIAR - Forumul 
Internaţional Asigurări-Reasigurări. EASTERN Re, Partener 
Strategic al evenimentului, a adus din nou la Sinaia atmosfera 
specific rusească.

EASTREN Re este una dintre cele mai cunoscute companii 
de reasigurări din Rusia, cu activitate în aproape întreaga ţară 
şi cu 9 ani de experienţă în domeniu. Sediul său central este în 
Moscova, având însă reprezentanţe inclusiv în Ucraina, la Kiev.

În deschiderea evenimentului, Dmitry DANILENKO, 
Chancellor of General Director, EASTERN Re, şi-a exprimat 
bucuria de a se afla la FIAR în calitate de Partener Strategic şi 
de a le oferi participanţilor un eveniment care să le aducă mai 
aproape tradiţiile ruseşti.

Este o onoare pentru noi să fim gazdele dumneavoastră, 
pentru al doilea an, la un eveniment special, prin care vrem să 
aducem nu doar mediul de business rusesc, ci şi tradiţiile noastre 
mai aproape de dumneavoastră. Vă urez o seară plăcută, în 
care să ne bucurăm de surprizele oferite de organizatori şi să ne 
cunoaştem mai bine.

Liderii şi specialiştii din asigurări şi reasigurări s-au reunit 
pentru a petrece seara în acordurile muzicii interpretate de 
Anna LESKO, continuând astfel şirul evenimentelor destinate 
socializării şi demarării de noi parteneriate. După recitalul 
Annei LESKO, atmosfera a fost întreţinută de trupa The Russian 
Dancers, care a insuflat oaspeților curajul de participa şi la un 
concurs de dans rusesc.

La FIAR, tradiţiile ruseşti apropie Estul de Vest

eveniment |
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Pentru al şaselea an consecutiv, ASTRA Asigurări, Partener 
Principal al FIAR - Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări 
2010, le-a arătat oaspeţilor că România nu este numai un loc 
propice pentru new business, ci şi unul primitor, cu tradiţii, care 
conturează atmosfera unui eveniment memorabil.

Suntem fericiţi că, în această seară specială din cadrul FIAR, 
suntem pentru a şasea oară gazdele dumneavoastră. De asemenea, 
vă anunţăm cu bucurie că ASTRA Asigurări este noul lider al pieţei de 
asigurări din România, potrivit rezultatelor pentru primul trimestru 
al anului în curs. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără eforturile minu-
natei echipe care este alături de mine în această seară, a declarat în 
deschiderea evenimentului Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directo-
rat al ASTRA Asigurări.

După momentele de muzică şi dans tradiţionale româneşti, 
ritmul serii a fost susţinut de formaţia ASHA şi de trupa de dansa-
tori care au încântat şi antrenat publicul.

Şi în acest an, Seara Românească a reprezentat un excelent 
prilej de socializare pentru participanţii la FIAR, confirmând încă 
o dată faptul că Sinaia este, de 13 ani încoace, locul în care repre-
zentanţii pieţelor de asigurări şi reasigurări pun bazele unor noi 
parteneriate de succes.

Tradiţii româneşti valorizate de ASTRA
eveniment |

oferită de

Seara 
Românească

International Restaurant
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eveniment |

GENERALI Asigurări a întâmpinat primii participanţi la Forum, 
oferindu-le pauzele de cafea de luni, zi care a imprimat pulsul 
întregului eveniment.

Compania a susţinut, în calitate de Partener Principal, Ziua 
Brokerilor, conferinţa care s-a desfăşurat în data de 24 mai în 
Sala Baccara a Cazinoului din Sinaia. Implicarea asigurătorului în 
susţinerea acestei zile speciale din cadrul FIAR constituie dovada 
importanţei pe care GENERALI o conferă relaţiilor cu partenerii 
din companiile de brokeraj în asigurări.

Discuţiile constructive din cadrul conferinţei au putut fi con-
tinuate cu prilejul unui prânz special de afaceri, oferit de aceeaşi 
companie, GENERALI Asigurări.

MILLI Re, companie de reasigurări cu tradiţie şi recunoaştere 
internaţională şi, totodată, Partener al ediţiei din acest an a FIAR, a 
oferit participanţilor la conferinţele din cadrul FIAR de marţi pauze cu 
aroma inconfundabilă a cafelei şi dulciurilor tradiţionale turceşti.

Totodată, prânzul a constituit un eveniment în sine, invitaţii 
apreciind atmosfera reconfortantă a unui business lunch învăluit în 
aroma specialităţilor turceşti. Evenimentele de socializare sunt cele 
care duc dezbaterile din cadrul conferinţelor la un alt nivel, favori-
zând relaţionarea şi iniţierea de new business.

În prezent, MILLI Re acoperă 30% din necesarul de reasigurare 
al pieţei de asigurări din Turcia. Conform celei mai recente strategii a 
companiei, MILLI Re urmăreşte să îşi extindă linia de business în afara 
graniţelor Turciei, primul pas fiind făcut în 2007, când a fost inaugura-
tă sucursala din Singapore.

oferite de

Coffee & 
Refreshments

Coffee & 
Refreshments

Relaţionarea, ingredientul afacerilor de succes!
GENERALI a dat startul la socializare

„Relaţionare garantată” by MILLI Re
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| eveniment 

Ziua de miercuri a rezervat participanţilor la FIAR 2010 un 
eveniment special, care marchează încă o dată ideea conform căreia 
parteneriatele şi relaţionarea din cadrul Forumului nu cunosc limite 
geografice sau culturale.

