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Anul
Pilonului III
„Bătălia” pentru colectarea de semnături-adeziuni pentru pensiile private de Pilon II se 
apropie de final, urmând cel mult a se reintensifica înainte de 17 ianuarie 2008, pe fundalul 
întoarcerii angajaţilor din concediile de sărbători. Topurile vor rămâne însă, în linii mari, 
neschimbate.
Pentru cunoscători, „luptele” pentru împărţirea „spaţiului vital” în acest pilon seamănă foarte 
mult cu cele care se duc, în fiecare final de an, pe teritoriul (ne?)profitabilei asigurări RCA.
Astfel, publicitatea a fost cel puţin la fel de agresivă, iar comisioanele au devenit tot mai 
mari şi... ademenitoare (mai lipseau doar tombolele şi concursurile cu premii - ambele 
interzise explicit de către CSSPP –, ca similitudinile să fie complete).
Ceea ce îmi dă însă o mare speranţă în ceea ce priveşte viitorul pensiilor la români este 
creşterea stabilă realizată pe Pilonului III, pe care îl putem asocia cunoscutei asigurări auto 
CASCO.
Date fiind cele de mai sus, şi pentru că suntem la sfârşit de an, nu ne rămâne decât să-i 
spunem la revedere lui 2007 - Anul Pilonului II (RCA) şi să urăm bun venit lui 2008 - Anul 
Pilonului III (CASCO).

În final de editorial, şi de an, în numele colegilor mei şi al meu, vă urez tuturor ca

Anul 2008 să vă fie plin de oportunităţi şi realizări!
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Piaţa Asigurărilor
O seară ReGală 4

Luna Decembrie este marcată de cel mai im-
portant eveniment al finalului de an pentru 
piaţa asigurărilor din România: Gala Premiilor 
Pieţei Asigurărilor acordate de Revista PRIMM 
Asigurări&Pensii. Evenimentul a reprezentat 
punctul culminant al unui an extrem de dina-
mic al industriei româneşti de profil, din care 
nu au lipsit creşteri semnificative, schimbări 
de ierarhii sau modificări de clasamente.

brokeri de Asigurare
CE-AR fI DACă? 22

Ce-ar fi piaţa de brokeraj în asigurări fără pro-
dusele auto? Alex ROŞCA a realizat o analiză 
a pieţei de intermediere în asigurări pornind 
de la ipoteza absenţei acestor clase de asigu-
rări din portofoliul companiilor de intermedi-
ere. Aflaţi mai multe despre cum ar arăta 
structura pieţei şi clasamentul brokerilor.

Punct de vedere cu…
Gheorghe GRAD, Director General SRBA 24

O scurtă retrospectivă a anului care tocmai se 
încheie, realizată de Gheorghe GRAD, privind 
piaţa românească de brokeraj în asigurări.

Risk Management
RISCul DE lICHIDITATE 26

Una dintre cele mai ambiţioase şi dificile în-
trebări cu care se confruntă piaţa de asigura-
re şi reasigurare poate fi: Care este sursa ur-
mătorului risc la care ne expunem? Percepţia 
generală pare să ne îndrepte spre trei direcţii: 
tehnologia, noile reprezentări ale comporta-
mentului uman şi schimbările climatice.

Profil
ESTul PE vAl, În EuROPA 29

Anul 2006 a consemnat un succes de proporţii 
al industriei de asigurări europene, care a tre-
cut, pentru prima dată, pragul psihologic al 
celor 1.000 de miliarde euro, rezultate din pri-
me brute subscrise. Cu o creştere medie la 
nivelul ţărilor CEE de circa 26%, acestea au 
avut o contribuţie semnificativă la evoluţia 
asigurărilor pe bătrânul continent. Detalii,  în-
tr-un articol semnat de Andreea IONETE.

Pensii 41

PEnSIIlE PRIvATE EuROPEnE, lA 
RăSCRuCE

Perspectiva necesităţii dezvoltării, optimizării 
şi promovării soluţiilor de finanţare a pensii-
lor administrate privat a dominat prezentări-
le şi dezbaterile desfăşurate în cadrul celei de 
a II-a Ediţii a Forumului European al Fonduri-
lor de Pensii de la Frankfurt.  Pe larg,  în ana-
liza semnată de Daniela GHEŢU.

ACţIunE, MOTOR! 44
Piaţa pensiilor private a demarat în forţă şi 
cea mai impresionantă demonstraţie se vede 
în plan mediatic. Cele mai prezente companii 
în piaţa de advertising sunt, mai nou, fondu-
rile de pensii care au acaparat spaţiul TV şi cel 
al afişajului stradal. Ce au adus nou campani-
ile lor de promovare? Ne-au atras sau nu? O 
analiză succintă realizată de Liviu HULUŢĂ.

COnCEnTRARE lA vâRf 50
Chiar dacă perioada de aderare la Pilonul II de 
pensii nu s-a încheiat încă, lucrurile sunt clare. 
Piaţa s-a concentrat la vârf, fapt care face difi-
cilă instalarea unei concurenţe reale între ac-
torii implicaţi în business-ul cu pensii adminis-
trate privat. Cum poate fi evitat acest fenomen? 
Un articol de Constantin NĂSTASE.

Programul “unde Mă Asigur?”
Argeş 57

braşov 71

Interviu
Cristian fuGACIu
Director General, MARSH 
Romania 16

> Alexandru 
CIUNCAN în dia-
log cu Directo-
rul General 
MARSH Roma-
nia, Cristian FU-
GACIU,

despre nevoia 
de reglare a pie-
ţei de intermediere şi consultanţă în 
asigurări şi despre viitorul acesteia, 
concretizat în abordarea consultativă 
a brokerajului.

Evenimente
pensii  53

asigurări 85

Cariere 82

Interviu cu
violeta CIuREl
bart bOvERS
ING 48

O discuţie liberă 
care merge de 
la Vest la Est, de 
la tradiţie la ino-
vaţie, de la com-
plexul context 
european la cel 
particular româ-
nesc, în compa-
nia unor experţi 
în domeniul  pensiilor: Violeta CIUREL, 
General Manager European and Inter-
national Affairs, ING Group, şi Bart BO-
VERS, Issue Manager European Affairs, 
ING Group.

Evenimente 
Internaţionale 34



Mulţumim partenerilor
care au contribuit la succesul evenimentului
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O seară

ReGală

PARTEnERII EvEnIMEnTuluI

> luna decembrie este marcată de cel mai important eveniment al finalului de 
an pentru piaţa asigurărilor din România: Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor 
acordate de Revista PRIMM Asigurări&Pensii. 
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> Sergiu COSTACHE 
Director General, Media XPRIMM

PREMIAnţII SERII

GAZDA SERII

 Într-o atmosferă elegantă şi 
extrem de rafinată s-au reunit, pentru 
a participa la Sărbătoarea Anuală a 
premianţilor pieţei asigurărilor, re pre-
zentanţi de marcă ai companiilor de 
asigurări, legislativului, ai autorităţilor 
de supraveghere din domeniile asi gu-
rărilor şi pensiilor private, lideri şi 
specialişti din triunghiul bănci-asi gu-
rări-pensii, precum şi din domeniile 
conexe asigurărilor. Marile premii, Pre-
miile pentru companiile de asigurare, 
Trofeul 1asig, Premiile pentru produse 
de asigurare, Premiile pentru brokerii 
de asigurări, Premiile pentru con tri-
buţia la dezvoltarea pieţei asigurărilor, 
Premiul pentru întreaga carieră, Premi-
ile internaţionale pentru reasigurări 
sau Premiile regionale au fost categori-
ile de distincţii acordate premianţilor 
serii.
 Sergiu COSTACHE, Director 
General, Media XPRIMM, alături de 
Dan FINŢESCU au fost gazdele acestei 
seri de excepţie în care a fost premiată 
excelenţa în asigurări, ca o încununare 
a eforturilor depuse peste an şi a rezul-
tatelor finale. Decernarea premiilor a 
fost însoţită de o agreabilă prezentare 
de modă susţinută de BALLIZA, sub 
genericul  “Holiday Glow”.
 Gala Premiilor Pieţei Asi gu ră-
rilor a reprezentat punctul culminant 
al unui an extrem de dinamic al indus-
triei româneşti de profil, din care nu au 

lipsit creşteri semnificative, schimbări 
de ierarhii, modificări de clasamente şi 
numeroase elemente surpriză.

Gala Premiilor
văzută de invitaţi
Aurel GUBANDRU, Preşedinte, Comi-
sia pentru buget, finanţe şi bănci, 
Camera Deputaţilor: Toamna se nu-
mără bobocii, iar în decembrie se 
numără premiile. Este final de an, este 
momentul bilanţului, se trage linie şi 
cei mai buni vor fi premiaţi. Sper ca 
anul 2008 să marcheze continuarea 
creşterii în domeniul asigurărilor, ală-
turi de implementarea asigurării obli-
gatorii a locuinţelor, care să fie de-
ductibilă fiscal.

Angela TONCESCU, Preşedinte, CSA: 
Această seară semnifică pentru noi un 
bilanţ al anului 2007. Un an şi cu bune 
şi cu mai puţin bune, dar şi o încu nu-
nare a faptului că, cel puţin din punc-
tul de vedere al Comisiei de Supra-
veghere a Asigurărilor, am reuşit să 
realizăm tot ce ne-am propus la în-
ceputul anului.

Mircea OANCEA, Preşedinte, CSSPP: 
Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor re-
prezintă o seară deosebită, de săr bă-
toare. O seară de bilanţ pentru piaţa 
asigurărilor la care particip cu foarte 
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mare plăcere, având în vedere rolul asi-
gurătorilor  în sistemul pensiilor private, 
precum şi aşteptările noastre pentru dez-
voltarea sistemului financiar românesc.

Constantin TOMA, OMNIASIG: Seara 
aceasta este un eveniment care capătă 
tradiţie şi care reuneşte atât principalii ju-
cători din piaţă, cât şi, în egală măsură, 
partenerii şi clienţii acestora, lucru pentru 
care trebuie să îl felicit pe organizatorul 
acestui eveniment. Este o confirmare a 
rezultatelor companiilor din domeniu, a 
principalilor jucători şi aş putea să spun că 
reprezintă un motor al industriei.

Dumitru Mugurel CERĂCEANU, ASIBAN: 
Este o onoare deosebită ca de fiecare dată 
să participăm la acest eveniment, care 
este unul deosebit de important nu doar 
pentru industria de asigurări, dar şi pen-
tru lumea financiar - bancară din Româ-
nia. Putem spune că în seara aceasta 
asistăm la prima ediţie europeană a Galei 
Premiilor Pieţei Asigurărilor.

Mihail TECĂU, BCR Asigurări: Seara aceas-
ta reprezintă o reîntâlnire cu colegii din 
piaţa asigurărilor. Un moment de bucurie 
pentru acest final de an, iar premianţii 
serii vor fi mai bucuroşi şi mai împliniţi 
pentru rezultatele obţinute.

Tudor MOLDOVAN, GENERALI Asigurări: 
Este o seară de gală care sărbătoreşte un 
an de asigurări, un an de muncă continuă, 
de împliniri alături de neîmpliniri, un an şi 
bun, dar şi rău. Dacă ne uităm la creşteri, 
a fost un an bun. Dacă ne uităm la ce lasă 
în urmă aceste creşteri, a fost un an mai 
puţin bun. Piaţa a crescut şi va creşte în 
continuare, dar ce rămâne în urma vâ n-
zărilor este foarte puţin. În contextul 
creşterii daunalităţii pe asigurările auto, 
trebuie gândit foarte atent ce se va întâm-
pla în piaţa asigurărilor pe termen lung.

Cristian FUGACIU, MARSH Romania: Sea-
ra aceasta reprezintă cel mai important 
eveniment de pe parcursul anului. Se 
acordă premii, se întâlnesc cei mai im-
portanţi competitori de pe piaţa asi gu-
rărilor. Este un moment festiv, o încu-
nunare a succeselor şi o răsplată a muncii 
de peste an.

Gheorghe GRAD, SRBA: Gala Premiilor 
Pieţei Asigurărilor reprezintă un moment 
în care ne revedem cu toţii, una dintre 
rarele ocazii în care toată piaţa asigurărilor 
este prezentă într-un singur loc.

Dr. Crinu ANDĂNUŢ, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii: Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor 
înseamnă  plăcerea de a mă reîntâlni cu 
prieteni şi cu competitori, pentru că sun-

OMnIASIG
Constantin TOMA
Preşedinte – Director General

>Mulţumiri echipei, partenerilor 
de afaceri şi clienţilor noştri. După 
integrarea în Uniunea Europeană, 
în 2007, este cazul să lucrăm mai 
inteligent, mai cu folos, să-i facem pe 
toţi colegii noştri să vină cu plăcere la 
serviciu.

MARElE PREMIu
COMPAnIA DE ASIGuRăRI A AnuluI

> Mulţumesc colegilor, clienţilor care 
au în continuare încredere în noi. Mi 
s-a părut un an greu datorită pieţei 
care este din ce în ce mai dificilă. Sper 
ca această piaţă să devină matură, cu 
mai puţine probleme.

AllIAnZ - ţIRIAC Asigurări
Cristian COnSTAnTInESCu
Director General

COMPAnIA AnuluI ASIGuRăRI GEnERAlE

AIG life
Theodor AlEXAnDRESCu
Director General

COMPAnIA AnuluI ASIGuRăRI DE vIAţă

Marile Premii

>A fost un an bun pentru AIG life. Vreau 
să mulţumesc partenerilor de distribuţie, 
instituţiilor financiare şi agenţilor cu care 
lucrăm. Acest an a fost bun nu numai 
datorită creşterii de peste 65%, dar cred 
că suntem şi liderii pieţei asigurărilor de 
viaţă în ceea ce priveşte profitabilitatea. 
AIG este hotărâtă să facă din România o 
piaţă puternică şi solidă.
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tem colegi de suferinţă. Este un moment 
care cuprinde, de-a lungul câtorva ore 
plăcute, rezultatele şi munca unui an în-
treg.

Ioan VREME, GENERALI Pensii: Festivita-
tea Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor a 
devenit deja o tradiţie. Încercăm bucuria 
de a ne revedea cu toţi colegii din indus-
trie, cărora li se adaugă acum şi  invitaţi 
din domeniul pensiilor. Mă bucură un ase-
menea moment festiv, care marchează 
sfârşitul de an.

Florentina ALMĂJANU, UNSAR: O seară 
care de opt ani a devenit un eveniment 
important în piaţa asigurărilor. Reprezintă 
o întâlnire a lumii asigurărilor cu partene-
rii din domeniile conexe. Aşteptăm de la 
noul an o echilibrare cât mai bună a pieţei, 
o maturizare a acesteia şi noi jucători pe 
piaţă.

bilanţ 2007
– Perspective 2008
Angela TONCESCU, Preşedinte, CSA: Anul 
2007 a fost un an bun, mai ales că so-
cietăţile încep să conştientizeze că trebuie 
să respecte normele emise de către CSA şi 
că trebuie să lucreze după principii de 
solvabilitate. Piaţa românească a făcut 
primii paşi spre maturitate, nu chiar toţi, 
dar este un început bun. Consider că şi 
anul următor va fi unul greu pentru 
instituţia noastră, dar şi pentru compani-
ile de asigurare. Deja se discută despre un 
nou sistem de solvabilitate, iar noi toţi 
trebuie să fim conştienţi şi să mergem în 
acelaşi pas cu reglementările existente şi 
să ne pregătim pentru implementarea ce-
lor viitoare.

Mircea OANCEA, Preşedinte, CSSPP: Am 
avut un an excelent şi pentru piaţa pen-
siilor, întrucât este anul de debut al pensi-
ilor administrate privat. Desigur că mai 
sunt multe de făcut şi avem foarte multe 
planuri pentru anul următor şi pentru cei 
ce urmează. Ne putem considera mul ţu-
miţi de realizările acestui an.
 Mai avem de dezbătut legea 
privind organizarea, funcţionarea şi plata 
pensiilor, va trebui să încheiem protocoa-
le de colaborare foarte importante cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse, cu Ministerul Economiei şi Fi nan-
ţelor, cu Bursa de Valori, pentru a începe 
discuţiile privind eficientizarea investiţiilor 
în sistemul de pensii administrat privat, 
astfel încât, după punerea în aplicare a 
acestor componente de pensii adminis-
trate privat, să putem vorbi  şi despre 
eficienţă şi stabilitate.

Premii pentru Companii de Asigurare
bCR Asigurări
Mihai TECău
Preşedinte – Director General

PREMIul DE EXCElEnţă

> Mulţumesc echipei şi sperăm să onorăm în 
continuare această poziţie pe care o ocupăm.

InG Asigurări de viaţă
bram bOOn
CEO

PREMIul SPECIAl TRADIţIE ŞI STAbIlITATE

> Tradiţia înseamnă pentru noi furnizarea unor servicii 
de înaltă calitate. Avem produse interesante şi suntem 
permanent apreciaţi de către clienţii noştri. Anul trecut 
am declarat anul 2007 ca fiind anul pensiilor şi suntem 
fericiţi că avem o dezvoltare constantă pe segmentul 
asigurărilor de viaţă.

GEnERAlI
Tudor MOlDOvAn
CEO

PREMIul SPECIAl PEnTRu CAlITATEA SERvICIIlOR

> Piaţa românească a asigurărilor seamănă cu o 
paradă a modei. În ambele cazuri constatăm o tendinţă 
de dezgolire. În această paradă a modei, ne-am gândit 
să ne orientăm spre calitatea serviciilor, îmbunătăţirea 
lor fiind o preocupare constantă a noastră. Sperăm ca 
în anul care vine să fim mai buni.