Prânzul din această zi şi-a întâmpinat oaspeţii cu specialităţi 
culinare uzbece, momentul special fiind oferit de SAIPRO, cea dintâi 
companie din Uzbekistan care a dezvoltat şi integrat primul sistem de 
rating național. SAIPRO a fost fondată în 1999, reprezentând astăzi o 
echipa puternică de specialişti care oferă o gamă largă de servicii de 
consultanţă, începând cu idei de business şi incluzând implementarea 
cu succes a acestora. 

Energia din ziua a treia a 
FIAR 2010 a fost asigurată atât 
de dinamismul conferinţei 
Ziua Asigurărilor Auto, cât şi 
de pauzele de cafea oferite de 
AUDATEX, Partener Principal al 
ediţiei din acest an a Forumului.

După ce subiectele din 
programul conferinţei au stârnit 
interesul participanţilor pentru 
dezbateri, cocktail-urile de 
după-amiază, oferite de aceeaşi 
companie, au favorizat continuarea dezbaterilor şi iniţierea de noi parteneriate.

Pentru companiile din piaţa de asigurări, AUDATEX este un nume cunos-
cut, care vine mereu cu soluţii pentru eficientizarea sistemelor de lichidare a 
daunelor. Membră a grupului internaţional AUDATEX şi specializată în furnizarea 
serviciilor IT&C, AUDATEX România este activă pe piaţa locală din anul 2005, în 
domeniul tehnologiilor informaţionale, una dintre principalele direcţii de acti-
vitate fiind produsele informaţionale pentru companii specializate pe asigurări 
auto.

Energie „marca AUDATEX”

oferit de
Cocktail

Tradiţia uzbekă, în mijlocul business-ului european

Oferit de

Uzbek Cuisine
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GEMENI | profil astrologic

Gemeni 2010

O persoană care poate fi caracterizată cel mai bine prin acţiunile sale, 
prin ceea ce face, inclusiv, în unele domenii, prin activităţi de pionierat. 
Este energic, independent, curajos, dar şi inspirat, îndrăzneţ, categoric, şi, 
uneori, irascibil, direct şi decis. De multe ori însă, aceste calităţi sunt con-
tracarate de un anume egoism, de impulsivitate, nerăbdare, agresivitate, 
de o exprimare abruptă, fără subtilităţi, care merge direct la ţintă. Versa-
tilitatea, agilitatea, curiozitatea, uşurinţa în exprimare şi în felul său de a 
fi, îngemănate cu multitudinea de idei pe care le are, fac din el o persoană 
schimbătoare, neliniştită, creând impresia de nestatornicie şi superficiali-
tate.

Îi place filosofia, este obiectiv şi priveşte viaţa mai degrabă dintr-o 
perspectivă intelectuală, decât dintr-una practică. De multe ori preferă ca 
raţiunea să o ia înaintea sentimentelor pentru simplul motiv că el conside-
ră sentimentalismul caracteristic femeilor. Are nevoie de o motivaţie a lu-
crurilor atunci când se plictiseşte de ceea ce are sau de ceea ce face. Preferă 
să-şi ascundă stările emoţionale intense, pe care le consideră o slăbiciune. 

Îi place schimbarea şi o face ori de câte ori simte că ceva nu merge. 
Uneori amână prea mult lucrurile, pentru că se aşteaptă ca şi ceilalţi să dea 
dovadă de aceeaşi flexibilitate ca şi el.

Antonio SOUVANNASOUCk
Managing Partner, ASIGEST

20.06.1968

Anul acesta, dorinţa de afirmare va fi mai puternică de-
cât nevoia de a se afla în mijlocul prietenilor. Propunerile 
şi opiniile Gemenilor vor fi categorice, dar uşor de realizat, 
asta în cazul că acestea nu vor reprezenta un şoc pentru cei 
din jur. 

Anul 2010, care pentru mai toată lumea este un an al 
înrăirii, dominat de indiferenţă şi egoism, în mod parado-
xal, ar trebui să fie pentru Gemeni un an favorabil, pentru 
că vor găsi soluţii la problemele lor cu foarte mare uşurin-
ţă, aceasta în condiţiile în care nu se vor lovi de invidia aşa-

zişilor prieteni. Şi în acest din urmă caz, Gemenii însă, fiind 
optimişti prin excelenţă şi având o foarte mare încredere în 
propriile forţe, nu se vor lăsa destabilizaţi.

Profesional, apare un moment foarte bun, care trebuie 
speculat, pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru 
schimbarea acestuia la sfârşitul lunii iunie. Pentru cei care 
învaţă, este un an plin de surprize plăcute. Dacă susţin 
vreun examen, test sau interviu, vor dovedi că sunt buni. 
Din punct de vedere al sănătăţii, este posibil să afle despre 
o boală veche care s-a vindecat. Sunt avantajate femeile.

Rac 2010
Pentru nativii Rac, anul 2010 pare a fi un an al renaşte-

rii, din toate punctele de vedere. Au talentul de a simplifica 
lucrurile care pe alţii îi încurcă, dar nu şi pe ei – ceea ce îi va 
surprinde pe cei din jur. Contrar discreţiei care îi caracteri-
zează, anul acesta vor simţi nevoia să se exprime. Aceasta 
le va da posibilitatea să crească în ochii anturajului, cu atât 
mai mult cu cât anul 2010 este extrem de favorabil autocu-
noaşterii.

Eclipsa de lună din 26 iunie se va petrece în semnul 
Capricornului, la nivelul Casei banilor obţinuţi din muncă 
proprie, şi va reprezenta unul din braţele crucii cardinale, 
ceea ce înseamnă, în funcţie de tema astrală a fiecăruia, că 
pot excela la capitolul iniţiativă, entuziasm, conducere, pot 
pleca într-o călătorie, se pot apuca de studiu, vor deveni 

pasionaţi în a învăţa o limbă străină, de exemplu. Se poate 
remarca tendinţa de a începe mai multe lucruri pe care să 
nu le finalizeze, cum ar fi iniţierea unei strategii pentru o 
afacere virtuală, pe care nu o vor face însă decât mult mai 
târziu sau poate niciodată, pentru că se vor lovi de tot felul 
de piedici. Dacă însă au voinţă, vor găsi puterea să treacă 
peste greutăţi şi să facă lucruri extraordinare. Trebuie să fie 
atenţi, căci Pluto conjunct cu Luna arată că este nevoie de 
o serie de schimbări la nivel afectiv, cu o canalizare a emo-
ţiilor spre reglarea unor relaţii care ţin de buna înţelegere 
cu fraţii, cu prietenii – relative la comunicare, în general. 
Atenţie la răceli, căderi ale sistemului imunitar, declanşarea 
vreunei boli prin mecanism autoimun. 
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profil astrologic | GEMENI

Caracteristici astrale
g Semne puternice în tema natală: 
Pozitiv: agilitate, versatilitate, comunicare, ideatic, graţios, 

degajat, vesel, curiozitate
Negativ: superficialitate, volatilitate, schimbător, neliniştit, 

inconsistent
Elementar este marcaj de aer. De aici, filosofia şi obiectivita-

tea, cu preferinţă pentru imaginea intelectuală a vieţii.
Minte raţională, este atent la fiecare idee, pe care o analizează 

amănunţit, şi consideră că perspectiva afectivă şi emoţională 
asupra vieţii este una iraţională. Dispune de un acut simţ al echi-
tăţii şi de logică. Slăbiciunea acestui nativ provine din aceea că 
trasează o linie fermă între raţiune şi sentiment.

Lipsa elementului Foc poate crea uneori probleme, în sensul 
că dacă dispare elementul care îl motivează să acţioneze, dispare 
plăcerea de a face un lucru. Nu îi place să facă confidenţe, dar 
este un bun sfătuitor.

Casă puternică în tema natală:
Casa a 11-a arată prietenii, cunoştinţele şi protectorii, mediul 

în care se mişcă şi se simte foarte bine. De asemenea, reflectă 
speranţele şi visurile nativului, dar şi organizaţiile la care aderă 
din convingere.

Echilibrul emisferelor – echilibrat. Interacţiunea cu ceilalţi a 
fost şi este asemeni unui pol al vieţii sale. Valorizează cu uşurinţă 
atât relaţiile personale, cât şi pe cele profesionale. Învaţă foarte 
multe despre sine din relaţia pe care o are, cu condiţia să nu se 
simtă sufocat de parteneră.

Poziţia lunii în momentul naşterii
În momentul naşterii, Luna era în creştere. Sugerează o per-

soană pozitivă, pasională, căreia îi place să trăiască viaţa din plin. 
Încrezătoare în propriile puteri, îi plac provocările.  

Guvernatorul zodiei natale: Mercur
Guvernatorul Ascendentului: Luna
Cu Ascendentul în Rac, permanent încearcă să păstreze echili-

brul între ceea ce îşi doreşte şi ceea ce simte, între nevoia de a ajuta 

şi propriul sistem de valori. Armonia între sine şi ceilalţi, precum şi 
nevoia de socializare, dar şi interesul pe care îl arată relaţiilor sale îl 
fac uşor de remarcat şi iubit (sau cel puţin apreciat) pentru asta. 

Soarele în Gemeni este un indicator clar în ceea ce priveşte im-
portanţa Cuvântului pentru el, versatilitatea, comunicarea, curiozita-
tea, nevoia de a şti. Poziţia astrului diurn indică plăcerea de a călători, 
interesul pentru alte culturi, religii, nevoia de cunoaştere, şi această 
mobilitate fizică şi spirituală poate crea falsa impresie de superficiali-
tate şi de neimplicare. Rămâne însă doar o impresie. 

Stăpânul semnului Gemeni este Mercur, care arată plăcerea pen-
tru conversaţie şi pentru cunoaştere. Se exprimă cu uşurinţă, ceea ce 
îl face moderatorul prin excelenţă al unor entităţi apte să adune bani 
pentru cauze pe care le consideră de interes. Literatura, revistele 
de orice gen, presa, internetul, telefoanele etc. sunt lucruri care îl 
ajută să înveţe şi să comunice permanent. Mintea sa penetrantă şi 
logica desăvârşită îl ajută să exploreze tărâmul cunoaşterii – orice îl 
poate ajuta să-şi concretizeze filosofia de viaţă. Este fascinat, după 
cum spuneam, de diversele sisteme de credinţe şi practici privind 
divinitatea, dar şi de alte culturi, cât şi de felul în care convertibilita-
tea monedei îl ajută să atingă scopuri la care până mai ieri parcă nici 
nu îndrăznea să viseze.