ASIbAn
Dumitru Mugurel CERăCEAnu
Preşedinte – Director General

PREMIul SPECIAl PEnTRu DEZvOlTARE DuRAbIlă

> Mulţumim echipei Media XPRIMM, acţionarilor, 
echipei ASIBAN şi tuturor celor implicaţi în piaţa 
asigurărilor, pentru că împreună construim şi ne 
autodepăşim.
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ASIROM
boris SCHnEIDER
Director General

1asig - ASIGuRăRI GEnERAlE

> Doresc să mulţumesc colegilor din sucursale, care au 
avut grijă să ofere servicii cu promptitudine, şi clienţilor 
care ne-au ales.

bCR ASIGuRăRI DE vIAţă
florina vIZInTEAnu
Preşedinte – Director General

1asig - ASIGuRăRI DE vIAţă

> Anul trecut, la un an de activitate, spuneam că 
premiul ne obligă. Anul 2007 a fost un an deosebit 
pentru compania noastră, cu rezultate remarcabile. 
Doresc să mulţumesc clienţilor care ne-au ales în aceşti 
doi ani  de activitate, precum şi forţei de vânzare fără 
de care rezultatele acestea nu ar fi fost posibile.

Trofeul 1asig
Aurel GUBANDRU, Preşedinte, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, Camera 
Deputaţilor: 2007 a reprezentat un an bun 
pentru piaţa asigurărilor şi nu numai. Im-
plementarea pensiilor private obligatorii, 
creşterea consemnată pentru volumul 
pieţei asigurărilor  marchează un an bun 
pentru societăţile de asigurare.

Aron Ioan POPA, Preşedinte, Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară 
şi piaţa de capital, Senat: Pentru piaţa 
asigurărilor, anul acesta a însemnat un 
progres în toate domeniile. Un an impor-
tant pentru implementarea Asigurării 
Obli gatorii a Locuinţelor, un an bun care 
reflectă şi poziţia pe care o are acum 
România în calitate de ţară membră a Uni-
unii Europene.
 Pentru domeniul la care ne re-
ferim, din punct de vedere legislativ, anul 
2008 va stagna. Nu putem elabora legi în 
fiecare an. Piaţa de profil din România îşi 
va continua trendul ascendent, tot mai 
multe companii din România înţeleg fe-
nomenul asigurărilor şi încep să îşi asi gure 
afacerile, aşadar, trendul pozitiv se va 
men ţine.

Cristian CONSTANTINESCU, ALLIANZ-ŢI-
RIAC Asigurări: Anul 2007 a fost un an cu 
rezultate extrem de slabe pentru toată 
piaţa. În ceea ce priveşte ALLIANZ-ŢIRIAC, 
avem  rezultate pozitive dar reduse com-

Responsabilitate Socială Corporatistă - Provocarea Anului 2008
 Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor reprezintă o recunoaştere 
a performanţei şi excelenţei în afaceri. Viaţa înseamnă însă mult mai 
mult decât atât; înseamnă grija pentru familie, prieteni, colegi şi, de 
ce nu, pentru toţi cei care au nevoie de ajutorul nostru. De aceea vrem 
să arătăm că fiecare persoană contează, că fiecare este apreciat şi 
respectat, că suntem datori să trăim într-o lume cu speranţe şi 
perspective.
 În numele acestor idealuri, putem să sprijinim împreună 
copiii şi tinerii cu dizabilităţi mentale, într-un cadru organizat - 
programele Asociaţiei „Alternativa 2003”, care se bucură de întreaga 
susţinere a companiei Media XPRIMM şi a partenerilor săi.
 Toate fondurile atrase în urma campaniilor de sensibilizare 
realizate de către Media XPRIMM vor fi utilizate pentru dezvoltarea a 
două ateliere de lucru pentru aceşti tineri – un atelier de confecţionat 

lumânări şi un altul dedicat olăritului. Activitatea desfăşurată îi va 
ajuta să îşi dezvolte capacitatea de integrare în societate, să se simtă 
apreciaţi şi utili şi să îşi găsească un drum în viaţă.
 Media XPRIMM sprijină, prin toate activităţile sale, 
programele caritabile de integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi 
mentale realizate de către Asociaţia „Alternativa 2003”.
 la Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor, cu ocazia lansării 
proiectului RESPONSABIlITATEA SOCIAlă CORPORATISTă  - 
PROVOCAREA ANUlUI 2008, Media XPRIMM a acordat o distincţie 
specială companiei AUTOITAlIA pentru implicarea în acest proiect.
 Ioana MARIN, Managing Director, HSI Insurance Broker – a 
reprezentat AUTOITAlIA, companie care a primit Diploma de Excelenţă 
pentru Responsabilitate Socială Corporatistă ca recunoaştere pentru 
sprijinul acordat Asociaţiei „Alternativa 2003”.
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PrIMMa AfACERE&PROTECţIE 
ASTRA-unIQA
Radu MuSTăţEA
Director General

PRODuSul AnuluI ASIGuRăRI GEnERAlE

> Produsul a fost realizat împreună cu colegii mei 
pentru o categorie de posibili clienţi care nu fusese 
vizată încă. Astfel a apărut PrIMMa AFACERE, produsul 
de asigurare pentru IMM-uri. Mulţumim pentru 
apreciere. Acest premiu aparţine echipei care l-a 
conceput şi l-a promovat.

InvESTIţIA TA – InTERAMERICAn
frans van DER EnT
CEO

PRODuSul AnuluI ASIGuRăRI DE vIAţă

> Prin Investiţia Ta, INTERAMERICAN şi-a propus să 
devină un jucător important pe piaţa fondurilor private 
de pensii. Meritul este al echipei de management a 
activelor care a răspuns cu succes aşteptărilor. Doresc 
să mulţumesc colaboratorilor care au făcut posibilă 
această performanţă.

Premii pentru Produse de Asigurare
parativ cu anii anteriori. Mi-e teamă că 
dacă nu o să ne maturizăm puţin, rezul-
tatele vor merge în aceeaşi direcţie.
 Din discuţiile pe care le am cu 
colegii din piaţă rezultă că sunt foarte 
multe semne de îngrijorare pentru anul 
următor. Din păcate, sunt prea mulţi din-
tre competitori care au în continuare un 
singur target: cota de piaţă, fără să aibă 
aparent presiuni în ceea ce pri veşte profi-
tabilitatea, această  atitudine influenţând 
negativ întreaga piaţă. Anul următor are 
şanse bune să ajungă mai negru decât 
anul 2007. Sper ca în ceasul al doi s pre-
zecelea să reuşim să schimbăm puţin 
trendul.

Constantin TOMA, OMNIASIG: Potrivit re-
zultatelor consemnate de compania noas-
tră, 2007 a fost un an foarte bun. Mul ţu-
mesc colegilor, pentru că aceste re    zul tate 
sunt încununarea efortului echipei pe 
care o conduc, sunt realizări importante 
care au depăşit aşteptările ac ţio narilor, iar 
acest lucru ne obligă şi pentru anii ur mă-
tori să consolidăm compania prin men-
ţinerea acestei creşteri spectaculoase pe 
care am înregistrat-o în acest an. Nu va fi 
un lucru uşor dar, în contextul întregii 
industrii, în condiţiile în care România s-a 
integrat în Uniunea Europeană, cred că 
acest trend ascendent se va păstra nu 
doar pentru compania noastră, ci şi pentru 
întreaga industrie. Cei care vor fi mai 
pricepuţi, mai bine implicaţi să identifice 

AuTOITAlIA
Ioana MARIn
Managing Director
HSI Insurance broker 

DIPlOMA DE EXCElEnţă PEnTRu RESPOnSAbIlITATE SOCIAl CORPORATISTă

>AUTOITAlIA sprijină cu bucurie asemenea iniţiative. În nenumărate rânduri am venit în 
întâmpinarea acestor cereri şi dorim să facem viaţa acestor copii cât mai uşoară. De aceea 
ne-am implicat în acest proiect şi am încercat să facem calea copiilor cât mai „smooth”, cum spun 
americanii.
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MARSH România
Cristian fuGACIu
Director General

bROKERul AnuluI

> 2007 a fost un an greu, dar care a meritat efortul. 
le mulţumesc colegilor pe care îi felicit pentru acest 
premiu. le mulţumesc asigurătorilor care, pe lângă 
faptul că ne-au suportat, ne-au şi votat. Mulţumesc 
pentru curaj Revistei PRIMM care ne decernează pentru 
al doilea an consecutiv acest premiu.

AOn România
Karina ROŞu
Director General

PREMIul SPECIAl PEnTRu CAlITATEA SERvICIIlOR

> Mulţumesc atât colegilor din România, dar şi celor 
din reţeaua internaţională, pentru că datorită lor am 
reuşit să obţinem acest premiu.

EuRObROKERS Group
Ioan Mircea PETRICă
Preşedinte

PREMIul SPECIAl PEnTRu CEA MAI SEMnIfICATIvă CREŞTERE

> Mulţumesc în primul rând partenerilor noştri, 
companiile de asigurări, pentru că produsele create 
de aceştia ne-au permis să ajungem şi la clienţi la 
care doar am sperat. Nu în ultimul rând, mulţumesc 
colaboratorilor şi clienţilor care anul acesta au fost mult 
mai receptivi faţă de produsele pe care le-am oferit. 

KunDEn bROKER
bernhard nEuMAIER
Director General

PREMIul SPECIAl 1asig

> Este o onoare să activăm pe piaţa românească 
a asigurărilor şi sper să fim utili prin consultanţa şi 
experienţa de care dispunem. Sper, de asemenea, ca 
afacerile să se dezvolte în continuare la fel de bine şi în 
anul următor.

Premii pentru Brokeri de Asigurare
nişe sau sectoare sau să se concen treze 
pe anumite zone vor reuşi să înre gistreze 
rezultate spectaculoase. Urmărim cu mare 
interes să inovăm, să aducem lucruri noi, 
fiind axaţi pe o strategie fun damentată pe 
creştere şi consolidare, în acelaşi timp.

Boris SCHNEIDER, ASIROM: Acest an a 
fost unul de repoziţionare şi reconsolidare 
pentru ASIROM, o perioadă de tranziţie. 
Sunt convins că în următorii doi ani vom 
reuşi să conducem ASIROM pe drumul 
său, acolo unde îi este cu adevărat locul. 
În perioada următoare va trebui să ne 
con centrăm pe problemele reale ale pie ţei, 
să nu mai repetăm greşelile trecutului.

Dumitru Mugurel CERĂCEANU, ASIBAN: 
Pentru industria asigurărilor din România, 
anul 2007 a marcat o creştere superioară, 
de aproape patru ori mai mare decât cea 
consemnată la nivelul Produsului Intern 
Brut, o daunalitate specifică zonei noastre, 
datorată în principal claselor de asigurări 
auto. Anul care se va încheia a însemnat o 
serie de majorări de capital pentru multe 
companii şi probabil că sfârşitul de an va 
marca o schimbare de acţionariat im-
portantă la nivelul pieţei, în sensul în care 
nici o companie dintre primele zece ale 
pieţei nu va mai avea capital integral 
românesc.

Theodor ALEXANDRESCU, AIG Life: Acest 
an a fost cel mai bun pe care compania 
noastră l-a avut în România. Am înregistrat 
o creştere semnificativă de peste 65%, 
suntem cea mai profitabilă companie de 
asigurări de viaţă şi ocupăm un onorant 
loc doi în piaţă. Toate aceste lucruri ne şi 
obligă. Suntem în grafic cu planurile 
noastre, pentru că  încă de la intrarea în 
România am avut un plan pe zece ani, iar 
pentru următorii zece avem planuri mari 
pentru piaţa românească.
 Anul 2008 are toate premisele 
pentru a marca o creştere cel puţin la fel 
de mare. Dorim să ne păstrăm poziţia de 
lider în domeniul profitabilităţii pe seg-
mentul pe care activăm.

Mihail TECĂU, BCR Asigurări: 2007 a fost 
un an bun, primul an în Uniunea Eu ro-
peană,  an în care societăţile de asigurare 
s-au confruntat cu experienţa pieţei euro-
pene, an în care ne apropiem de o piaţă 
de 2 miliarde euro. Suntem pe o tendinţă 
crescătoare, trebuie să realizăm mai mult 
profit la nivelul pieţei şi atunci sunt con-
vins că o să fie mai bine şi pentru acţionarii 
noştri.

Tudor MOLDOVAN, GENERALI Asigurări: 
Anul 2007 a marcat şi modificarea struc-
turii pieţei prin introducerea pensiilor pri-
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vIEnnA InSuRAnCE GROuP
Constantin TOMA
Preşedinte – Director General, OMnIASIG

InvESTITORul AnuluI

> Am confirmat ceea ce unul dintre membrii Board of 
Directors afirma anul trecut, şi anume că vom continua 
să ne dezvoltăm în România prin achiziţii. VIG se va 
implica în sensul consolidării companiilor achiziţionate, 
importării şi transferului de know-how, a sprijinului 
logistic şi financiar pentru a aduce VIG pe o poziţie 
dominantă în această industrie. Vă mulţumesc pentru 
încrederea acordată.

GROuPAMA
Adrian vuŞCAn
Director Economic, bT Asigurări

TRAnZACţIA AnuluI

> Vă mulţumesc pentru acest premiu. Este o surpriză şi 
pentru noi că suntem premiaţi după această tranzacţie 
pe care o consider rezultatul întregului grup.

Premii pentru Brokeri de Asigurare Premii pentru Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor 

> Anul trecut am promis multe. Pot 
afirma cu certitudine că 95% din tot 

ceea ce am promis anul trecut am 
dus la îndeplinire. lupta continuă şi 

în 2008, un an care va fi la fel de greu 
pentru CSA şi asigurători. Integrarea 

nu înseamnă doar avantaje, ci şi 
consolidarea pieţei, respectarea 

regulilor şi protecţia asiguratului.

COMISIA DE 
SuPRAvEGHERE A 

ASIGuRăRIlOR
Angela TOnCESCu

Preşedinte

vate, prin urmare o diversificare sub stan-
ţială a ofertei de pe piaţă. În anul 2008 se 
vor corecta foarte multe dintre probleme-
le asociate asigurărilor auto, se va pro-
duce o schimbare în ceea ce priveşte per-
cepţia românilor despre asigurările de 
viaţă, mai ales după boom-ul consemnat 
de pensiile obligatorii. Anul 2008 nu 
poate fi decât un an bun, un an în care 
sper că se va îmbunătăţi odată pentru tot-
deauna segmentul auto.

Bogdan ANDRIESCU, UNSICAR: Reperele 
acestui an ne creează posibilitatea de a 
privi cu optimism spre viitor. Creşterea 
consemnată de la an la an în piaţă este din 
ce în ce mai mare şi ne apropiem de 
standardul european. Consider că avem 
motive să aşteptăm o dezvoltare pozitivă 
în anii care urmează.

Cristian FUGACIU, MARSH Romania: 
Acest an ne-a adus rezultate extraordi-
nare, dar care s-au fundamentat pe foarte 
multă muncă. E bine că ne apropiem de 
finalul anului pentru un moment de 
respiro şi pentru a pregăti cum se cuvine 
anul următor. Comparativ cu anii ante-
riori, 2007 a fost pozitiv din toate punctele 
de vedere, un an deosebit prin aderarea la 
Uniunea Europeană, asociată cu toate ele-
mentele pozitive care decurg din acest 
act.

Gheorghe GRAD, SRBA: Anul 2007 a fost 
deosebit de prosper din punctul de ve-
dere al pieţei asigurărilor, cu referire 
particulară la creşterile consemnate de 
piaţă. Din păcate, aceeaşi apreciere nu se 
poate face pentru partea care ţine de 
profitabilitatea asigurătorilor.

Ioan VREME, GENERALI Pensii: Sunt con-
vins că pentru piaţa asigurărilor fiecare an 
e tot mai bun. Creşterea pieţei, stabiliza-
rea societăţilor de asigurare şi industria 
recent apărută, cea a pensiilor private, 
care vine ca o mănuşă pentru zona fi-
nanciară: bănci - asigurări - pensii, acestea 
au fost reperele anului 2007.

Radu VASILESCU, ING Pensii: Anul 2007 a 
fost un an deosebit de fructuos pentru 
ING Pensii. Suntem acolo unde ne-am 
propus atât pe segmentul pensiilor obli-
gatorii, cât şi pe cel al pensiilor facultative. 
Anul 2008 va deveni extrem de interesant 
spre finalul lui, prin prisma activelor pe 
care compania noastră le va avea de ad-
ministrat, urmare a rezultatelor excelente 
pe care le-am avut pe partea de ade rare.

TROfEul PRIMM



12 Anul IX  - Numărul 11-12/2007     56

Eveniment

boris SCHnEIDER
Director General
ASIROM

Gavril MuREŞAn

Dumitru nicolae PEPICI
Director, Centrul Regional vest
OMnIASIG

Emil bOlDuŞ

PREMIul SPECIAl PEnTRu COnTRIbuţIA
lA DEZvOlTAREA PIEţEI ASIGuRăRIlOR

PREMIul SPECIAl
PEnTRu ÎnTREAGA CARIERă

PREMIul SPECIAl Al PROGRAMuluI
 „unDE Mă ASIGuR?”

PREMIul SPECIAl
PEnTRu ÎnTREAGA CARIERă

> Dedic acest premiu 
familiei mele. Vă doresc 
Crăciun Fericit şi sper să fiu 
alături de dumneavoastră 
în următorii zece ani.

> Îmi face o deosebită 
plăcere să constat că cei 
care se retrag din activitate 
nu sunt uitaţi. Mulţumesc 
Revistei PRIMM pentru 
iniţiativa din această 
seară. Mulţumesc tuturor 
colaboratorilor mei.