Abordează viaţa fără teamă, cu bunele şi cu relele ei, asemuind-o 
cu un bazar multicolor şi fascinant, cu sentimente şi atitudini felurite. 
Pentru el, armonia este foarte importantă, şi acesta ar putea constitui 
unul dintre motivele pentru care ar trebui să fie ceva mai insistent, 
mai categoric şi să gândească pozitiv.

Îi plac banii, şi-i doreşte, dar nu într-o asemenea măsură încât 
valoarea lor să îl domine. Uneori invidiază, fără însă să îşi doreas-
că, norocul altora, în sensul că acele persoane obţin destul de 
uşor lucruri pentru care el trebuie să se bată, să lupte, să depună 
eforturi considerabile. Preţuirea acestor lucruri stă mai presus de 
dorinţa de a dispune de ele.  

Comunică uşor, entuziast şi se bucură când poate să-şi spună 
părerea. Mai în glumă, mai în serios, are capacitatea să-i inspire, să-i 
capaciteze pe cei care îi sunt asociaţi sau pe care îi are în subordine.

Acordă mare importanţă tradiţiilor şi valorilor de familie. Fiind 
o fire practică şi uşor aplecată spre ascultare, a devenit cu uşurin-
ţă omul de încredere din familie. Chiar dacă în copilărie reacţiile 
unuia dintre părinţi îl speriau, ca adult a devenit sprijinul lor. 

Îi place să se exprime şi o face cu uşurinţă, pentru că acesta 
este felul său de a fi, mai ales că iubeşte provocările. Rutina cotidi-
ană îl poate destabiliza, la un moment dat, inclusiv emoţional, de 
aceea are nevoie de lucruri noi în viaţa sa.

Uneori şi-ar dori mai multă libertate, dar relaţia este sfântă 
pentru el, mai cu seamă că orice tentativă de independenţă este 
taxată, culmea, nu de soţie, ci de către ceilalţi. Este riscul de a fi 
persoană puternică şi... bărbat. Se simte mult mai confortabil ală-
turi de soţia sa care probabil iubeşte şi respectă, ca şi el, libertatea 
partenerului de viaţă. În schimb, se zburleşte repede, se enervea-
ză foarte uşor dacă simte că soţia încearcă să-i impună limite sau 
este geloasă fără motiv.

Curiozitatea sa se îndreaptă cu precădere asupra problemelor 
şi aspectelor de ordin financiar. De asemenea, îşi doreşte să vadă 
lumea şi se bucură ca un copil pentru orice ieşire, evadare din 
mediul de zi cu zi, fie undeva la ţară, fie în străinătate. Dragostea 
pentru studiu, dorinţa de cunoaştere sunt constante menite să-i 
satisfacă curiozitatea.

Ajutorul pe care îl acordă celor care au nevoie este cheia 
evoluţiei sale spirituale, care îi dă sentimentul siguranţei de sine, 
de împlinire profesională. Trece de la agonie la extaz, atât de pu-
ternice sunt sentimentele pe care i le creează percepţia propriului 
statut social şi va avea dificultăţi emoţionale dacă va dori sau i se 
va impune să o ia de la capăt.

Atunci când se află în mijlocul prietenilor resimte o mulţumi-
re, mai ales că este vorba de persoane care se caracterizează prin 
creativitate şi imaginaţie, el fiind deseori liderul grupului.

 

MINERVA

21.06.1958 

Sergiu COSTACHE
Președinte, Media XPRIMM





62 Anul XII - Numărul 7/2010 |89| www.primm.ro

Pantofii au devenit mai mult decât un accesoriu. Ei trebuie 
să fie piesele cheie din garderoba dumneavoastră şi, de aceea, 
vă sfătuim să acordaţi o mai mare atenţie alegerii lor. Pantoful 
are puterea de a transforma o ţinută, o poate înnobila sau o 
poate distruge.  

Pentru că fiecare om este unic şi fiecare are stilul său 
inconfundabil, OTTER a reuşit să adune, în magazinele sale, 
mărci cu renume internaţional, distincte ca stil şi imagine, din 
ţări precum Italia, Spania, Olanda, Austria, Germania, Anglia. 
Magazinele OTTER multibrand oferă clienţilor săi branduri de 
calitate (Geox, Ara, Bronx, Clarks, Otter, Gabor, Manas), cu pes-
te 1.000 de modele în fiecare sezon, în pas cu noile tendinţe, 
de la business, elegant şi casual, la cele sport, pentru toate 
vârstele. Experienţa de peste 10 ani pe piaţa din România, 
alături de serviciile impecabile au transformat magazinele 
OTTER în destinaţia perfectă pentru iubitorii de încălţăminte şi 
accesorii.