> Premiul mă onorează. 
Trebuie să mulţumesc în 
primul rând companiei şi în 
special conducerii OMNIASIG, 
al cărei management flexibil 
şi performant a făcut posibilă 
această dezvoltare regională. 
Mulţumesc colegilor din 
Regiunea Vest al căror aport 
este inestimabil.

> Vă mulţumesc călduros 
pentru distincţia acordată. 
Vă doresc tuturor să aveţi 
parte de aceeaşi carieră şi să 
ajungeţi pe acest podium. 
Am dovedit că am rezistat în 
asigurări, lucru nu chiar uşor, 
şi că am lăsat ceva în urma 
mea.

Premii pentru Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor 

Premii pentru Întreaga Carieră
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MunICH Re
Andreas GROSSE
Market Coordinator
Romania

POlISH Re
Agnieszka KOPER
Reinsurance Department

AOn Re
james GRInDlEY
Director
Insurance & Reinsurance
business Development

STEllAR Re
Denisa DuMITRu
Preşedinte

REASIGuRăTORul AnuluI

CEl MAI DInAMIC REASIGuRăTOR Al AnuluI

bROKERul DE REASIGuRARE Al 
AnuluI

CEl MAI DInAMIC bROKER DE 
REASIGuRARE Al AnuluI

> Îmi doresc să 
continuăm tot aşa. 
Suntem foarte mulţumiţi 
de piaţa românească de 
asigurări. Avem multe de 
făcut împreună şi sunt 
sigur că vom reuşi.

>Vă mulţumesc, în numele 
colegilor mei,  pentru premiu 
şi pentru încrederea acordată.

> Sunt încântat şi deosebit 
de onorat să primesc 
acest premiu în numele 
colegilor mei. Mulţumesc 
AON Romania şi în mod 
special Karinei ROŞU pentru 
profesionalismul şi sprijinul 
echipei de aici, din România. 
Mulţumesc clienţilor noştri.

>Suntem cel mai dinamic 
broker nu atât datorită 
dinamicii mele sau a 
companiei pe care o conduc, 
ci datorită companiilor de 
asigurare care ne-au susţinut 
şi cărora le mulţumesc.

Premii pentru Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei Asigurărilor 

Premii pentru Întreaga Carieră

Premii Internaţionale - Premii pentru Reasigurători
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bulSTRAD
Rumen YAnTCHEv
CEO

ASIGuRăTORul AnuluI În bulGARIA

>Am primit cu plăcută surprindere vestea acordării 
acestui premiu. Sunt foarte fericit şi mândru că primesc 
acest premiu în numele companiei pe care o reprezint. 
Vă mulţumesc pentru premiu şi aş fi fericit dacă şi 
Bulgaria ar putea acorda, la fel ca dumneavoastră, 
premii pentru companiile din România.

lIGA ASIGuRăTORIlOR
DIn uCRAInA
Alexandr fIlOnIuK
Preşedinte

ASIGuRăTORul AnuluI În MOlDOvA

> Acest premiu ne onorează şi este o urmare firească 
a excelentei colaborări pe care am avut-o cu Media 
XPRIMM în toţi aceşti ani şi, totodată, o dovadă 
a recunoaşterii  stabilităţii pieţei de asigurări din 
Ucraina. Salutăm eforturile depuse de Media XPRIMM 
în promovarea pieţelor Est- Europene şi apreciem că 
parteneriatul nostru va fi unul de succes.

DISTInCţIA PEnTRu COOPERARE REGIOnAlă

>În numele Societăţii Naţionale de Asigurări 
MOlDASIG şi al meu personal vă transmit cele mai 
calde mulţumiri pentru premiul acordat companiei 
pe care am onoarea să o conduc. Ne bucură faptul 
că succesele noastre sunt apreciate şi peste hotarele 
Republicii Moldova. Vă mulţumesc pentru înalta 
apreciere şi vă transmit cele mai distinse salutări.

lEMMA
ASIGuRăTORul AnuluI În uCRAInA

 Premii Internaţionale - Premii Regionale

MOlDASIG
vitalie bODEA
Director General
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Maestru de ceremonii

Dan fInţESCu

Fashion Show

bAlIZZA

Official Technical Partner

360 Revolution

Technical Support

Cristi SInGER & Paradigma Group

Catering

Gala Catering
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Interviu cu

Cristian fuGACIu
Director General, MARSH România

> Având în vedere numărul mare de brokeri interesaţi de România şi asigurătorii care vin din străinătate şi care au cultura 
colaborării cu un broker, piaţa naţională de profil ar putea ajunge anul viitor la circa 25% din subscrieri, pe fondul unei 
dezvoltări accentuate pe partea de retail, unde piaţa este acoperită prea puţin în momentul de faţă - asigurări de locuinţe, 
asigurări medicale şi de accidente. 
la nivel corporate, companiile au început să îşi manifeste interesul pentru consultanţă şi să simtă nevoia ca un specialist să 
le identifice riscurile şi să evalueze impactul acestora asupra business-ului lor.
Despre dezvoltare pieţei de intermediere şi consultanţă în asigurări şi despre viitorul acesteia, concretizat în abordarea 
consultativă a brokerajului, într-un… 

PRIMM: Propun să începem discuţia de la rolul pe care pia-
ţa de brokeraj şi consultanţă în asigurări îl joacă în acest 
moment. Cum estimaţi că va evolua aceast domeniu în 
anul viitor şi într-o perspectivă mai îndepărtată?
Cristian FUGACIU: Văd lucrurile într-o manieră optimistă, 
aşa cum am făcut-o şi până acum, în sensul că ponderea 
primelor intermediate de brokeri va creşte, în principal pe 
partea de retail. Pe piaţa de corporate, marea majoritate a 
firmelor au deja o anumită cultură, o anumită practică în 
domeniu, iar multe dintre companiile multinaţionale lu-
crează deja cu un broker, ceea ce înseamnă că această piaţă 
este mai bine reprezentată de brokeri. Din experienţa noas-
tră cel puţin, multe dintre societăţile cu capital autohton 
care până acum nu au lucrat cu un broker sau au lucrat cu 
un broker pentru asigurarea bunurilor în leasing, sunt din 
ce în ce mai deschise spre colaborarea cu un broker care să 
le aducă valoare adăugată. Sunt interesaţi de consultanţă, 
pentru că au început să simtă nevoia ca un specialist să le 
identifice riscurile, să le prioritizeze şi să evalueze impactul 
acestora asupra business-ului lor. După parcurgerea tutu-
ror acestor etape, doresc încheierea asigurărilor necesare 
în condiţii cât mai avantajoase pentru ei.

PRIMM: Pe partea de corporate, pe care linie de business 
apreciaţi că se va produce o dezvoltare mai pronunţată în 
2008?
C.F.: Ca pondere, creşterea cea mai mare o vor avea pensii-
le, în mod special Pilonul III. În ceea ce priveşte asigurările, 
cred că se vor dezvolta liniile mai specializate – răspunderi 
ale producătorilor, răspunderi pentru poluare, Director’s 

and Officer’s, răspunderi profesionale etc. Va continua creş-
terea pe segmentele unde are loc o evoluţie a volumului de 
bunuri comercializate, cum ar fi asigurările auto. 

PRIMM: Preconizaţi un shift între corporate, care este semi-
saturat, către retail?
C.F.: Creşterea mai mare ca şi procent în dinamică o văd 
pe retail, pentru că piaţa este acoperită foarte puţin în mo-
mentul de faţă. Şi, repet, nu vorbim de RCA şi de asigurări 
de viaţă, unde deja există o istorie şi un grad de saturaţie 
mai mare. Mă refer la celelalte linii, unde e aproape o piaţă 
virgină, cum ar fi asigurările de locuinţe, de sănătate. Un 
aspect negativ este faptul că pe domeniul corporate, din 
păcate, nu există statistici pe piaţă, sau noi, cel puţin, nu 
avem acces la ele. Ne-ar fi de mare folos, spre exemplu, să 
ştim în ce măsură companiile au asigurări pentru busine-
ss-ul lor şi în ce măsură acestea sunt încheiate direct şi cât 
prin brokeri.

PRIMM: Aţi făcut referire la segmentul de clienţi retail. În 
prezent, când vorbim de brokeraj în asigurări şi retail, nu ai 
cum să nu te gândeşti la deja celebrii brokeri de RCA…
C.F.: Eu prin retail înţeleg asigurările care se distribuie către 
persoane fizice - asigurări vândute individual persoanelor 
fizice, dar este foarte adevărat că în momentul de faţă piaţa 
de retail este formată în mare parte din RCA şi, probabil, 
din asigurări de viaţă. Dar pe segmentul retail pot să intre 
foarte bine şi asigurările pentru locuinţe care, începând de 
anul viitor, vor deveni  obligatorii, de asemenea pot să intre 
şi asigurările CASCO, asigurările facultative de locuinţe, asi-
gurările medicale şi de accidente ş.a.m.d. 
 Pe piaţă există un număr impresionant de bro-
keri, care am observat că este în creştere, ceea ce înseamnă 
că există şi o cerere mai mare pentru astfel de servicii. Nu 
aş vrea să joc rolul de sanitar al pieţei, dar trebuie precizat 
că acum suntem parte a Uniunii Europene, regulile în asi-
gurări şi brokeraj sunt similare, în concluzie, mai devreme 
sau mai târziu, piaţa se va regla. Problema nu ar fi însă nu-
mărul societăţilor de brokeraj în sine, dacă ele ar contribui 

> În viitorul apropiat industria de profil se va aşeza, adică vor 
rămâne numai societăţi de asigurare serioase, multe internaţionale. 
Prin venirea lor, concurenţa va fi din ce în ce mai mare.
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Interviu

> viitorul îl văd ca fiind al abordării consultative 
a brokerajului, nu brokeraj egal intermediere, ci 
consultanţă acordată clientului.
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la dezvoltarea pieţei şi dacă toate ar face business în mod 
profesionist. Este foarte important ca toţi brokerii să fie 
profesionişti şi să nu facă compromisuri în acest sens, ceea 
ce, pe termen mediu şi lung, poate afecta negativ întreaga 
piaţă. 

PRIMM: 2007 a fost anul în care asigurările de răspundere 
profesională de tip D&O au devenit obligatorii. Aţi consta-
tat o modificare în ponderea deţinută de această clasă de 
asigurări în portofoliul MARSH?
C.F.: În mod cert,  s-a simţit un interes mai mare, dar ca pon-
dere şi ca volum de business nu pot să afirm că legislaţia a 
avut o influenţă covârşitoare, pentru că prevederea legisla-
tivă privind obligativitatea nu e foarte clară, şi asta se ştie 
deja. Există companii care cumpără asigurarea D&O doar 
pentru a răspunde cerinţei legale şi atât, nu o fac pentru că 
sunt convinşi că le foloseşte la ceva, şi normal că încearcă 
să limiteze cât mai mult costurile aferente în momentul în 
care nu-i înţeleg utilitatea. Concluzia este că s-au încheiat 
ceva mai multe poliţe de acest tip decât în anii anteriori, 
dar în ceea ce priveşte sumele nu e nimic impresionant. 
Oricum, prevederile din lege au determinat într-un fel, 
după părerea mea, impulsionarea pieţei în a oferi produ-
sul, în a merge spre clienţi, pornind tocmai de la această 
obligativitate. Iar scopul asigurătorilor, inclusiv al brokerilor 
este să promoveze produsul pe piaţă, să-l explice. Probabil 
că în următorii ani, după ce va exista o cultură referitoare la 
acest subiect, clienţii vor solicita şi asigurarea respectivă.

PRIMM: Se va întâmpla acelaşi lucru şi cu asigurările obli-
gatorii de locuinţe?

C.F.: Diferenţa este că asigurarea D&O se adresează com-
paniilor sau managerilor din companii, pe când asigurarea 
obligatorie a locuinţelor se adresează populaţiei. Şi reacţi-
ile s-ar putea să fie diferite, pentru că depinzi de partea fi-
nanciară, de resursele financiare ale oamenilor şi de modul 
în care aceştia vor percepe obligativitatea impusă de lege, 
de beneficiul real pe care îl vor percepe în urma încheierii 
unei asigurări obligatorii a locuinţei. 

PRIMM: Ce opţiuni de dezvoltare întrevedeţi pentru anii 
care urmează?
C.F.: Viitorul îl văd ca fiind al abordării consultative a bro-
kerajului, nu brokeraj egal intermediere, ci consultanţă 
acordată clientului. Foarte important este ca, înainte de a 
face brokeraj, noi să oferim clientului consultanţă de risc, 
pentru că riscurile care sunt transferate în asigurare repre-
zintă o parte mică a riscurilor globale cărora o companie 
trebuie să le facă faţă. Totul trebuie tratat unitar şi centrali-
zat la nivel de management, trebuie să existe o politică de 
risk management din care fac parte integranta asigurările 
şi, implicit, brokerajul. În viitor vom pune din ce în ce mai 
mult accent pe această abordare consultativă. Nu suntem 
singura companie de brokeraj care şi-a manifestat această 
intenţie, dar cred că doar un număr limitat de brokeri au 
capacitatea tehnică şi profesională de a oferi consultanţa 
la care mă refer.

PRIMM: Reprezentaţi una dintre cele mai puternice com-
panii de brokeraj în plan local. Cum comentaţi faptul că, 
la sfârşitul acestui an, numărul companiilor de asigurări 
din România cu capital autohton se apropie vertiginos de 
zero? 
C.F.: Nu pot să spun că sunt surprins de această evoluţie a 
lucrurilor, având în vedere faptul că încă de acum doi ani 
am afirmat că aceasta va fi tendinţa în România, de con-
centrare şi de internaţionalizare. Este doar un curs firesc al 
lucrurilor. Şi probabil că la sfârşitul anului viitor nu va mai 
exista nici măcar o societate cu capital românesc în Top 
10... În ceea ce priveşte asigurătorii de talie medie şi mică, 
probabil ca aceştia vor fi vânduţi, în condiţiile în care au ce 
oferi unui potenţial investitor. Nu cred că este posibil – şi 
nici acţionarii nu îşi doresc aşa ceva – să reziste menţinân-
du-se la nesfârşit ca societăţi locale de eşalon secund. 
 Cu toate aceste schimbări, şi ţinând cont că sunt 
şi companii noi care vin şi care fac ca numărul total al asi-
gurătorilor să crească, estimez că vom încheia anul 2007 cu 
un număr aproximativ egal de companii care operează pe 
această piaţă.
 Practic, se pare că în viitorul apropiat industria de 
profil se va aşeza, adică vor rămâne în piaţă numai societăţi 
de asigurare eficiente, multe internaţionale. Prin venirea 
lor, concurenţa va fi din ce în ce mai mare, iar rezultatul 
final pentru client, cumpărătorul de asigurări, va fi o îmbu-
nătăţire a serviciilor pe care le accesează.

PRIMM: Cum apreciaţi că va evolua piaţa de brokeraj în 
asigurări, în contextul în care 20% din prime sunt interme-
diate de brokeri?
C.F.: Este greu de estimat dar, aşa cum spuneam, probabil 
creşterea cea mai mare va fi înregistrată pe segmentul de 
retail. Per total însă, estimez că se va ajunge la circa 25% 
din subscrieri în anul viitor, având în vedere mai ales valul 
de brokeri care sunt interesaţi de România şi, în egală mă-
sură, asigurătorii din străinătate care intră pe piaţa noastră 
şi care au cultura colaborării cu un broker.

Alexandru D. CIunCAn

> Văd lucrurile într-o manieră optimistă, în sensul că ponderea 
primelor intermediate de brokeri va creşte, în principal pe partea 
de retail. Pe piaţa corporate marea majoritate a firmelor au deja o 
anumită practică, iar multe dintre companiile multinaţionale lucrează 
deja cu un broker.

Interviu
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Eveniment Internaţional

Ion Daniel lăCuSTEAnu
vicepreşedinte, EuRObROKERS

Interviu cu

PRIMM: Care sunt cele mai semnificative realizări ale EU-
ROBROKERS în 2007?
Ion Daniel LĂCUSTEANU: EUROBROKERS încheie un an 
plin cu multe evenimente şi realizări notabile! Înainte de 
toate, aş remarca trendul deosebit la asigurările de viaţă, 
care anul acesta au crescut cu 50%. În al doilea rând, trebuie 
menţionată creşterea numărului de colaboratori activi, cu 
34% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006. De punctat că 
într-o companie care se dezvoltă în sistem MLM important 
este numărul colaboratorilor activi faţă de câţi ar dori să 
dezvolte afaceri în acest sistem bazat pe marketingul de 
referinţă.
 În al treilea rând, este vorba de creşterea cifrei de 
afaceri cu peste 30%. Acest aspect esenţial în dezvoltarea 
companiei a fost şi mai evident în semestrul al doilea, când 
cifra de afaceri a companiei a crescut galopant. Nu în ultimul 
rând, ne trecem în cont încă două realizări de excepţie: un 
sediu central al companiei în Otopeni şi un nou parteneriat 
strategic pe asigurările de viaţă cu compania GENERALI, pe 
lângă cel care există şi funcţionează foarte bine cu compa-
nia AIG Life.

PRIMM: Recent, EUROBROKERS a demarat un partene-
riat cu GENERALI şi pe piaţa pensiilor private. Care sunt, 
după trei luni de la debutul colectării, rezultatele acestei 
colaborări?
I. D. L.: Într-adevăr, EUROBROKERS – Broker de Pensii Private, 
companie din holdingul EUROBROKERS, a iniţiat partener-
iatul pe pensii private cu Fondul GENERALI, “ARIPI”. La două 
luni de la debutul colaborării noastre suntem încântaţi de 
rezultate, care înseamnă 46.000 de adeziuni.