Alegerea garderobei pentru birou este o misiune destul de 
grea, cu care ne confruntăm cu toţii, iar pantofii joacă un rol 
extrem de important în definirea outfitul-ui perfect. Deşi exis-
tă nenumărate modele şi nuanţe de pantofi şi la fel de multe 
tipuri de costume, nu este greu să le asortaţi.

Sfaturi pentru domni
Domnilor, în primul rând, trebuie să analizaţi cu atenţie 

culoarea costumului dumneavoastră şi să stabiliţi cărei palete 
cromatice îi aparţine. De exemplu, un costum gri poate să fie 
gri albăstrui, gri petrol sau gri maroniu. 

Abia apoi se alege culoarea pantofului. Costumul ne-
gru se poartă numai cu pantofi negri, ziua din texturi mate, 
seara,  din piele lăcuită sau catifea, cu talpă şi toc îngust. De 
asemenea, costumele gri petrol, gri albăstrui şi bleumarin se 
îmbracă tot cu pantofi negri, dar puteţi încerca şi nuanţe de 
gri sau bleumarin, cu condiţia să fie mai închise decât culoarea 
pantalonului. Costumele în  tonuri pământii, de maron, gri ma-
roniu sau verde, se asortează perfect cu pantofii maron. Dacă 

vă plac culorile, vă sfătuiesc să încercaţi o pereche de pantofi 
burgundy, cu un costum kaki, maron deschis, albastru sau 
gri. Costumele deschise la culoare, bej, ecru, bleu sau alb, se 
îmbracă numai cu pantofi maron sau cafenii, din piele clasică 
sau întoarsă.  

Forma pantofului trebuie să urmărească linia piciorului. 
Evitaţi modelele prea strâmte sau prea largi, căci pantoful 
trebuie să îmbrace perfect piciorul. Pantofii sezonului sunt 
uşor ascuţiţi, semi rotunjiţi la vârf, cu şiret sau fără. Şireturile 
trebuie să fie confecţionate din materiale fine, de regulă în 
aceeaşi nuanţă cu pantofii.

Pentru a nu da greş, alegeţi şosete de aceeaşi nuanţă cu 
pantofii. Dar, dacă vă place să vă jucaţi, consideraţi-le piesa 
care va întregi ţinuta şi optaţi pentru nuanţe contrastante, dar 
totuşi în armonie cu restul pieselor.

Sfaturi pentru doamne
Doamnele se pot considera mult mai norocoase în materie 

de pantofi. Ele pot alege dintr-o multitudine de stiluri, modele 
şi culori, chiar şi atunci când vorbim despre vestimentaţia 
business. 
g În primul rând, vă sfătuiesc să investiţi într-o pereche de 
pantofi stiletto, de culoare neagră, cu toc mediu. Sunt o piesă 
clasică, se pot purta cu orice tip de pantalon sau fustă şi nu se 
demodează niciodată. Pentru vară, puteţi încerca şi o pereche 
într-o nuanţă nude.
g Balerinii Geox sunt alegerea perfecta pentru rochiile busi-
ness, fustele trapez şi pantalonii clasici sau skinny. Încercaţi 
să evitaţi culorile puternice, printurile stridente şi aplicaţiile 
strălucitoare. 
g Pantofii Oxford fără toc completează perfect o ţinută cu in-
fluenţe masculine. La un costum negru sau gri, puteţi încerca 
şi o varianta în alb-negru. Modelul cu toc poate fi purtat cu 
succes împreună cu un deux pieces cu fustă creion sau lalea. 
Încercaţi să înlocuiţi şiretul cu un şnur din satin, rezultatul va fi 
spectaculos.

Dependent 
de pantofi
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g Pantofii cu talpă ortopedică sunt o influenţă casual în vesti-
mentaţia business. Asortaţi-i cu pantaloni largi, cu talie înaltă. 
Este foarte important ca pantalonul sa acopere în totalitate 
talpa pantofului. Pentru ţinutele cu fustă, alegeţi o pereche 
mai înaltă. 
g Pantofii cu baretă sunt extrem de feminini şi pot fi purtaţi în 
orice combinaţie, cu rochie, fustă sau pantaloni. 
g Pantofii peep-toe cu toc foarte înalt sunt o declaraţie de 
putere. Sunt perfecţi pentru fuste creion şi sacouri cu talia 
marcată, stil anii ’50.
g Sandalele şi pantofii foarte decupaţi nu sunt acceptaţi în 
unele medii de business. În cazul în care vă număraţi printre 
norocoasele care nu au astfel de restricţii, trebuie să afişaţi o 
pedichiură impecabilă. 

g Puteţi purta pantofi fără toc cu pantaloni şi şosete de 
culoarea pielii, cu modele discrete. Nu purtaţi şosete în culori 
stridente, contrastante. Şosetele în aceeaşi culoare cu pantoful 
şi pantalonul creează o iluzie optică de continuitate, alungind 
piciorul.

g Geanta nu se mai asortează cu pantofii, dar trebuie să se 
obţină o armonie generală, pe ţinută. Puteţi purta un pantof 
asortat cu eşarfă şi o geantă asortată cu cămaşa.

g Culorile sunt binevenite, dar nu în exces. Asortaţi pantofii 
coloraţi la un taior în  nuanţe monocromatice sau nude.

g Purtaţi numai ceea ce vă place şi vi se potriveşte, folosiţi-
vă imaginaţia şi veţi obţine the best business outfit. Spor la 
cumpărături!