PRIMM: În vara lui 2007, EUROBROKERS îşi reloca sediul 
central la Otopeni. Cum a fost influenţată compania de 
această conectare mai directă la lumea afacerilor din 
Capitală?
I. D. L.: Acest lucru încă nu se face simţit în cifre. Cert este 
că suntem mai aproape de toţi partenerii noştri. Multe con-
tacte prin telefoane sau ocazionate de diverse manifestări 
în domeniu unde se reclamă prezenţa celor care creează şi 
dezvoltă piaţa asigurărilor au fost înlocuite curent de întâl-
niri directe în care se dezbat în linişte şi cu resurse de timp 
suficiente toate aspectele unui parteneriat.

PRIMM: Care sunt obiectivele pe care EUROBROKERS şi le-a 
propus pentru 2008?
I. D. L.: Sunt multe, foarte multe. Am să le enumăr, fiindcă 
nu pot stabili încă o ierarhie.
 Astfel, ne propunem creşterea în planul pro fe-
sionalizării asistenţilor în brokeraj pentru îmbu nă tă ţirea 
performanţelor tehnice şi financiare, identificarea de avan-
taje competitive în piaţa de profil, servirea profesionistă 
a clienţilor pe care îi gestionăm împreună cu societăţile 

de asigurări, dar care vrem să simtă EUROBROKERS mai 
aproape de inimile şi interesele lor. Intenţionăm, de ase-
menea, să ne consolidăm prezenţa în cât mai multe zone 
strategice, prin deschiderea de noi reprezentanţe, agenţii şi 
puncte de lucru. Ne propunem, în acelaşi timp, să creştem 
trei locuri în topul brokerilor de asigurări. Bineînţeles că tot 
ceea ce ne dorim acum poate suferi modificări în funcţie 
de contextul pieţei asigurărilor şi evoluţia ei. În asigurări 
este ca în viaţă, astfel, în eforturile noastre de a ne asigura 
existenţa, pot să intervină multe schimbări neaşteptate, 
încât,  pentru a supravieţui, trebuie să acceptăm că schim-
barea este inevitabilă şi că trebuie să ne modelăm viaţa 
în raport cu noile situaţii. Dar suntem pregătiţi. Avem mai 
multă experienţă, mai mult antrenament, mai multe resurse 
financiare şi umane pentru a face din anul 2008 un an de 
referinţă în istoria companiei noastre, cu atât mai mult cu 
cât dorim să-l marcăm drept anul în care „punem piciorul” 
în Europa. Ne dorim foarte mult ca sfârşitul anului 2008 să 
ne găsească în Europa cu cel puţin o reprezentanţă.

PRIMM: Cum preconizaţi că va evolua piaţa românească 
de brokeraj în asigurări în anul 2008?
I. D. L.: Consider că această piaţă va evolua exact după 
aşteptările brokerilor: cel puţin 40% din piaţă adjudecată. 
Adică jumătate din media europeană. Şi aşa va fi!

P
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În primele nouă luni ale anului în curs asigurări-
le auto reprezentau, potrivit estimărilor noastre, 70% din 
piaţă. Este de ajuns să analizăm structura vânzărilor de au-
toturisme noi şi putem obţine cu uşurinţă tendinţa de evo-
luţie a pieţei de brokeraj. E adevărat, asigurările auto au un 
cuvânt greu de spus în structura pieţei şi, bineînţeles, în de-
finirea clasamentului general al pieţei. În prezentul articol 
ne propunem o altfel de analiză a pieţei de intermediere 
în asigurări sau, mai bine zis, o analiză a pieţei asigurări-
lor non-auto. Departe de noi gândul de a blama sau acuza 
brokerii captivi sau cei care se orientează preponderent că-
tre asigurările auto. Aceştia au meritele lor incontestabile, 
reprezentate cel puţin prin contribuţia la creşterea cantita-
tivă a pieţei.

Aşa cum aminteam în deschiderea acestui articol, 
intermedierile care provin din asigurări, altele decât cele 
auto, reprezintă aproape o treime din piaţa de brokeraj, 
adică circa 93 mil. euro. Suma precizată este echivalentul a 
14% din valoarea primelor brute subscrise pentru catego-
riile de asigurări menţionate. De fapt, valoarea subscrierilor 
din asigurări - altele decât cele auto, a depăşit în primele 
nouă luni ale anului în curs 675 mil. euro. Aşadar, pentru 
asigurările non-auto constatăm o pondere cu aproape 6 
puncte procentuale mai scăzută decât media pieţei a inter-
medierilor în subscrieri.

O structură realizată potrivit scenariului, şi care 
rezultă din eliminarea asigurărilor auto din ecuaţia inter-

medierilor, ar conduce la următoarele ponderi, pe clasele 
importante de asigurări: asigurări de viaţă (20%), asigurări 
de tip property (50%), asigurări de răspundere civilă gene-
rală (13%). Dar, evident, nu am putea opri scenariul doar 
la structura pieţei pe clase de asigurări. Schimbările spec-
taculoase au loc în ierarhia companiilor din piaţă. Evident, 
precizăm din nou că cifrele prezentate aici sunt rezultatul 
unei ipoteze de lucru şi reprezintă doar o ierarhizare care se 
bazează pe rezultatele a doar 30% din piaţa de brokeraj. 

MARSH, AON Romania, GRAS SAVOYE ROMANIA, 
LONDON Brokers şi EOS RISQ ar fi, în această ordine, prime-
le cinci dintre companiile din piaţă care ne-au furnizat date 
referitoare la rezultatele primelor nouă luni ale anului în 
curs. De fapt, primele două dintre companiile menţionate, 
MARSH şi AON Romania, ocupă poziţiile a doua, respectiv a 
treia în clasamentul general.

Liderul pe segmentul non-auto, MARSH, deţine o 
cotă de aproape 14% din piaţa asigurărilor amintite în con-
diţiile în care intermedierile care provin din asigurările non-
auto reprezintă circa 42% din afacerile MARSH Romania în 
perioada analizată. Ocupantul celei de a doua poziţii, AON 
Romania, deţine o cotă de circa 7% din piaţa non-auto, în 
condiţiile în care clasele de asigurări amintite deţin o pon-
dere de peste 28% din intermedierile realizate de compa-
nie în perioada la care facem referire.

Dintre companiile care ne-au furnizat date me-
rită să amintim câteva, pentru care volumul afacerilor 

Ce-ar fi dacă?

> Cum aţi reacţiona dacă vi s-ar spune că asigurările property reprezintă jumătate din piaţa 
de brokeraj în asigurări? Sau că asigurările de viaţă înseamnă 20% din totalul intermedierilor? 
Oare vi s-ar părea plauzibilă o pondere de peste 13% pentru asigurările de răspundere civilă 
generală? Într-adevăr, cifrele stârnesc uimire şi, într-adevăr, sunt ireale. Dar  poate mulţi ar con-
sidera structura expusă mai sus ca fiind ideală, o structură spre care ar trebui să tindă piaţa 
locală de brokeraj în asigurări.

Alex ROŞCA
Redactor Şef

ClASA DE ASIGuRARE
PRIME bRuTE SubSCRISE

POnDEREA 
InTERMEDIERIlOR

În SubSCRIERI

PRIME
InTERMEDIATE

STRuCTuRA 
InTERMEDIERI 

nOn-AuTO

STRuCTuRA 
SubSCRIERI nOn-

AuTO

EuR m. % % % EuR m. % %

TOTAl făRă ASIGuRăRI AuTO 675,20 41,75 13,77 30,00 93,00 100,00 100,00

TOTAl 1.617,30 100,00 19,17 100,00 310,00

 ASIGURăRI DE VIAŢă 308,90 19,10 6,02 6,00 18,60 20,00 45,75

 ASIGURăRI GENERAlE 1.308,47 80,90 22,27 94,00 291,40

ASIGURăRI PROPERTy

 TOTAl PROPERTy 183,35 11,34 25,36 15,00 46,50 50,00 27,16

INCENDII ŞI CAlAMITăŢI NATURAlE 142,90 8,84 21,69 10,00 31,00 33,33 21,16

DAUNE lA PROPRIETăŢI 40,45 2,50 38,32 5,00 15,50 16,67 5,99

ASIGURăRI AUTO

TOTAl AUTO 942,10 58,25 23,03 70,00 217,00

CASCO 565,97 34,99 30,13 55,00 170,50

RCA 376,13 23,26 12,36 15,00 46,50
 Asigurări de mijloace de transport feroviar, aeriene şi navale 
(însumate) 

10,20 0,63 36,49 1,20 3,72 4,00 1,51

 Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi 
orice alte bunuri 

8,07 0,50 76,82 2,00 6,20 6,67 1,20

 ASIGURăRI DE CREDITE ŞI GARANŢII 95,64 5,91 3,24 1,00 3,10 3,33 14,16

 RăSPUNDERE CIVIlă GENERAlă 23,83 1,47 52,03 4,00 12,40 13,33 3,53
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Compania

ASIGuRăRI nOn-AuTO Pondere 
în total 

intermedieri

Cota din piaţa 
asigurărilor 
nOn-AuTO

3Q 2007

EuR m. ROn m.

MARSH* 12,45 41,09 41,97 13,70

AON Romania 6,18 20,38 28,03 6,80

GRAS SAVOyE ROMANIA 6,08 20,06 53,66 6,69

lONDON BROKERS 2,45 8,07 57,55 2,69

EOS RISQ* 2,43 8,01 72,12 2,67

FINANCE BROKER 2,21 7,28 32,15 2,43

FAIRWAy 2,10 6,93 100,00 2,31

EUROBROKERS GROUP 2,10 6,92 32,22 2,31

ASIGEST 2,10 6,91 46,71 2,31

ZÜRICH BROKER 1,19 3,93 58,88 1,31

MIllENIUM INSURANCE 0,83 2,73 30,02 0,91

VBl BROKER 0,78 2,57 4,80 0,86

MAXyGO 0,72 2,39 21,74 0,80

TOTAl ADVISOR 0,49 1,62 37,81 0,54

CAPITAl & AllIANCE 0,47 1,56 22,77 0,52

ACTIV ASIGURARI 0,38 1,24 4,63 0,41

INK Consultanţă 0,37 1,22 3,25 0,41

FEHU BROKER 0,34 1,12 72,34 0,38

SRBA 0,34 1,11 20,87 0,37

HSI INSURANCE 0,33 1,08 17,54 0,36

FORUM INSURANCE 0,32 1,07 7,06 0,36

ASTOP 0,28 0,94 21,65 0,31

INTERCAM 0,26 0,86 14,20 0,29

PIRAEUS 0,24 0,80 7,84 0,27

UNIPET BROKER 0,20 0,67 15,17 0,22

ASICONS 0,18 0,60 20,95 0,20

GT BROKER 0,18 0,60 12,66 0,20

EURO ARC 0,18 0,58 5,95 0,19

EURIAl 0,12 0,41 1,00 0,14

SIS BROKER 0,09 0,31 22,04 0,10

PROFESSIONAl BROKER 0,09 0,30 18,84 0,10

CB&CO BROKER DE 
ASIGURARE

0,08 0,26 23,53 0,09

PORSCHE BROKER 0,02 0,07 0,06 0,02

NORD BROKER 0,02 0,05 3,24 0,02

MAKlER 0,02 0,05 13,18 0,02

TOTAl nOn-AuTO* 90,87 299,83 30,00 100,00

*estimare. NOTĂ IMPORTANTĂ: Cifrele prezentate în tabelul referitor la 
asigurările non-auto sunt rezultatul estimărilor potrivit unei ipoteze de lucru. 
Ele nu trebuie considerate a fi relevante pentru ansamblul pieţei. Pentru 
conformitate, publicăm alăturat şi topul realizat pentru 3T 2007 potrivit 
Insurance PROFILE.

TOTAl PRIME InTERMEDIATE - 3T 2007

Compania

ASIGuRăRI DE vIAţă ŞI GEnERAlE ÎnSuMATE Evoluţie 
nominală 

în EuR

Evoluţie 
reală în 

ROn
Cota de 
piaţă 3T 

2007
3T 2007 3T 2006

EuR m. ROn m. EuR m. ROn m. % %

PORSCHE BROKER 35,93 118,54 23,11 81,83 55,43 36,61 11,59

MARSH* 29,67 97,90 18,18 64,36 63,23 43,46 9,57

AON Romania 22,04 72,72 15,40 54,54 43,07 25,75 7,11

VBl BROKER 16,25 53,62 8,64 30,59 88,09 65,32 5,24

EURIAl 12,43 41,00 6,78 24,00 83,31 61,12 4,01

INK BROKER 11,38 37,55 6,85 24,25 66,13 46,01 3,67
GRAS SAVOyE 
ROMANIA

11,33 37,39 8,97 31,77 26,28 10,98 3,66

ACTIV ASIGURARI 8,14 26,86 9,41 33,30 -13,44 -23,93 2,63

FINANCE BROKER 6,86 22,63 3,98 14,09 72,34 51,47 2,21
EUROBROKERS 
GROUP

6,51 21,47 3,04 10,77 113,93 88,03 2,10

FORUM INSURANCE 4,60 15,18 3,90 13,81 17,92 3,64 1,48

ASIGEST 4,49 14,80 12,53 44,35 -64,18 -68,52 1,45

lONDON BROKERS 4,25 14,03 2,75 9,74 54,63 35,91 1,37

EOS RISQ* 3,37 11,11 2,38 8,44 41,28 24,17 1,09

MAXyGO 3,33 10,98 1,27 4,49 162,42 130,65 1,07

PIRAEUS 3,11 10,25 NA NA - - 1,00

EURO ARC 2,94 9,71 2,16 7,64 36,39 19,88 0,95
MIllENIUM 
INSURANCE

2,76 9,11 NA NA - - 0,89

FAIRWAy 2,10 6,93 1,96 6,93 7,38 -5,63 0,68
CAPITAl & 
AllIANCE

2,08 6,86 1,75 6,19 18,86 4,47 0,67

ZÜRICH BROKER 2,02 6,68 NA NA - - 0,65

HSI INSURANCE 1,86 6,13 1,97 6,99 -5,86 -17,26 0,60

INTERCAM 1,84 6,06 1,16 4,10 58,69 39,47 0,59

SRBA 1,61 5,30 0,97 3,42 66,29 46,16 0,52

GT BROKER 1,43 4,73 1,26 4,45 13,95 0,15 0,46

UNIPET BROKER 1,35 4,44 NA NA - - 0,43

ASTOP 1,32 4,34 1,58 5,61 -16,94 -27,00 0,42

TOTAl ADVISOR 1,30 4,28 0,75 2,65 73,47 52,47 0,42

ASICONS 0,87 2,88 0,47 1,65 87,42 64,73 0,28
PROFESSIONAl 
BROKER

0,49 1,60 0,26 0,94 83,19 61,00 0,16

NORD BROKER 0,48 1,59 0,55 1,93 -11,73 -22,42 0,16

FEHU BROKER 0,47 1,55 NA NA - - 0,15

SIS BROKER 0,42 1,40 0,12 0,43 249,43 207,12 0,14

CB&CO BROKER 0,34 1,12 0,25 0,88 36,86 20,29 0,11

MAKlER 0,11 0,38 0,09 0,34 20,45 5,87 0,04

TOTAl PIAţă* 310,00 1.022,85 218,89 775,00 41,62 24,47 100,00

non-auto reprezintă peste jumătate din primele interme-
diate: FAIRWAY (100%), FEHU BROKER (72,34%), EOS RISQ 
(72,12%), ZURICH BROKER (58,88%), LONDON BROKERS 
(57,55%), GRAS SAVOYE ROMANIA (53,66%).

Cu cea mai mare parte a afacerilor influenţate di-
rect de piaţa auto, brokerajul de asigurări din România este 
încă departe de maturitate. Creşterile spectaculoase con-
semnate la nivelul pieţei, an de an, şi, în principal, datorate 
asigurărilor auto, ne conduc la concluzia că asistăm doar la 
o creştere cantitativă.

Cum evoluţia descendentă a pieţei auto nu se 
prefigurează într-un orizont apropiat, ne aşteptăm ca 
această evoluţie să continue şi în viitor. Adevărata creştere 

a pieţei de brokeraj ar trebui să aibă un caracter puternic 
calitativ. Pe de o parte, marcat de sporirea ponderii inter-
medierilor în totalul subscrierilor, ceea ce ar determina, 
practic, o creştere în ansamblul pieţei de intermediere, su-
perioară celei consemnate la nivelul pieţei asigurărilor şi, 
pe de altă parte, consemnarea unor rate de creştere supe-
rioare pentru asigurările non-auto. Proporţia de 30% non-
auto existentă în acest moment în piaţa locală de brokeraj 
în asigurări reprezintă de fapt temelia unei creşteri viitoare 
susţinute. Odată cu o posibilă evoluţie constantă a asigu-
rărilor auto, celelalte clase de asigurări care în prezent au o 
pondere redusă vor contribui decisiv la atingerea stadiului 
de maturitate a pieţei locale de brokeraj în asigurări.
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brokerajul în asigurări

Plusvaloare pentru client 
şi asigurător

 Fiind în luna decembrie, este firesc să analizăm 
retrospectiv rezultatele primului an postaderare, cu toate 
implicaţiile acestuia asupra pieţei brokerajului din Româ-
nia Europeană.
 Vă invit să ne întoarcem împreună în timp, în 
urmă cu şapte ani, când  Legea nr. 32/2000 statua din punct 
de vedere juridic brokerajul în asigurări. Un an mai târziu, în 
2001, asistăm la emiterea primelor autorizaţii de funcţionare 
de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. După cum 
vedem, o activitate tânără, aflată încă în faza de pionierat, 
dar cu un număr mare de operatori (peste 350 autorizaţi de 
CSA), număr care pare să fie în permanentă creştere.
 2007 a fost anul în care un mare număr de brokeri 
din UE au notificat CSA în privinţa intenţiei acestora de a 
desfăşura activităţi pe teritoriul României, fapt care atesta, 
o dată în plus, potenţialul deosebit al pieţei româneşti.  
 Ca fenomen, se observă în ultimul an că mulţi 
specialişti care au activat în cadrul companiilor de asi gu-
rare au trecut de partea brokerajului în asigurări atât la 
nivelul conducerii executive, cât şi al acţionariatului.
 În acest context, volumul primelor intermediate 
creşte în permanenţă. Rolul brokerului de asigurare a intrat, 
se pare, destul de adânc în conştiinţa asiguraţilor şi sperăm 
că nu va fi departe momentul în care am putea declara lejer 
maturizarea acesteia.  
 În urmă cu câteva luni, Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor a publicat Norma privind Registrul asistenţilor 
în brokeraj şi al agenţilor de asigurare. Ne îndreptăm ast-

fel cu paşi siguri spre sfârşitul procesului de reglementare 
juridică a pieţei de intermediere, care s-ar putea concretiza 
prin reglementarea, în 2008, a certificării profesionale a 
bro kerului de asigurare.
 Pe 21 noiembrie, a avut loc Adunarea Generală 
a membrilor UNSICAR. În cadrul acesteia, un număr de 18 
societăţi de brokeraj în asigurări şi un agent de asigurare 
persoană juridică au devenit membri ai acestei asociaţii 
profesionale, astfel încât UNSICAR numără în prezent 69 de 
membri, adică aproximativ 20% din numărul total al bro-
kerilor de asigurare şi peste 60% din piaţa de brokeraj (din 
punct de vedere al cifrei de afaceri şi al volumului de prime 
intermediate). În mod cert, UNSICAR s-a dovedit a fi în de-
cursul timpului o asociaţie profesională în adevăratul sens 
al cuvântului, promovând rolul brokerului care generează 
plusvaloare atât în relaţia cu clientul, cât şi în cea cu asi-
gurătorul.
 Toate aceste lucruri nu fac decât să justifice 
creşterea apetitului clienţilor pentru serviciile prestate de 
brokeri. Clientul primeşte o soluţie optimă de protecţie şi 
cu costuri minime, iar asigurătorul preia în asigurare un risc 
corect dimensionat şi analizat cu minuţiozitate de către un 
profesionist.
 Sperăm că anul 2008 va stabiliza şi consolida 
şi mai mult rolul brokerului de asigurare în relaţia dintre 
asigurat şi asigurător şi că toate părţile implicate vor căuta 
beneficiul relaţiei, pentru că acesta există cu adevărat.

PunCT DE vEDERE 77777

Gheorghe GRAD
Director General SRBA

brokeri de asigurare

and GET INSTANT ACCESS

to the latest

ROMANIAN 
INSURANCE MARKET 
FIGURES!

Online payment available
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Riscul de lichiditate
Viitorul industriei de asigurare va fi determinat 

de abilitatea de a crea acea structură care să localizeze 
diferitele riscuri prezente într-o economie informaţiona-
lă. Originea multor daune reflectă această convergenţă a 
factorilor sociali, economici şi politici, şi poate că este ne-
cesară abordarea mult mai frecventă a descrierii graduale 
a unor cazuri, în care prezenţa unei poliţe de asigurare a 
făcut diferenţa între continuarea unei afaceri sau falimen-
tul ei. Amploarea problemei trebuie abordată şi prin pris-
ma aspectelor meteorologice din acest an, moment în care 
ajutorul industriei asigurărilor s-a făcut simţit prin susţine-
rea dată de inspectorii de daună. Şi această situaţie reflectă 
greutatea cu care un asigurător poate menţine un portofo-
liu „sănătos” de riscuri asigurabile.

Pornim deci de la premisa că subscriitorii de as-
tăzi au nevoie de mai multe abilităţi şi aptitudini pentru 
a administra conturile complexe. Experţii din prima linie 
a practicii daunelor ar trebui să dezbată schimbările de 
atitudine şi să evalueze în ce fel analiza daunelor devine 
o activitate esenţială care susţine dezvoltarea profitabilă a 
companiilor de asigurări. Se simte astfel nevoia unor abili-
tăţi tehnice mult mai aplicate, precum şi o deservire mult 
mai atentă a asiguratului în rezolvarea daunelor.

Abordarea adoptată de foarte multe companii 
de asigurare vis-à-vis de relaţiile lor comerciale cu clienţii 
s–a schimbat şi a evoluat de la simplă vânzare a unei poliţe 
de asigurare la conştientizarea necesităţii de a învesti timp 
şi efort în prevenirea riscului, astfel încât nivelul daunelor 
să se reducă. Nimeni nu beneficiază din faptul că un IMM 
(indiferent din ce industrie) operează în salturi sau întâm-
pină probleme serioase care ar putea fi traduse în riscuri 
asigurabile. Fiecare afacere trebuie pregătită pentru cazuri 
extreme şi, de aceea, acolo unde lipsesc planurile de conti-
nuitate, este important să existe o legătură mai strânsă cu 
asigurătorul sau brokerul său.

Astfel, în vederea asigurării continuităţii plăţii 
da u nelor valide de către o societate de asigurare, trebuie 
men ţi nu te resurse financiare suficiente şi de calitate, de ge-
nul capitalului şi resurselor lichide. Este necesară existenţa 
unor proceduri curente (up-datate permanent) care să:

aevalueze şi să controleze menţinerea unui ni-
vel adecvat al diferitelor tipuri de resurse financiare şi a dis-
tribuţiei acestora, precum şi a resurselor de capital. Acestea 
sunt necesare protejării companiei împotriva riscurilor la 
care este sau poate fi expusă (având caracteristici şi grade 
de impact diferite);

apermită identificarea şi administrarea cauzelor 
relevante ale riscurilor (de credit, de piaţă, de lichiditate, 
operaţionale, de subscriere).

O societate ar trebui să efectueze aceste evaluări 
cel puţin anual, sau mai frecvent în cazul schimbărilor stra-
tegice ori de mediu operaţional, sau atunci când resursele 
financiare devin insuficiente pentru a satisface cerinţele 
curente.

Evaluarea internă a acestor resurse financiare ar 
trebui să ţină cont şi de gradul de implicare în acest proces 
al managementului (feedback în momentul raportării), pre-
cum şi de modul în care sunt concepute procedurile inter-
ne şi cât sunt ele de potrivite în acest proces al evaluării.

Astfel, pentru fiecare sursă importantă de risc 
identificată, trebuie aplicate anumite teste de senzitivitate 
armonizate caracteristicilor specifice fiecărui risc. Trebuie 
demarată procedura de identificare a acelor condiţii/eve-
nimente nefavorabile posibile, prin care riscul identificat se 
manifestă. Totodată, trebuie estimate resursele financiare 
necesare în fiecare caz nefavorabil considerat în vederea 
onorării cheltuielilor, pe măsura apariţiei acestora, cerinţe-
lor de capital, planurilor de evaluare a riscurilor şi impactul 
efectului de diversificare (de schimbare).

Atât testele de senzitivitate, cât şi scenariile-li mi-
tă se stabilesc pentru a înţelege mai bine vulnerabilităţile 
cu care se poate confrunta o societate în condiţii extre-
me. Ele se bazează pe analiza impactului evenimentelor 
(financiare, operaţionale sau legale) puţin probabile, dar 
nu imposibile. Pot fi folosite pentru a măsura nivelul capi-
talului necesar în situaţii critice, pentru a oferi o verificare 
a rezultatelor şi preciziei modelelor de risc folosite (efecte 
disproporţionate la cumularea riscurilor) şi pentru a cerce-
ta vulnerabilităţile unui plan de afaceri pe termen lung şi 
modul în care nevoile de capital se pot schimba de-a lun-
gul timpului. De aceea, este important de a lua în consi-
derare ciclurile economice la care societatea este cel mai 
expusă sau ciclurile specifice pieţei de asigurare sau anu-
mitor sectoare sau industrii (sursa clienţilor săi de asigu-
rare). Variabilele macroeconomice prociclice au o intensă 
legătură cu ciclul economic şi vorbim de rata dobânzii, ni-
velul preţului, profiturile firmelor etc., în timp ce variabilele 
contraciclice au tendinţa de a creşte în fazele de contracţie 
eco nomică (rata şomajului, numărul falimente lor, in-
put-urile pentru producţie).

Este deci necesară evaluarea caracteristicilor 
şi con se cinţelor unei recesiuni economice sau evaluarea 
schim bă rilor unui ciclu de afacere, rezultatele tuturor aces-
tor analize trebuind să se reflecte în proiecţii bazate pe 
pla nul de afaceri, care să includă şi condiţii nefavorabi le 
şi schimbări în strategie ce pot rezulta ca răspuns la acele 
con diţii. Dacă, de exemplu, capitalul este inadecvat unei 
anu mite strategii, este necesară nu numai schimbarea stra-
te giei, dar şi distribuirea diferită a profitului împreună cu 
gă si rea unor noi metode de mărire a capitalului. Scopul fi-
nal este acela de a stabili, cu un anumit grad de certitudine, 
dacă o societate este capabilă să-şi achite obligaţiile în tim-
pul unei perioade nefavorabile.

De asemenea, testele de senzitivitate şi scenarii-
le-limită trebuie să fie ajustate în funcţie de toleranţa faţă 
de risc a societăţii, iar calibrarea lor să fie compatibilă cu 
mo dul în care a fost evaluat capitalul.

Pentru analizarea riscului de lichiditate trebuie 
în ţe les profilul acestui risc care este dat de calitatea şi evo-
lu ţia activelor, de schimbările în strategia de finanţare, de 

Diana GănESCu

>Una dintre cele mai ambiţioase şi dificile întrebări cu care se confruntă piaţa de asigurare şi reasigurare poate fi: Care 
este sursa următorului risc la care ne expunem? Percepţia generală pare să ne îndrepte spre trei direcţii: tehnologia, noile 
reprezentări ale comportamentului uman şi schimbările climatice. 
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proiecţiile câştigurilor investiţionale, precum şi de reputa-
ţia societăţii de asigurare pe piaţă şi starea pieţei interne şi 
internaţionale de asigurare. Deciziile cu privire la apetitul 
acestui risc depind de caracteristicile, mărimea, complexita-
tea activităţilor societăţii de asigurare, iar structura acestor 
limite trebuie să reflecte nevoie pentru acele sisteme care 
să protejeze societatea împotriva unui spectru larg de ris-
curi posibile, de la cele care ţin de managementul curent al 
riscului de lichiditate la cele care apar în condiţii extreme.

Strategia de gestionare a riscului de lichiditate, 
împreună cu metoda de a măsura riscul de lichiditate pot 
descrie politica unui asigurător relativ la acest risc, care 
poa te face referire la:

abaza de gestionare a lichidităţii (de exemplu, 
regional sau central);

agradul de concentrare al activelor, declarat ca 
acceptat de către societate;

apolitica de gestionare a pasivelor;
arolul activelor vandabile;
amodalităţi de gestionare a nevoilor de lichidi-

tăţi valutare străine;
acăi de administrare a accesului pe piaţă;
afolosirea derivativelor pentru reducerea riscu-

lui de lichiditate;
amanagementul lichidităţii zilnice (în cazul 

tran zacţiilor investiţionale).
În vederea administrării cu succes a riscului de 

li chi ditate, o societate trebuie să cunoască felul în care ac-
ti vi tăţile sale, precum şi alte influenţe externe afectează 
pro fi lul riscului de lichiditate (de exemplu, produse de asi-
gu rare noi).

Este importantă identificarea principalelor cauze 
ale riscului de lichiditate, precum şi factorii determinanţi 
care pot fi luaţi în considerare la momentul analizei profilu-
lui de risc de lichiditate.

Portofoliul de active poate oferi lichiditate în mai 
multe moduri posibile, printre care: la data scadentă a unui 
activ, la vânzarea unui activ sau la utilizarea unui activ ca 
garanţie pentru susţinerea altor tranzacţii. Astfel, riscul de 
lichiditate poate apărea când intrările de numerar sunt mai 
reduse decât cele anticipate prin prisma manifestării riscu-
lui de credit sau de piaţă.

Identificarea concentrărilor semnificative ale ac-
tivelor – cu anumite terţe părţi, pe regiuni geografice, pe 
tipuri de instrumente, proporţii ale investiţiilor deţinute, pe 
sectoare economice –, este necesar a fi efectuată, putând 
constitui în sine o sursă de risc.

Criteriile folosite în vederea pregătirii pentru pro-
movarea unui activ pot lua în considerare:

adimensiunea şi lichiditatea pieţei (inclusiv vi-
teza cu care activele performează, probabilitatea şi dimen-
siunea pierderii în cazul unei vânzări forţate, perspectiva 
folosirii activului ca garanţie eligibilă);

adata scadentă aşteptată (maturitatea activului);
aproporţia investiţiilor deţinute;
aefectul riscului de schimb valutar asupra valorii 

activului, acolo unde acesta este denominat într-o monedă 
diferită de moneda pasivului.

În studierea dinamicii riscului de lichiditate tre-
buie inclusă şi studierea răspunderilor şi de aceea există şi 
o serie de strategii care pot reduce riscul de lichiditate al 
unei societăţi de asigurare ce au legătură cu asigurarea unei 
dispersii a datelor scadente ale acestora şi a structurii ter-
menelor scadente a obligaţiilor sale. O variantă o constituie 
studierea concentrărilor răspunderilor ce pot exista în situ-
aţia când un singur factor poate provoca răspunderi neaş-
teptate sau includerea caracteristicilor acestora prin prisma 
modificării evoluţiei lor. Ajustarea acestora în funcţie de ca-

racteristicile evolutive pot viza: tipul de asigurare, istoricul 
volatilităţii în structura plăţii daunelor, opţiunile asiguraţilor 
împreună cu circumstanţele în care le pot exercita, opţiuni-
le disponibile asigurătorului, alte nevoi de lichidităţi.

Riscul de lichiditate a cursului de schimb valutar 
apare când societatea se confruntă cu plăţi curente sau 
viitoare într-o anumită monedă, plăţi ce nu pot fi susţinu-
te din încasările disponibile în acea monedă. În acest caz, 
poate fi considerată volatilitatea ratelor de schimb ale celor 
două monede, accesul la pieţele de schimb valutar în con-
diţii normale şi critice, dificultatea menţinerii depozitelor în 
acele valute în condiţii critice.

O strategie pentru reducerea riscului de lichidi-
tate ce rezultă din cursul de schimb valutar o reprezintă 
menţinerea activelor într-o monedă în sumă egală şi la ma-
turităţi mai mici decât răspunderile în aceeaşi monedă.

Schimbările operaţionale şi structurale ale moda-
lităţilor de plată au mărit importanţa lichidităţii zilnice şi au 
impus sisteme de plată a despăgubirilor care înglobează mo-
nitorizarea nevoilor de plată şi a situaţiei lichidităţilor zilnice. 
Evaluarea riscului de lichiditate poate fi efectuată printr-o 
metodă raţională, care să măsoare nivelul de risc probabil, 
care să se adapteze caracterului dinamic al profilului de risc 
de lichiditate, care să evalueze caracterul evolutiv al instru-
mentelor bilanţiere şi, acolo unde este cazul, să măsoare 
expunerea societăţii la riscul de lichiditate în ceea ce pri-
veşte cursul de schimb valutar.

Monitorizarea riscului de lichiditate are la bază 
emiterea unor rapoarte dedicate emise în timp util care 
să susţină controlul regulat, pentru revizuirea procesului şi 
identificarea oricăror probleme din sistem.

Pentru mai multe informaţii, urmăriţi site-ul 
www.1asig.ro/rm

g
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În creştere, într-o piaţă mai mult decât compe-
titivă

Cele mai recente date publicate de CEA indică o 
creştere de 4,8% a performanţelor pieţei europene de asi-
gurări, pentru prima dată peste pragul de 1.000 miliarde 
euro, veniturile din prime brute subscrise atingând 1.065 
miliarde euro. Segmentul asigurărilor generale a finalizat 
cu succes anul financiar 2006, surclasând asigurările de via-
ţă, evoluţia semnificativă de 5,3% fiind pusă, în principal, 
pe seama recentei privatizări a sistemului de sănătate din 
Olanda. În acelaşi ton, industria asigurărilor a crescut şi în 
termenii investiţiilor făcute în economie, valoarea acestora 
ridicându-se la 6.910 miliarde euro. Evoluţia cu 5,3% faţă 
de anul 2005 se datorează, în principal, extinderii afacerilor 
pe clasa asigurărilor de viaţă care au reprezentat nu mai 
puţin de 82% din totalul de investiţii în economie. Marea 
Britanie, Franţa şi Germania au realizat împreună peste 
65% din investiţiile în asigurări, în anul 2006.

Asigurările de viaţă menţin trendul ascendent
Subscrierile totale din asigurări de viaţă au urcat 

în 2006 cu 4,4% până la 659 miliarde euro, o caracteristică 
definitorie a acestei evoluţii fiind creşterea impresionantă 
a pieţei de profil în ţările Europei de Est (26%, în medie) şi a 
pieţelor mai extinse din Europa Occidentală (4,3%, în me-
die). Aceste dinamici disproporţionate ilustrează eforturi-
le intense ale statelor Est-Europene de a ajunge din urmă 
regiunile economice dezvoltate. Marea Britanie, Franţa şi 
Germania, primele trei state din punct de vedere al volu-
mului de subscrieri pe această clasă, au reprezentat puţin 
sub 60% din întreaga industrie europeană de asigurări de 
viaţă.