GEOX

Clarks

Mario Fellini

GEOX

GEOX

GEOX
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eveniment |

La mulţi ani, SAFETY Broker! 
Aniversare 5 ani de activitate
13 iunie 2010 

SAFETY Broker, una dintre cele mai active companii de broke-
raj în asigurări din România, a împlinit 5 ani de activitate.

În aceste vremuri de criză, de multe ori supravieţuirea compani-
ilor poate fi considerată un succes. Noi împlinim 5 ani de activitate 
şi avem ca obiectiv accelerarea şi menţinerea în topul primilor 
10 brokeri din România. În decursul celor 5 ani de activitate, am 
trecut de la o activitate de brokeraj specializată pe echipamente de 
transport, către cea a unui broker de retail cu o reţea naţională cu 
25 de puncte de lucru, a declarat cu ocazia acestui moment special 
Viorel VASILE, Managing Partener, SAFETY Broker.

Nu a fost uşor, dar pot spune că primul şi ultimul an de activitate 
au fost cei mai grei. Am ştiut însă că întotdeauna fixarea unor obiec-
tive îndrăzneţe aduce satisfacţie majoră la îndeplinirea lor. Sperăm 
ca împreună cu partenerii noştri din toata ţara să ne atingem obiec-
tivele în continuare, a adăugat liderul SAFETY Broker.

GENERALI PPF România şi-a anunţat rezultatele 
pentru T1/2010
Conferinţă de presă
18 mai 2010

În cadrul unui eveniment de tip 
Business Breakfast, companiile membre 
GENERALI PPF din România şi-au anunţat 
rezultatele aferente perioadei ianuarie – 
martie 2010. GENERALI a înregistrat un 
volum total de prime brute subscrise de 
114,5 milioane lei, în uşoară descreştere 
(4,7%) faţă de primul trimestru al anului 
2009 (120,1 milioane lei), însă martie a re-
prezentat prima lună de creştere din 2010, 
volumul primelor brute subscrise fiind cu 

14% mai mare faţă de luna martie a anului precedent. 
La sfârşitul lui 2009, GENERALI PPF a înregistrat o cotă de 

piaţă cumulată de 9,9%, plasându-se astfel pe locul 4 pe piaţa de 
profil din România. Creşterea a fost determinată de evoluţia po-
zitivă a GENERALI, compania câştigând aproape un procent cotă 
de piaţă (de la 4,67% în 2008, la 5,61% în 2009), în timp ce ARDAF 
şi RAI au înregistrat scăderi uşoare faţă de anul anterior, de 0,32% 
şi, respectiv, de 0,07%.

„Casa mea e UNIQA” - campanie educativă de 
auto-protecţie pentru copii de la UNIQA Asigurări
Conferinţă de presă
25 mai 2010

Compania de asigurări UNIQA 
a lansat o campanie educaţională 
destinată copiilor, de prevenire a 
eventualelor pagube pe care aceş-
tia le-ar putea provoca locuinţelor. 
Campania „Casa mea e UNIQA”, în 
care asigurătorul va investi o sumă 
totală de 50.000 euro, potrivit 
reprezentanţilor companiei, îşi pro-
pune să îi educe pe elevii cu vârste 
cuprinse între 8 şi 12 ani în scopul 
auto-protecţiei, cu privire la riscu-
rile la care este expusă propria lor 
casă în caz de incendiu, explozie, 

furtună, trăsnet, grindină, cutremur, inundaţie sau furt.

Suntem convinşi că mulţi dintre aceşti copii cărora ne vom 
adresa cunosc majoritatea pericolelor despre care dorim să îi aver-
tizăm, dar scopul nostru este să le subliniem atât riscurile, cât şi 
măsurile de prevenţie şi auto-protecţie pe care le pot aborda în caz 
de pericol, a declarat Alfred VLCEK, Vicepreşedinte Directorat, 
UNIQA Asigurări.

40% dintre proprietari agreează asigurarea 
obligatorie a locuinţelor
Conferinţă de presă Gfk
8 iunie 2010

Peste 35% dintre români ar opta pentru o 
asigurare facultativă de locuinţă, pe lângă cea 
obligatorie. Mai mult, 40% dintre respondenţi 
agreează introducerea asigurărilor obligatorii 
de locuinţă, se arată într-un studiu de piaţă 
realizat de GfK România. Încă 20% dintre cei 
intervievaţi s-au declarat de acord cu acest 
proiect, însă într-o măsură moderată, afirmă 
Diana PÎNCESCU (foto), Executive Researcher, 
GfK Romania.

Una dintre problemele majore identifi-
cate în urma studiului de piaţă al GfK este lipsa de informare în 
rândul proprietarilor de locuinţe, 72% declarându-se puţin sau 
deloc informaţi despre aceste produse de asigurare.

De asemenea, primele 3 aspecte care determină achiziţiona-
rea unei poliţe de locuinţă sunt încrederea în companie, preţul 
avantajos pentru poliţa de asigurare sau pentru un pachet de 
produse şi venirea unui agent sau angajat la domiciliu pentru a 
încheia poliţa.

La ASIROM, cumperi RCA cu beneficii CASCO
Lansare RCA + CASCO PARTENER
9 iunie 2010 

ASIROM VIENNA 
Insurance Group 
a lansat, în cadrul 
unei conferinţe de 
presă, un produs 
inovator pentru pia-
ţa asigurărilor din 
România, oferind 
pentru prima dată 
celor care deţin un 
RCA beneficii asoci-
ate poliţelor CASCO. 
Prin noul produs, RCA + CASCO PARTENER, compania doreşte să 
îşi scutească clienţii de timpul pierdut şi neplăcerile cauzate în 
urma unui incident auto cu un şofer asigurat la altă companie.

Astăzi marcăm un nou moment în evoluţia pieţei de asigurări 
din România, ASIROM fiind prima companie care vine cu o soluţie 
menită să răspundă celor mai frecvente nevoi şi nemulţumiri ale 
deţinătorilor de poliţe RCA: asigură recuperarea banilor rapid şi sca-
de perioada de neutilizare a maşinii, a declarat Boris SCHNEIDER, 
Director General, ASIROM.

Compania estimează că noul produs RCA + CASCO PARTENER 
va atrage peste 100.000 de clienţi până la sfârşitul anului.
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Propulsează-ţi afacerea 
în siguranţă
Asigurarea Antreprenor Plus
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Nicolae SCRIPCARIU 
Director Naţional de Vânzări
ARDAF

Mihai POPESCU este noul CEO al AVIVA 
România şi îşi propune aducerea companiei pe 
profit, chiar dacă nu din primii ani.

Unul dintre principalele obiective este trans-
formarea AVIVA într-o companie aliniată la practi-
cile europene, un jucător puternic, solid pe termen 
lung, a precizat Mihai POPESCU.

Pentru 2010, oficialul AVIVA estimează o 
creştere a rezultatelor companiei, în contex-
tul în care potenţialii clienţi vor conştientiza 

importanţa protecţiei financiare, mai ales în 
aceste condiţii economice dificile.

Mihai POPESCU, a cărui numire în fruntea 
AVIVA se află în procedură de autorizare la CSA, 
s-a alăturat echipei ALICO în ianuarie 2003, iar 
rezultatele obţinute au contribuit la avansarea 
sa pe scară ierarhică, până la poziţia de Chief 
Marketing Officer, deţinută din 2008. Experienţa 
anterioară include poziţii de management în 
vânzări şi marketing pentru PROCTER & GAM-
BLE, divizia balcanică, şi CITIBANK România.

Nicolae SCRIPCARIU a fost numit în funcţia 
de Director Naţional de Vânzări al companiei 
de asigurări ARDAF, fiind promovat din poziţia 
de Director Adjunct de Vânzări. Noua sa funcţie 
presupune preluarea coordonării directe a 
întregii echipe de vânzări, compusă din aproxi-
mativ 7.000 de agenţi aferenţi celor 200 de 
puncte de lucru, precum şi consolidarea relaţiei 
cu brokerii.

Mă bucur să mă alătur echipei de conducere 
ARDAF şi am încredere că împreună ne vom 

atinge obiectivele. Am venit la ARDAF într-un 
moment marcat de schimbări ambiţioase. Îmi 
doresc să fructific experienţa dobândită în vânzări 
şi distribuţie şi preiau cu toată seriozitatea 
responsabilităţile şi provocările acestei funcţii, a 
declarat Nicolae SCRIPCARIU.

Membru al echipei ARDAF din noiembrie 
2009, Nicolae SCRIPCARIU a ocupat anterior 
poziţii de top şi middle management în cadrul 
companiilor CITIBANK România (1996-2009) şi 
WELLA România (1994-1996).

Mihai POPESCU 
CEO

AVIVA România
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ASTRA Asigurări este noul lider al pieţei!
3.220 accesări pe www.1asig.ro
ASTRA Asigurări este noul lider al pieţei de asigurări din 

România, potrivit rezultatelor preliminare centralizate de INSU-
RANCE Profile pentru primul trimestru al anului în curs. Afacerile 
realizate de ASTRA Asigurări în perioada analizată poziţionează 
compania la o distanţă confortabilă de celelalte competitoare. 
Noul lider al pieţei a subscris în primul trimestru al anului prime 
brute a căror valoare a depăşit 80 milioane euro, în creştere cu 
aproape 72% în monedă europeană faţă de rezultatele perioadei 
similare a anului trecut. 

Poziţia pe care o ocupăm în acest moment este rezultatul unui 
cumul de factori pe care am reuşit să îi fructificăm în baza unei stra-
tegii elaborate cu ceva timp în urmă. Această abordare ne-a permis 
să fructificăm oportunităţile anului trecut. Este realizarea unei com-
panii româneşti cu management integral românesc, iar acest lucru 
mă bucură. Am oferit clienţilor noştri produsele de care aveau nevoie 
într-un context economic dificil, iar rezultatele se văd. Din nefericire, 
este o creştere care se realizează pe o piaţă în scădere, a declarat 
Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări.

 mxp.ro/astra-noul-lider
de Alex ROŞCA 

VIDEO: Dan ADAMESCU: ASTRA nu e de vânzare!
941 accesări pe www.1asig.ro
ASTRA Asigurări nu este de vânzare!, a declarat, în exclusivitate 

pentru XPRIMM.TV, omul de afaceri Dan ADAMESCU, acţionarul 
majoritar al companiei, cu ocazia vizitei realizate de echipa de 
handbal OLTCHIM Râmnicu Vâlcea la sediul ASTRA Asigurări.