Totodată, anul 2006 a adus în Europa o serie de 
produse noi de pensii. Pe unele pieţe, acest trend este dat 
de dezvoltarea sectorului de pensii ocupaţionale (Franţa, 
Suedia, Slovenia), altele preferând pensiile individuale. 
Potrivit unor estimări recente, 20% din totalul contribuţi-
ilor la sistemele de pensii, fie ele publice, ocupaţionale sau 

> Anul 2006 a consemnat un succes de pro-
porţii al industriei de asigurări europene, care 
a trecut, pentru prima dată, pragul psihologic 
al celor 1.000 miliarde euro, rezultate din pri-
me brute subscrise. Comitée Européean des 
Assurances - CEA este format din 33 de aso-
ciaţii naţionale, reprezentante, la rândul lor, 
de 5.000 de companii de profil, care îşi aduc, 
în fiecare an, o importantă contribuţie la dez-
voltarea economică a bătrânului continent. 
Performanţele înregistrate de aceste compa-
nii sunt puse în evidenţă de Raportul anual 
2006-2007 întocmit de CEA, care oferă o ima-
gine de ansamblu asupra operaţiunilor realiza-
te în anul 2006.
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individuale, intră sub administrarea companiilor de asigu-
rări. De asemenea, există ţări în care schemele de pensii 
obligatorii, de Pilon I, sunt gestionate de asigurători în sco-
pul creşterii eficienţei sistemului.

Multe dintre pieţele de asigurări de viaţă europe-
ne au consemnat evoluţii spectaculoase la produsele unit-
linked, succes sprijinit de dezvoltarea pieţelor de capital 
din ultimii patru ani şi de randamentele avantajoase ale asi-
gurărilor de viaţă cu componentă investiţională. Începând 
cu anul 2002, ieşirea pe segmentul life cu noi produse a 
însemnat un succes garantat pentru piaţă, acestea dove-
dindu-se, totodată, foarte atractive pentru investitori.

Creşterea în termenii cifrei de afaceri se observă 
în majoritatea pieţelor naţionale din Europa, cu excepţia 
a nouă state unde declinul poate fi interpretat fie din per-
spectiva evoluţiilor neobişnuit de mari înregistrate în 2005 
(Portugalia, Estonia, Austria), fie din punct de vedere al 
modificărilor de ordin legislativ: introducerea de noi taxe 
în Belgia sau aplicarea deductibilităţii unor taxe în Olanda 
şi Norvegia. Pe de altă parte, cele mai mari ritmuri de creş-
tere pe piaţa asigurărilor de viaţă, în medie de 26%, au fost 
consemnate în unele ţări Est-Europene precum Letonia, 
Lituania, Polonia, România şi Ungaria, dar şi în Vest, o dina-
mică pozitivă de peste 10% fiind atribuită pieţelor de profil 
din Franţa, Grecia, Luxemburg, Danemarca şi Irlanda.

Evoluţii generoase în asigurări generale
În anul 2006, afacerile în domeniul asigurărilor 

non-viaţă au înregistrat o creştere de 5,3%, tendinţa ascen-
dentă fiind dată, în principal, de privatizarea sistemului de 
sănătate din Olanda. Această modificare legislativă repre-
zintă cel mai elocvent exemplu de soluţii oferite de com-
paniile private de asigurări în domenii acoperite în mod 
tradiţional de sectorul public.

Situatia creată astfel în Olanda a deschis efec-
tiv porţile unei noi dimensiuni a pieţelor de asigurări. 
Eliminând total acest factor din analiza performanţelor asi-
gurătorilor pe segmentul non-life, rata de creştere ar fi fost 

de numai 1%, reflectând competiţia acerbă dintre jucătorii 
de profil şi confirmând, în acelaşi timp, încetinirea evoluţiei 
din 2005.

Tot concurenţa a avut o influenţă covârşitoare în 
diminuarea preţurilor la diferite clase de asigurări, la nivel 
european, declinul cel mai bine reprezentat fiind cel al asi-
gurărilor auto.

Clasele de asigurări generale, în cifre şi date
Asigurări auto

Cumulând 128,9 miliarde euro, respectiv 32% 
din totalul volumului de prime brute subscrise, clasa asigu-
rărilor auto are cea mai importantă pondere în segmentul 
de asigurări non-viaţă. Totuşi, în pofida majorării număru-
lui de autovehicule, această linie de afaceri s-a micşorat cu 
1%, în contextul unui nivel foarte înalt al competiţiei din 
domeniu. Dinamici negative au fost consemnate, astfel, în 
peste jumatate din pieţele membre CEA, în principal în cele 
din Europa de Vest şi Germania (-5,4%), Portugalia (-2,7%), 
Olanda (-2%), Franţa (-1,7%), Marea Britanie (-1,6%), state 
în care sfera asigurărilor este deja într-o fază de satura-
re, competiţia simţindu-se aici mult mai pregnant. Italia, 
Germania şi Marea Britanie au adus însă, şi în 2006, cel mai 
mare volum de subscrieri pe clasa auto la nivelul statelor 
europene.

Concurenţa crescută a făcut loc unei palete di-
verse de reduceri de preţuri şi avantaje oferite asiguraţilor 
în scopul atragerii de clienţi fără a accentua prea mult ha-
zardul moral sau riscul de anti-selecţie. Aceste reduceri au 
luat diferite forme, de la scăderea preţurilor pentru şoferii 
foarte buni sau pentru persoanele care nu utilizează decât 
foarte puţin autovehiculul, până la soluţii precum scheme-
le pay-as-you-drive, nemodificarea sistemului bonus-ma-
lus pentru şoferii cu daune minore sau chiar o participaţie 
la profituri oferită celor mai buni conducători auto.

Pe viitor, orice alte schimbări din piaţă de ordin 
tehnic sau financiar vor trebui luate cu grijă în considera-
re de asigurători în stabilirea preţurilor, pentru a evita un 
eventual deficit pe clasa RCA. Mai mult chiar, scumpirea 
reparaţiilor, a pieselor de schimb şi a serviciilor medicale, 
precum şi tendinţa de creştere a compensaţiilor oferite 
victimelor din accidente induc un impact sporit la nivelul 
costurilor cu daunele, fapt ce va încetini acordarea de re-
duceri.

Asigurări de sănătate şi accidente
Această clasă a cunoscut o ”explozie” veritabilă 

în anul 2006, legată în mod direct de intrarea sistemului 
de sănătate din Olanda sub managementul industriei de 
asigurări. Schimbarea majoră produsă astfel, o premieră 
pentru Europa, explică evoluţia de 20,2% a segmentului de 
asigurări de sănătate şi accidente, volumul total de prime 
brute subscrise însumând 115,6 miliarde euro. În absenţa 
modificărilor radicale ale legislaţiei olandeze în domeniu, 

Creşterea anuală a subscrierilor pe asigurări de viaţă/non-viaţă
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Prime brute subscrise (mld. euro) Evoluţie (%)
2005 2006 2005/2004 2006/2005

TOTAl 995,3 1.065,1 6,4 4,8
vIAţă 618,3 659,3 9,7 4,4
nOn-vIAţă 377,3 405,9 1,6 5,3
 - Auto 127,3 128,9 1,7
 - Sanătate şi accidente 94,4 115,6 4,5 20,2
 - Property 79,1 82,1 4,2 1,6
 - Răspundere 32,8 33,9 3,8 1,4
 - MAT (Maritime, Aviatice, 
Transport)

12,9 12,2

 - Cheltuieli legale 5,9 6,5 5,7 8,8
 - Altele 24,4 26,7 11,8 7,5

Sursa: CEA, Annual Report 2006-2007

venituri din subscrieri şi evoluţii pe tipuri de asigurări

Profil



31DECEMBRIE 2007

Profil

acest indicator ar fi măsurat doar 2,8%, comparativ cu 4,5% 
în anul 2005. Deşi o oarecare încetinire a performanţelor se 
observă deja de trei ani consecutiv, această clasă rămâne 
totuşi printre cele mai dinamice, cu ritmuri înalte de creş-
tere, din rândul asigurărilor generale, Germania, Olanda şi 
Franţa fiind primele trei ţări din punct de vedere al volu-
mului de prime brute subscrise din asigurări de sănătate 
şi accidente.

Asigurările property
Cu un volum total de prime subscrise de 82,1 mi-

liarde euro, clasa property reprezintă în jur de o cincime 
din segmentul de asigurări non-viaţă. Piaţa de asigurări 
de tip property a cunoscut în 2006 o creştere de numai 
1,6%, comparativ cu evoluţia înregistrată în 2005, de 4,2%. 
Această dinamică slabă contrastează puternic cu evoluţia 
considerabilă pe care au avut-o preţurile locuinţelor şi cele 
practicate în domeniul construcţiilor în anul 2006.

Totodată, în absenţa evenimentelor catastrofale 
majore, asigurătorii şi-au permis să păstreze nivelul pre-
ţurilor apropiat celui din 2005, an în care catastrofele na-
turale au generat costuri de 15,8 miliarde euro, inducând 
înăsprirea condiţiilor de reasigurare, fapt ce a creat premi-
sele unei scumpiri semnificative a asigurărilor property. 
Încălzirea globală şi previziunile care indică sporirea costu-

rilor înregistrate în urma dezastrelor naturale vor continua 
să aibă impact asupra acestei clase şi, în particular, asupra 
preţului acoperirii împotriva catastrofelor naturale.

Răspunderi şi alte clase de asigurări generale
Cu o creştere reală de doar 1,4%, subscrierile din 

asigurări de răspundere generală s-au ridicat în anul 2006 
la valoarea de 33,9 miliarde euro. Deşi aceasta reprezintă 
cea mai scăzută evoluţie consemnată de asigurările de răs-
pundere din anul 1999, se pare că dinamica slabă a fost 
compensată în 2006 de avantajele reieşite din randamen-
tele crescute ale investiţiilor făcute pe piaţa de capital.

Ca şi în 2005, asigurările maritime, aviatice şi de 
transport (MAT) s-au diminuat drastic, cu 7,6%, declinul 
fiind evident pe pieţele foarte mari şi mai ales în Marea 
Britanie, care reprezintă peste 40% din piaţa europeană a 
asigurărilor MAT, cea londoneză jucând un rol central pe 
acest segment. Celelalte clase de asigurări generale, inclu-
siv cele de călătorie sau de credite, cumulează sub 10% din 
piaţa non-life şi a realizat în 2006 o creştere de 7,5%.

Europa, puternic concentrată…
Industria de asigurări a celor 33 de state mem-

bre ale CEA numără în jur de 5.300 de companii, cu 1,2% 
mai puţine decât în 2005, fapt care confirmă tendinţa de 
declin a acestui indicator în ultimii ani, reflectând din ce în 
ce mai accentuat fenomenul de fuziuni şi achiziţii din piaţa 
de profil.

De asemenea, gradul de concentrare în creştere 
al sferei asigurărilor este antrenat şi de modificările la ni-
velul analizei de capital şi a utilizării intense de modele ce 
impun o alocare mai bună a capitalului.

Simbol ţara Total
Rata de creştere 

2006/2005 %
Cota de piaţă în total

2005 2006
AT Austria 15.582 0,2 1,5 1,5
bE belgia 29.633 -14,4 3,4 2,8
bG bulgaria 571 -4,1 0,1 0,1
CH Elveţia 32.059 -1,3 3,3 3
CZ Cipru 629 4,1 0,1 0,1
CY Cehia 4.229 1,0 0,4 0,4
DE Germania 161.600 0,5 15,9 15,2
DK Danemarca 18.658 7,7 1,7 1,8
EE Estonia 236 -11,1 0,03 0,02
ES Spania 52.584 4,1 4,9 4,9
fI finlanda 14.953 3,3 1,4 1,4
fR franţa 198.160 10,6 17,7 18,6
Gb Marea britanie 255.428 5,1 23,8 24
GR Grecia 4.334 6,9 0,4 0,4
HR Croaţia 1.118 7,9 0,1 0,1
Hu ungaria 3.142 16,3 0,3 0,3
IE Irlanda 14.904 6,9 1,4 1,4
IS Islanda 346 8,4 0,03 0,03
IT Italia 106.561 -5,0 11 10
lI lichtenstein 4.311 59,7 0,3 0,4
lT lituania 419 33,6 0,03 0,04
lu luxemburg 12.350 7,3 1,1 1,2
lv letonia 293 21,7 0,02 0,03
MT Malta 289 10,7 0,03 0,03
nl Olanda 64.691 34,6 4,8 6,1
nO norvegia 11.945 -2,2 1,2 1,1
Pl Polonia 9.629 19,3 0,8 0,9
PT Portugalia 13.122 -5,3 1,4 1,2
RO România 1.276 31,0 0,1 0,1
SE Suedia 23.148 0,9 2,3 2,2
SI Slovenia 1.727 8,9 0,2 0,2
SK Slovacia 1.443 2,0 0,1 0,1
TR Turcia 5.760 11,2 0,5 0,5

CEA 1,065.129 4,8 100 100
Eu (25) 1,007.744 4,9 94,5 94,6
Altele 57.385 14,1 1,9 5,4

Evoluţia numărului de companii de asigurări în Europa
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Odată cu crearea pieţei unice europene la sfârşi-
tul secolului XX şi cu tendinţa de globalizare a economiei, 
companiile de asigurări au intrat într-o serie de activităţi 
intense de fuziuni şi achiziţii cu scopul unei concentrări sub 
forma marilor grupuri de asigurări, a căror capacitate de a 
oferi servicii financiare şi de asigurări la nivel mondial să 
poată rezista competiţiei globale şi, în acelaşi timp, să be-
neficieze de o diversificare mult mai adecvată a riscurilor.

Aşadar, potrivit datelor publicate în anul 2006, 
primele 20 de grupuri în ordinea mărimii din Europa au 

generat în 2005 un volum de subscrieri cu puţin sub 687 
miliarde euro, în creştere cu 10% comparativ cu anul prece-
dent. Aproape trei sferturi din această sumă a fost realizată 
pe bătrânul continent, urmat de America de Nord cu 16% 
şi de regiunea Asia-Pacific, cu o cotă de 9%. Ponderea celor 
20 de grupuri în industria europeană de asigurări a urcat 
de la 50% în 2004 la 52,5% în 2005, confirmând încă o dată 
tendinţa de concentrare a pieţei de profil.

Clasamentul celor mai mari grupuri de asigurări 
a rămas şi în 2006 sub dominaţia ALLIANZ şi AXA, achiziţia 
WINTERTHUR de către aceasta din urmă plasând compa-
nia franceză ceva mai aproape de liderul european, în timp 
ce creşterea asigurătorului italian GENERALI a făcut posi-
bilă ocuparea poziţiei pe podium, în faţa grupului britanic 
PRUDENTIAL, specializat pe asigurări de viaţă.

la final… de 2007
Creşterea puternică a bătrânului continent a de-

păşit în 2006 evoluţia de 2,7% înregistrată de piaţa de asi-
gurări din America, însă se situează sub cea a Japoniei şi a 
altor state asiatice nou industrializate.

Dezvoltarea cunoscută de industria europeană 
de asigurări anul precedent, mai scăzută totuşi compara-
tiv cu cea consemnată în 2005, a avut loc în contextul şi 
cu sprijinul expansiunii puternice a pieţelor de capital şi a 
economiei, per ansamblu. Beneficiile sunt, bineînţeles, re-
cunoscute şi în sens invers, evoluţia serviciilor de protec-
ţie financiară constituind un suport real pentru creşterea 
economică, prin sporirea gradului de prosperitate şi a unui 
nivel de trai superior pentru populaţia europeană.

g

Profil

Subscrieri totale şi ratele anuale de creştere ale pieţei de asigurări din Europa
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World views for life Insurance
in Eastern Europe, CIS and Asia

 Conferinţa “World Views for Life Insu-
rance in Eastern Europe, CIS and Asia”, un eveni-
ment ajuns la cea de a treia ediţie, a reunit, în acest 
an, la Moscova, peste 140 de participanţi din 21 de 
ţări.
 Comitetul de organizare, condus de 
Olga RUF-FIEDLER, Director General al EURASIA, 
ING Group, a reuşit în misiunea de a realiza un 
pro gram consistent pentru cele două zile de 
con ferinţă, în care vorbitorii au împărtăşit din ex-
perienţa acumulată de-a lungul mai multor ani de 
activitate. 
 Cel mai important segment al reuniu-
nii de la Moscova a fost reprezentat de secţiunea 
de discuţii libere, care l-a avut drept prota gonist 
pe Maurice R. GREENBERG, fostul Preşedinte al 
AIG, o perso nalitate cu mai mult de 50 de ani de 
experienţă în domeniul asigurărilor. În acelaşi 
timp, audienţa a fost formată din persoane aflate 
pe poziţii de conducere în cadrul companiilor de 
asigurare şi reasigurare prezente atât la nivel local, 
cât şi internaţional.
 Printre cele mai importante subiecte 
abordate în cadrul conferinţei s-au numărat cele 
privind “dezvoltarea pieţei de asigurări de viaţă 
în Rusia: oportunităţi şi ameninţări”, “pieţele de 
asigurări din CEE: modele de urmat” şi “Rusia, CIS 
şi perspectivele de dezvoltare”.
 Ca şi la primele două ediţii ale conferinţei, 
Revista PRIMM-Asigurări & Pensii a fost Partener 
Media al evenimentului, fiind reprezentată la re-
uniunea de la Moscova de Vlad PANCIU, Interna-
tional Markets Responsible, şi Irina GALAŞANU, 
Consultant, Int’l Relations Department.

Irina GAlAŞAnu

Eveniment Internaţional

5Maurice R. GREENBERG, fostul Preşedinte al AIG, a împărtăşit participanţilor din experienţa sa de peste 50 de ani în 
industria asigurărilor 

5Roman DENIS, GRAWE Ucraina, yevgeny yEREMENKO, KHAlyK-lIFE şi Vadim DEMCHENKO, gazda noastră şi CEO al 
Russian POlIS Information Group

20-21 noiembrie, Moscova, Rusia
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Eveniment Internaţional

5Jeffrey KING, Director RISKMAN Consultancy Company

6Werner MOERTEl, Member of the Board of Directors, GENERAlI Holding 
Vienna şi Thomas HESS, Head of Economic Research and Consulting SWISS Re 

6Vlad PANCIU şi Walter BEll, Preşedinte National 
Association of Insurance Commissioners (NAIC), USA

6Ilya lOMAKIN-ROUMyANTSEV, Preşedintele 
Serviciului Federal de Supraveghere a Asigurărilor 
din Rusia, şi Irina GAlAŞANU, Consultant, Int’l 
Relations Department, Media XPRIMM

5Catedrala Sf. Vasile, Piaţa Roşie, Moscova

6Gabor KEPECS, CEO AEGON Central and Eastern 
Europe, şi William WATlING, Professional Services, 
Director Europe FIS Software limited

6Oleksandr FIlONyUK, Preşedintele ligii Companiilor 
de Asigurări din Ucraina (dreapta), discutând despre 
potenţialul asigurărilor de viaţă în Rusia şi Ucraina 6Maurice R. GREENBERG alături de participanţii la conferinţă
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november Meeting of Reinsurers

 Cea de a VI-a Ediţie a Conferinţei “November Busi-
ness Meetings of Reinsurers” de la Moscova, un eveniment 
devenit deja tradiţional pentru piaţa de profil din Rusia, a 
reunit anul acesta, în incinta elegantului Hotel President, 
un număr record de 220 de participanţi din peste 20 de ţări 
din Europa de Est şi de Vest, statele CIS şi Rusia.
 Lucrările conferinţei au fost deschise de Pre şe-
dintele Comitetului de Organizare, Igor ALEKSEEV, Director 
al Departamentului de Reasigurare INGOSSTRAKH. Acesta 
a punctat principalele tendinţe şi particularităţi ale pieţei 
de asigurare şi reasigurare din Rusia în anul 2007, apreciind 
trendul pozitiv şi dinamic de dezvoltare a acesteia.
 Participanţii au dezbătut asupra unor probleme 
privind managementul riscurilor corporative, gestionarea 
portofoliului de reasigurare, au fost analizate rezultatele 
obţinute de companii în anul precedent, precum şi aspecte 
referitoare la construirea strategiilor de succes pe termen 
mediu şi lung. O atenţie deosebită a fost acordată aspec-
telor privind implicaţiile intrării marilor jucători mondiali 
pe pieţele emergente din Europa de Est şi recentelor pro-
cese de fuziuni şi achiziţii de pe piaţă.
 Au urmat prezentările programelor de reasi gu-
rare ale unor companii reprezentative de pe piaţa rusă de 
asigurare, precum INGOSSTRAKH, PROFIL Re, KAPITALI Re si 
UNITY Re, ulterior delegaţii companiilor au dat startul pro-
gramului de întâlniri bilaterale între asigurători, reasigură-
tori şi brokeri. Bucurându-se de prezenţa a numeroşi lideri 
şi specialişti în domeniu, conferinţa a oferit o deosebită 
oportunitate pentru prezentarea companiilor de profil şi a 
produselor acestora din Rusia şi din străinătate. 
 În mod tradiţional, participanţii au fost invitaţi 
la petrecerea Beaujolais Nouveau, organizată de SCOR, 
precum şi la seara festivă oferită de grupul companiilor 
MOSCOW Re, STANDART REZERV şi MSK.
 Revista PRIMM Asigurări&Pensii a fost şi în acest 
an Partener Media al acestei importante conferinţe inter-
naţionale, fiind reprezentată la eveniment de către Oleg 
DORONCEANU, Russia&CIS Responsible, şi Vlad PANCIU, 
International Markets Responsible.

Oleg DOROnCEAnu

5Igor ALEKSEEV, INGOSSTRAKH, alături de Olga  SIGALOVICH, EASTERN Reinsurance 
Company, şi Mihaeli HERGHEZELI , ALLIANZ Rusia

5Mihaeli HERGHEZELI , Director General 
ALLIANZ Rusia

5 Vlad PANCIU, Media XPRIMM, alături de 
Sinisa LOVRINCEVIC, Executive Director 
SAVA Re

5Oleg DORONCEANU, Media XPRIMM, 
şi gazda evenimentului, Igor ALEKSEEV, 
Head of Reinsurance Department 
INGOSSTRAKH 6Conferinţa a reunit peste 200 de lideri şi specialişti din 20 de ţări

5Aleksei TITCEV, Director Executiv ISLA

Eveniment Internaţional
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 Cea de-a VI-a Ediţie a Conferinţei Internaţionale 
de Asigurări-Reasigurări de la Sankt Petersburg, organizată 
de OSLO Marine Group, a fost şi în acest an un eveniment 
de succes. Faţă de ediţia din 2006, numărul de participanţi 
din străinătate a crescut, la reuniune fiind reprezentate 15 
ţări, fapt care reflectă, la nivel internaţional, interesul tot 
mai mare pentru piaţa rusă de profil. 
 Acest eveniment este foarte important pentru că 
economia, în general, dar mai ales sectorul finaciar nu pot pro-
gresa fără contribuţia industriei asigurărilor, iar evenimentul 
la care suntem prezenţi susţine această industrie, a declarat, 
în cadrul deschiderii oficiale a lucrărilor conferinţei, Vadim 
LOPATNIKOV, Head of Control & Accounting Chamber, Le-
gislative Assembly, Sankt Petersburg.
 Un punct important în programul evenimentului 
a vizat perspectivele de evoluţie ale pieţelor de asigurări 
emergente, aspecte care au fost dezbătute în cadrul unei 
sesiuni dedicate.
 În ultimii cinci ani s-a evidenţiat o tendintă continuă 
de majorare a volumului de prime brute subscrise pe piaţa 
rusă de asigurări, cu aproximativ 20-25% anual, ceea ce a 
contribuit la creşterea capitalizării externe, a declarat Olga 
RAKHMANINA, Head of Development Department OSLO 
Marine Group.
 România este una dintre pieţele cu cel mai mare 
potenţial de creştere din regiune, având în vedere ritmul ac-
celerat de dezvoltare economică la nivelul ţării, a precizat  
Vlad PANCIU, International Markets Responsible, Media 
XPRIMM, cu ocazia profilului de ţară prezentat asistenţei,  
referitor la piaţa asigurărilor. 
 De asemenea, în cadrul conferinţei, Irina 
GALAŞANU, Consultant, Int’l Relations Department, Media 
XPRIMM, a susţinut o prezentare referitoare la prezentul şi 
per s pec ti vele de dezvoltare ale pieţei de asigurări din Bul-
garia.

vlad PAnCIu

Eveniment Internaţional

vIth Insurance & Reinsurance 
Rendez-vous
14 -16 noiembrie, Sankt Petersburg, Rusia

5 Vitaly ARKHANGElSKy, Preşedintele OSlO Marine Group şi 
gazda noastră la eveniment

5 Vlad PANCIU alături de participanţi la Deschiderea Oficială

5Irina GAlAŞANU alături de Maxim BUREEV, Director Departa-
ment Reasigurări, RUSSIAN Insurance Center

5 Prezentările au fost primite de participanţi cu interes

5 Vlad PANCIU, Media XPRIMM, a 
arătat dinamica şi potenţialul pieţei 
de asigurări din România

5Irina GAlAŞANU, Media XPRIMM, 
a realizat prezentarea industriei de 
asigurări din Bulgaria

5Olga RAKHMANINA, Head of 
Development, OSlO Marine Group 
prezentând activitatea sindicatelor 
llOyD’s
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Premisele 
succesului
27-28 noiembrie, Praga, Cehia

Oraşul de Aur, Praga, a fost, în perioada 27-28 no-
iembrie a.c., gazda unui important eveniment dedicat evo-
luţiei pieţelor de asigurări din Republica Cehă şi Slovacia. 

Stadiul actual, potenţialul şi perspectivele de 
dezvoltare ale pieţelor de profil din cele două ţări, evoluţia 
asigurărilor de viaţă, pregătirile pentru demararea refor-
mei în domeniul asigurărilor de sănătate sunt doar câteva 
dintre temele care au fost abordate în cele două zile de 
dezbateri. Cu această ocazie, Alexandru CIUNCAN, Head 
of International Relations Department în cadrul Media 
XPRIMM, a susţinut o prezentare referitoare la perspec-
tivele de dezvoltare şi potenţialul pieţei asigurărilor din 
România.

Eforturile de dezvoltare a unor produse noi de asi-
gurare, interesul în diversificarea portofoliului asigurătorilor 
în direcţia claselor non-auto, dezvoltarea unor reţele terito-
riale puternice şi a unor canale alternative de distribuţie re-
prezintă măsuri a căror implementare va contribui negreşit la 
maturizarea industriei de asigurări din România, a declarat 
reprezentantul Media XPRIMM.

Între pieţele din Cehia, Slovacia şi România există o 
serie de similitudini, precum gradul redus de penetrare în PIB, 
ponderea scăzută a asigurărilor de viaţă în total piaţă ş.a.m.d. 
În acest context, colaborarea prin împărtăşirea experienţelor 
comune celor trei pieţe reprezintă una dintre premisele suc-
cesului acestora în plan european, a precizat Tomas SIJORA, 
Director General al Asociaţiei Asigurătorilor Cehi.

După o perioadă de stagnare, piaţa asigurărilor 
din Cehia se situează din nou pe un trend ascendent, în-
registrând, în primele nouă luni ale anului curent, o creş-
tere de 11,8%. Segmentul asigurărilor de viaţă a realizat o 
creştere accentuată, de 31,8%. Dintre acestea, asigurările 
de tip unit-linked au cunoscut o dezvoltare cu 50%. După 
primele nouă luni, clasamentul asigurătorilor cehi este do-
minat, în ordine, de companiile CESKA Pojistovna, cu 32,5% 
(în scădere cu 3%), OSTATNI, cu 25,8%, şi KOOPERATIVA, cu 
22,5%. 

Un alt subiect fierbinte dezbătut cu această 
ocazie a fost acela al implementării Solvency II, având în 
vedere schimbările pe care noul regim de solvabilitate le 
va impune în plan legislativ, organizaţional şi profesional. 
Implementarea acestui sistem nu poate fi însă posibilă fără 
colaborarea tuturor celor implicaţi: autorităţi de supraveghe-
re şi companii de profil. În acelaşi timp, Solvency II reprezintă 
un pas semnificativ în ceea ce priveşte supravegherea grupu-
rilor. Asociaţiile companiilor de asigurări membre CEA susţin 
introducerea Solvency II, a declarat Yannis PITARAS, Solvency 
II Project Manager, CEA.

Media XPRIMM a fost reprezentată la aceas-
tă conferinţă de către Alexandru CIUNCAN şi Mihaela 
CÎRCU, Redactor Şef al Buletinelor Informative de Asigurări 
XPRIMM.

Mihaela CÎRCu

5Alexandru CIUNCAN, Head of International Relations Department, a prezentat perspectivele pieţei 
asigurărilor din ţara noastră

5Praga, Oraşul de Aur, gazda reuniunii

5Tomas SIJORA, Director General al Asociaţiei Asigurătorilor Cehi şi Jozefina ZAKOVA, CEO, Asociaţia 
Asigurătorilor Slovaci

5yannis PITARAS, Solvency II Project Manager, CEA

5Prezentarea asupra potenţialului pieţei româneşti de asigurări a stârnit interesul participanţilor la 
Conferinţă
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 Marţi, 20 noiembrie a.c., s-a desfăşurat la Fran-
kfurt, Germania, Conferinţa CEIOPS (Committee of Euro-
pean Insurance and Occupational Pensions Supervisors) 
2007. Principalele subiecte de dezbatere au fost structura-
te în trei sesiuni de discuţii şi au fost axate pe rolul CEIOPS şi 
contribuţia instituţiei la implementarea cu succes a proiec-
tului Solvency II, alături de implementarea regimului de su-
praveghere a pensiilor private. Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor a fost reprezentată la cel mai înalt nivel de către 
Angela TONCESCU, Preşedinte, de Dan CONSTANTINESCU, 
Membru al Consiliului CSA, şi de Rodica POPESCU, Director 

General al Direcţiei Generale Strategii, Programe şi Relaţii 
Externe. Deşi pentru piaţa noastră implementarea Solvency 
II este într-o perspectivă îndepărtată, problematica legată de 
acest subiect este atât de complexă, încât trebuie abordată 
încă de pe acum cu maximă atenţie şi seriozitate, ne-a de-
clarat Angela TONCESCU. Revista PRIMM-Asigurări&Pensii 
este Partener Media al evenimentului şi a fost reprezentată 
de către Daniela GHEŢU, Director Editorial, şi Alex ROŞCA, 
Redactor Şef.
 Implementarea Solvency II nu este un proces simplu 
nici măcar pentru pieţele mature din Vestul Europei, a afirmat 
Angela TONCESCU, comentând principalul subiect abordat 
în cadrul Conferinţei CEIOPS de la Frankfurt. Cu atât mai 
mult, pentru o piaţă cum este cea românească, încă tânără şi 
confruntându-se cu multe probleme carac teristice procesului 
de maturizare, dificultăţile sunt mai mari, a adăugat Preşe-
dintele CSA, care ne-a precizat că autoritatea de suprave-
ghere nu va asista pasiv la progresele realizate în alte state 
europene în direcţia implementării, ci va acţiona încă de pe 
acum pentru a construi elementele necesare. Cred că, în acest 
moment, cel mai important este să înţelegem exact ce se aş-
teaptă de la noi, atât în domeniul supravegherii, cât şi în acti-
vitatea comercială din piaţă. De aceea, CSA a iniţiat o serie de 
acţiuni menite să familiarizeze piaţa românească cu cerinţele 
Solvency II.
 Preocupările determinate de noul model de sol-
vabilitate care va fi aplicat pentru domeniul asigurărilor 
sunt multiple şi nu lipsite de o anumită doză de anxietate. 
La nivelul operatorilor din pieţele europene de asigurări 
există temeri cu privire la costurile procesului de imple-
mentare, la posibilele creşteri de preţuri pentru anumite 
clase de asigurări sau la influenţa asupra profitabilităţii. 
Pentru autorităţile de supraveghere însă, potrivit lui Yan 
Le PALLEC, Managing Director, Head of European Insu-
rance Ratings, STANDARD&POOR’s, introducerea Solvency 
II va fi sinonimă cu o adevărată revoluţie conceptuală. Se va 
face trecerea de la supravegherea pe baze normative şi con-
trolul pasiv, prin procesarea unor informaţii financiare care 
analizează starea de solvabilitate a subiecţilor, la un anumit 
moment, la o supraveghere care va acorda prioritate consi-
derentelor de natură economică, printr-o abordare mult mai 
sensibilă la profilul riscurilor asumate de operatori şi, implicit, 
cu un caracter proactiv.

De aceea, atât pregătirea proiectului Solvency II, 
cât şi faza de implementare sunt două procese de durată, 
care necesită multiple consultări şi evaluări parţiale. În opi-
nia reprezentantilor CEIOPS, proiectul Solvency II ar putea 
fi finalizat în 2009, în timp ce aplicarea efectivă a noului sis-
tem de solvabilitate ar putea începe în 2012.

Alex ROŞCA

Eveniment Internaţional

Pregătirile pentru Solvency II
încep în 2008

5Rodica POPESCU, CSA, Daniela GHEŢU, Media XPRIMM, Dan CONSTANTINESCU, CSA, Angela TONCESCU, 
CSA şi Violeta CIUREl, ING

5CSA a fost reprezentată la cel mai înalt nivel la Conferinţa CEIOPS 2007

20 noiembrie, Frankfurt, Germania
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Vorbind despre rezultatele obţinute în urma de-
rulării unui amplu studiu pe marginea efectelor Directivei 
IORP, Chris VERHAEGEN, Secretar General, European 
Federation for Retirement Provisions, a afirmat: Primul 
obiectiv al acestui studiu a fost acela de a determina nivelul 
schimbărilor – reale sau percepute ca atare de actorii pieţelor 
de pensii private -, generate de introducerea acestei Directive 
la nivelul ţărilor membre. În acest sens, concluzia care s-a des-
prins a fost aceea că, pe ansamblu, putem vorbi de un impact 
major al Directivei. Principalele motive care justifică această 
concluzie sunt:

a. primul factor declanşator al schimbării a fost 
introducerea principiului “persoanei prudente” (engl., 
Prudent person rule), care a determinat multe dezbateri 
în cursul implementării şi a condus la un regim sensibil li-
beralizat al investiţiilor, chiar dacă nu a eliminat complet 
restricţiile cantitative în domeniu;

b. regulile minimale de armonizare a suprave-
gherii au prilejuit, de asemenea, ample discuţii cu privire 
la rolul şi puterea organismelor naţionale de supraveghere. 

Acestea au semnalat că procesul de reglementare şi supra-
veghere va deveni mult mai sofisticat, participanţii la stu-
diu apreciind acest fenomen în diferite grade, de la simpla 
constatare a creşterii presiunii regulatorii, până la caracte-
rizarea ei ca atingând un nivel nesustenabil;

c. în sfârşit, paşaportul european, introducând 
libera circulaţie a serviciilor şi dreptul de stabilire pentru 
fonduri de pensii, a constituit cel de-al treilea factor de 
schimbare important. Astfel, unele ţări membre ale Uniunii 
Europene, precum Belgia, Irlanda, Luxemburg sau Olanda, 
au trecut deja la elaborarea unei legislaţii specifice care să 
le permită să devină prime locaţii atrăgătoare ca ţări de ori-
gine pentru entităţile furnizoare de pensii pan-europene.