Referitor la primul loc pe care ASTRA Asigurări îl ocupă în 
topul asigurătorilor după primele trei luni ale anului în curs, Dan 
ADAMESCU speră la menţinerea acestei poziţii până la finalul 
anului 2010: ASTRA Asigurări face totul pentru a fi la un nivel înalt, 
ca şi OLTCHIM. Sperăm că la sfârşitul anului vom fi tot pe locul întâi.

Comentând posibilitatea unei vânzări a companiei de asigu-
rări, ADAMESCU a răspuns clar: Exclus! ASTRA nu este de vânzare, 
este o societate naţională. Nu este de vânzare!

 mxp.ro/astra-nu-e-de-vanzare
de Vlad PANCIU, Alex ROŞCA

VIDEO: Noi modificări ale Normei RCA
700 accesări pe www.1asig.ro
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a adus, prin Ordinul 

nr. 5/2010, o serie de modificări ale Normelor privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule. Actul normativ a fost publicat în Monito-
rul Oficial al României în data de 26 mai a.c. Astfel, modificările 
vizează următoarele aspecte:
g interzicerea externalizării serviciilor de constatare şi lichidare a 
daunelor pe segmentul de RCA;
g stabilirea dreptului la despăgubire se va face cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, în baza tuturor documentelor 
depuse la dosarul de daună, respectiv în baza formularului de 
constatare amiabilă sau a procesului verbal întocmit de Poliţie şi 
a oricăror alte mijloace de probă depuse la dosar;
g în cazul unei daune totale, dacă persoana păgubită face dova-
da radierii din circulaţie a vehiculului şi a valorificării integrale a 
acestuia către o unitate specializată în dezmembrarea şi recicla-
rea vehiculelor, valoarea rămasă e cea înscrisă în documentele 
justificative eliberate de unitatea respectivă, fără a putea depăşi 
25% din valoarea maşinii la data producerii accidentului.

 mxp.ro/modificari-norme-rca
de Mihai CRĂCEA

GENERALI Asigurări: Incendiul de la 
Dragonul Roşu ar putea fi cea mai mare daună 
din istoria pieţei de asigurări din România

698 accesări pe www.1asig.ro
Conform primelor estimări interne, realizate de compania 

GENERALI, incendiul de la complexul Dragonul Roşu, deţinut de 
NIRO Investment, ar putea fi cea mai mare daună din istoria pieţei 
asigurărilor din România, a declarat, în data de 31 mai 2010, 
Marie KOVAROVA, CEO, GENERALI Asigurări.

În acest moment, suntem în curs de evaluare a daunelor. Pentru 
asigurarea unei neutralităţi a acestui proces, GENERALI a contractat 
experţi internaţionali în daune, loss adjusters. Fiind vorba în acest 
caz despre o daună de mare amploare, am implicat societăţi de 
experţi independenţi internaţionali, cu specializări multiple, care lu-
crează cu cele mai mari companii de asigurări de pe plan internaţio-
nal, a precizat Marie KOVAROVA.

 mxp.ro/incendiu-dragonul-rosu
de Mihaela CÎRCU

Rangam BIR: Dorim să menţinem un echilibru 
sănătos între profitabilitate şi dinamica creşterii

662 accesări pe www.1asig.ro
Sub o nouă conducere, ALLIANZ-ŢIRIAC vizează menţinerea 

poziţiei de lider de piaţă, printr-o viziune echilibrată a creşterii 
afacerilor, concomitent cu susţinerea profitabilităţii companiei.  

A menţine poziţia de lider pe piaţa românească a asigurărilor 
reprezintă cu adevărat o provocare şi, în acelaşi timp, o mare respon-
sabilitate pentru mine. Vom continua să ne întărim forţa financiară, 
prin menţinerea unui echilibru sănătos între profitabilitate şi dina-
mica creşterii, a declarat Rangam BIR, noul CEO al ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări, într-un interviu acordat XPRIMM Newsletters.

Astfel, compania mizează în continuare pe menţinerea 
solidităţii financiare, demonstrată de rezultatele înregistrate de 
 ALLIANZ-ŢIRIAC în perioada de criză, această strategie repre-
zentând un angajament nu numai faţă de clienţi, dar şi faţă de 
acţionari.

 mxp.ro/azt-mentinere-pozitie
de Andreea IONETE

Alte titluri:
g Reasigurarea pentru AOL - ultima miză pentru piaţa 
 internaţională

 mxp.ro/reasigurare-aol

g VIDEO: PAID doreşte emiterea electronică a poliţelor de 
asigurare obligatorie a locuinţelor

 mxp.ro/paid-emitere-electronica

g Piaţa de brokeraj - Jolly-Jokerul pieţei financiare

 mxp.ro/broker-jolly-joker

g Traian BĂSESCU nu promulgă Legea prin care activitatea 
Comisiilor de supraveghere financiară din România urma să 
iasă de sub controlul Parlamentului

 mxp.ro/basescu-supraveghere
g CSA: Peste 92% din daunele pe RCA au fost deja plătite

 mxp.ro/daune-rca-platite