Concluzionând, Chris VERHAEGEN a remarcat că, 
per total, impactul Directivei IORP a fost apreciat ca pozitiv, 
cu atât mai mult cu cât viile dezbateri pe marginea acestui 
subiect au pus problema viitorului pensiilor într-o lumină mai 
puţin catastrofică decât obişnuita retorică despre „bomba cu 
ceas a pensiilor europene”. Totuşi, prelungirea perioadei de 
implementare face ca impactul real al Directivei să nu poată 

> Perspectiva necesităţii dezvoltării, optimizării şi promovării soluţiilor de 
finanţare a pensiilor administrate privat a dominat prezentările şi dezbaterile 
desfăşurate în cadrul celei de a II-a Ediţii a Forumului European al Fondurilor de Pensii 
de la Frankfurt, eveniment la care revista PRIMM . Un panel dedicat politicilor de plasamente 
în instrumente financiare alternative, urmat de o dezbatere asupra efectelor Directivei privind 
IORP (Institutions for Ocupational Retirement Provisions), un alt panel pe tema eventualităţii 
introducerii Solvency II pentru fondurile de pensii private şi, în final, o sesiune de prezentări şi 
discuţii pe marginea evoluţiei pieţelor de specialitate din Europa Centrală şi de Est au reuşit să 
contureze o imagine relevantă a problematicii pensiilor private europene.

Pensiile private europene, la 
răscruce

Pensii

I n T E R n A T I O n A l

Partener Media
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Pensii

fi încă apreciat la justa lui dimensiune, ceea ce face ca revizui-
rea Directivei IORP în 2008, aşa cum s-a prevăzut iniţial, să nu 
fie oportună.

Solvency II pentru pensii - o perspectivă puţin 
entuziasmantă

Lucrările celei de a II-a ediţii a Forumului European 
al Fondurilor de Pensii de la Frankfurt au luat în discuţie 
şi un alt subiect care preocupă în cel mai înalt grad lumea 
administratorilor de pensii private: perspectiva extinderii 
prevederilor Solvency II şi pentru fondurile de pensii. În 
deschiderea celei de a treia secţiuni a Forumului, Oliver 
WALL, Policy Adviser, ABI – Association of British Insurers, 
a susţinut o prezentare detaliată a prevederilor şi implica-
ţiilor extinderii noii Directive privind solvabilitatea din asi-
gurări şi pentru supravegherea operatorilor din pensii. Wil 
BECKERS, Preşedintele grupului de lucru EFRP care monito-
rizează iniţiativa introducerii Solvency II, a expus punctul 
de vedere al Federaţiei cu privire la acest subiect. Iniţiativa 
adoptării Directivei Solvency II va deschide o nouă eră în 
supravegherea industriei de asigurări. Totuşi, nu credem că 
entităţile specializate în pensii private, supuse propriului lor 
act normativ, Directiva IORP, a cărei implementare nu a fost 
finalizată decât în iulie 2007, au nevoie în acest moment de o 
revizuire drastică a normelor prudenţiale care le guvernează 
activitatea, cu atât mai mult cu cât Directiva IORP înglobea-
ză o mare parte a principiilor propuse acum asigurătorilor de 
Solvency II, a declarat Wil BECKERS.

Îngrijorarea operatorilor din pensiile private 
îşi are originea în faptul că, deşi la lansarea proiectului 
Solvency II s-a precizat clar că el va viza companiile de asi-
gurări, textul legislativ elaborat ulterior nu mai face această 
precizare într-un mod lipsit de echivoc. Aşadar, trebuie avut 
grijă, în primul rând, ca propunerea Solvency II să nu afec-
teze, neintenţionat, şi reglementările şi mediul de lucru al 
sistemelor de pensii europene. Mai mult, opiniile vehicula-
te recent cu privire la existenţa unei intenţii deliberate de a 
extinde prevederile Solvency II şi pentru pensiile private au 
sporit anxietatea administratorilor de pensii în legătură cu 
acest subiect. Studii asupra posibilului impact cantitativ al 
unei astfel de măsuri asupra activităţii fondurilor de pensii 
au demonstrat că aceasta ar fi afectată puternic în sens ne-
gativ. Fondurile de pensii au o natură cu totul particulară, pe 
care Solvency II, proiectată pentru specificul asigurărilor, nu o 
poate recunoaşte, a adăugat oficialul EFRP.

CEE – o piaţă care trebuie înţeleasă mai bine
Partea finală a evenimentului a fost dedicată 

pieţelor Central şi Est-Europene care, deşi mult mai tinere, 
reprezintă un teritoriu plin de perspective promiţătoare 
pentru afacerile cu pensii private. Specificul acestor pieţe, 

născute aproape simultan, după 1990, şi create în principal 
conform modelului în trei piloni lansat de Banca Mondială, 
preocupă în cea mai înaltă măsură operatorii din pieţele 
mature care văd în ele o sursă de creştere a afacerilor încă 
puţin exploatată.

Prezentările şi discuţiile acestui panel s-au axat, 
pe de o parte, pe analiza cadrului legislativ şi posibilităţilor 
reale ale pieţelor în ceea ce priveşte plasamentele financi-
are ale fondurilor de pensii şi, pe de altă parte, prezentă-
rii stadiului de dezvoltare şi problematicii specifice unora 
dintre pieţele naţionale din regiune. În acest context, Bram 
BOON, CEO, ING Asigurări de Viaţă, a conturat un tablou ex-
haustiv al implementării Pilonului II de pensii în România, 
în timp ce Robert BOHYNIK, Portfolio Manager, ALLIANZ-
Slovenska, a vorbit despre constrângerile legislative care 
afectează performanţele investiţionale ale fondurilor de 
pensii din Slovacia.

Concluziile evenimentului, prezentate de Angel 
MARTINEZ-ALDAMA, Prim - Vicepreşedinte EFRP, s-au refe-
rit, în primul rând, la necesitatea armonizării sistemelor de 
pensii private europene. Este greu să avem un punct de ve-
dere comun câtă vreme sistemele în care lucrăm sunt atât de 
diferite încât nici măcar terminologia specifică nu este unifor-
mă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Totuşi, nu este decât 
o chestiune de voinţă să găsim şi să valorificăm elementele 
care ne unesc, dacă ţinem seama că noi, operatorii din pen-
siile private, servim cu toţii aceleaşi principii fundamentale: 
randament şi stabilitate, atât pentru beneficiarii pensiilor, cât 
şi pentru acţionarii companiilor de administrare, a subliniat 
acesta.

Daniela GHEţu
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Pensiile private reprezintă o nouă industrie în 
România, care şi-a făcut deja simţită prezenţa în toate 
pieţele colaterale, de la cea imobiliară, până la piaţa media. 
Investiţiile făcute în domeniu de jucătorii din piaţă sunt im-
presionante, dar sunt normale având în vedere noutatea 
acestui tip de business, la care participă 18 jucători de re-
nume mondial sau regional. Multe dintre companii se aflau 
pe piaţa românească, activând în alte domenii decât cel al 
pensiilor private, precum sectorul bancar, cel de asigurări 
sau al fondurilor de investiţii. Cu toate că aceste companii 
aveau sedii şi o infrastructură teritorială, au fost nevoite 
să facă alte investiţii pentru diviziile nou create. Astfel, sis-
temul de recrutare a personalului, sectorul IT, activităţile 
adiacente de comunicaţii, investiţii imobiliare sau banalul 
curierat au necesitat alocarea unor sume impresionante, 
de ordinul milioanelor de euro, la nivelul fiecărei compa-
nii. Pensiile private reprezintă un motor al economiei eu-
ropene, deoarece un sfert din totalul activelor din zonă se 
regăsesc în această activitate, ceea ce face din acest do-
meniu o ţintă atractivă pentru marile grupuri financiare. 

Printre pieţele conexe care au avut cel mai mult 
de câştigat în urma implementării sistemului de pensii pri-
vate un loc privilegiat este ocupat de piaţa media, în spe-
cial cea de advertising, aflate în faţa unui produs cu totul 
nou. Pensiile private reprezintă o provocare pentru toţi cei 
implicaţi în activităţile de promovare din România, nevoiţi 
să găsească modalităţi specifice pentru o categorie foarte 
diversificată de beneficiari, constituiţi într-un target mai 
cuprinzător. Caracteristica specială a acestor acţiuni conju-
gate, de promovare a noilor produse, este dată de faptul că 
participarea populaţiei cu vârstă de până la 35 de ani este 
obligatorie, constituind aşa numitul Pilon II.  

Campaniile de promovare care includ reclame, 
spoturi televizate şi radiodifuzate, articole în presa scrisă, 
afişe stradale, broşuri etc. constituie punctul de interes al 
acestui articol. Vom ilustra felul în care au înţeles aceste 
companii să acţioneze şi vom analiza impactul pe care 
campaniile lor mediatice l-au produs. Pentru a pătrunde în 
esenţa modalităţilor de acţiune respective ne-am adresat 
factorilor de răspundere, însărcinaţi cu relaţiile publice, a 
diferitelor companii active în piaţa pensiilor private. 

ALLIANZ-ŢIRIAC s-a bazat mult pe brandul pe 
care îl are în asigurări, fiind lider de piaţă pe acest seg-
ment. Campania lor a avut umor, iar seria de reclame cu 
pensionari plictisiţi a fost uşor de reţinut. Din punct de ve-
dere al conceptului s-au folosit arhetipuri ale societăţii în 
care trăim şi pe care le putem identifica uşor printre vecinii 
noştri de oriunde ar fi ei. Imaginea pensionarilor de astăzi, 
cu tabieturile lor, au fost puse într-o lumină amuzantă, dar 
în acelaşi timp a transmis un mesaj simplu şi direct: „Cine ar 
vrea să-şi petreacă bătrâneţea aşa?”. Targetul este clar unul 
tânăr şi activ, nu ar avea cum să fie altfel, date fiind carac-
teristicile sistemului de pensii din România.

Mesajul campaniei publicitare a ALLIANZ-ŢIRIAC 
nu este departajat însă pentru Pilonul II faţă de Pilonul III. 
Totuşi, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private este singura com-
panie din sistem creată pentru a gestiona şi fondurile 
obligatorii şi cele facultative. Astfel, pentru această com-
panie, este normal ca promovarea să fie unitară la acest 
nivel. Pe partea de outdoor, ALLIANZ-ŢIRIAC a fost foarte 
activă, fiind una dintre cele mai relevante prezenţe. Potrivit 
reprezentanţilor firmei, s-au investit în promovare peste 
4 milioane euro, din care cea mai mare parte s-a alocat 
spoturilor TV. ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private îşi propune 
să atingă o cotă de piaţă de peste 30%, lucrând în acest 
scop cu agenţiile Graffiti BBDO, pentru creaţie, Media 
Direction, pentru media, şi agenţia PLEON Graffiti, pentru 
PR. Campania derulată de ALLIANZ-ŢIRIAC pentru pensiile 
private se desfăşoară la televiziune şi radio, prin materiale 
scrise, internet, afişe etc. 

Dacă tragem linie, campania iese din tiparele pe 
care le vom descrie în acest articol prin umor şi reuşeşte să 
transmită în mod atrăgător o idee extrem de simplă, aceea 
că ai şansa de a-ţi salva bătrâneţea.

AVIVA a fost nevoită să adopte o manieră agresivă 
în această campanie din cauza notorietăţii medii a bran-
dului propriu pe piaţa din România. AVIVA Societate de 
Administrare a unui Fond de Pensii Privat a investit în pub-
licitate, potrivit reprezentanţilor firmei, 4 milioane euro, 
iar cea mai mare parte a investiţiilor au fost făcute pen-
tru promovarea la TV.  AVIVA, care ţinteşte 15% - 30% din 
piaţa pensiilor obligatorii, lucrează cu agenţia de publici-
tate Punct Advertising, pentru creaţie, cu GMP PR, pentru 
relaţii publice, şi cu agenţia STARCOM, pentru cumpărarea 
de spaţiu media.

Acţiune, motor!

> Piaţa pensiilor private a demarat în forţă şi cea mai impresionantă demonstraţie se vede în plan mediatic. Cele 
mai prezente companii în piaţa de advertising sunt, mai nou, fondurile de pensii care au acaparat spaţiul TV şi cel 
al afişajului stradal. Ce au adus nou campaniile lor de promovare? Ne-au atras sau nu?

Pensii

Dacă majoritatea campaniilor propun scenarii idilice cu oameni realizaţi profesional şi personal, familii fericite, 
oameni lipsiţi de griji, ALLIANZ-ŢIRIAC a ales să se axeze pe modul în care publicul se raportează la momentul 
„pensie”,  Dr. Crinu ANDăNUŢ, CEO AllIANZ-ŢIRIAC

liviu Huluţă
Editor
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Campania, preluată din spaţiul britanic, a în-
ceput cu un spot curat şi liniştit din care reieşea ideea 
centrală conform căreia cu o pensie privată nu te vei simţi 
niciodată bătrân. Cu timpul, mesajul a devenit ceva mai 
agresiv. Printul, vizibil în multe zone centrale ale oraşelor, 
transmitea un mesaj care a stârnit multe reacţii adverse: 
„Această reclamă va exista şi mâine. Dar tu?” Compania a 
avut astfel parte atât de o reclamă pozitivă, cât şi de una 
negativă. Dacă ne gândim la dictonul: „Nu există reclamă 
negativă”, atunci putem spune că acest afiş a avut efectul 
scontat şi anume acela de a atrage atenţia asupra brandu-
lui AVIVA.

Asul din mâneca AVIVA s-a numit Mihaela 
RĂDULESCU, o vedetă a televiziunii româneşti care nu mai 
are nevoie de nici o prezentare. Această mişcare a adus 
un nou val de publicitate gratuită companiei, întrucât 
discuţiile din mass-media legate de onorariul vedetei s-au 
întins pe o perioadă relativ mare, aducând în prim plan şi 
numele AVIVA. Mesajele AVIVA nu au reuşit să convingă 
un segment important din populaţie, dar scopul principal, 
acela de impunere a numelui, a fost îndeplinit. Compania 
britanică a reuşit să-şi impună numele şi să se înscrie între 
primele cinci entităţi care activează în domeniul pensiilor 
administrate privat. Campania are o singură slăbiciune: 
reiterarea ideii de îmbătrânire ne aduce în case un gând 
neplăcut, întrucât bătrâneţea nu este asociată cu plăcere 
şi confort psihic. 

AIG şi-a făcut din nou simţită prezenţa în spaţiul 
mediatic românesc. Pe partea de outdoor s-a mers pe sta-
bilitatea şi importanţa brandului la nivel mondial, iar la 
televiziune, conceptul a fost mult mai adaptat condiţiilor 
din piaţă. Acesta este simplu şi direct: „Faceţi o alegere 
bună acum, pentru a vă mulţumi mai târziu”. Multe dintre 
reclamele fondurilor de pensii au ajuns subiect de presă, 
fie prin asocierea cu anumite figuri publice, fie prin paro-
dierea lor. Este aceeaşi reclamă gratuită de care am vorbit 
anterior. 

OMNIASIG Pensii Private a investit pentru trans-
miterea televizată, potrivit reprezentanţilor firmei, 50% 
din bugetul de un milion euro pe care l-a alocat campaniei 
de promovare şi care include atât difuzarea media, cât şi 
cheltuielile de producţie. OMNIASIG, care ţinteşte 10% 
din piaţa pensiilor obligatorii, lucrează pentru campania 
de promovare cu agenţia de publicitate ODYSSEY, care 
a oferit atât servicii de creaţie, cât şi de media, iar pentru 
activităţile de relaţii publice, cu compania APT Resources 
& Services. Campania se desfăşoară la TV, prin printuri şi 
pe internet şi se adresează unui grup ţintă mediu, femei 
şi bărbaţi până la 45 de ani. Pornind de la analiza nevoilor 
lor, s-a ajuns la concluzia că aceştia nu se gândesc încă la 
pensie, fiind vorba de o perioadă mult prea îndepărtată. 
În momentul de faţă sunt asaltaţi de grijile cotidiene şi nu 
sacrifică prea mult timp pentru a-şi face planuri pe un ter-
men atât de lung.

Propunerea care ni se transmite este atractivă şi 
se referă la un sfârşit de săptămână perpetuu, având în ve-
dere că week-end-ul este singurul moment de relaxare pe 
care şi-l poate permite un angajat. În acest fel, se creează o 
paralelă între activitatea actuală şi pensie. 

Campania noastră de promovare s-a bazat pe un 
adevăr pe care cu toţii îl resimţim. Cu toţii de abia aşteptăm 
să vină week-end-ul, momentul în care ne relaxăm şi facem 
lucrurile care ne fac plăcere. Clienţii noştri au apreciat foarte 
mult reclama, iar ecourile din partea lor au fost dintre cele 
mai bune. Pentru implementarea campaniei a fost alocat 
un buget media semnificativ.  Campania a fost dezvoltată 
împreună cu agenţia de publicitate ODYSSEY, a precizat 
Monica PAVELESCU, Director Marketing şi Comunicare 

OMNIASIG Pensii Private. Zilele de week-end reprezintă cu 
siguranţă unul din puţinele mesaje originale şi poate chiar 
neaşteptate din acest şir de exemple. Creativitatea cam-
paniei nu poate fi pusă la îndoială, însă rezultatele acesteia 
se vor vedea abia la sfârşit. 

GENERALI Fond de Pensii a investit în publici-
tatea TV cea mai mare parte din bugetul de 2 milioane euro 
pe care l-a alocat campaniei de promovare. Aceasta se mai 
desfăşoară pe radio, în presa scrisă şi outdoor. Fondul, care 
ţinteşte o cotă de piaţă de peste 12%, lucrează pentru pro-
movarea pensiilor private cu agenţiile PROSPERO, pentru 
creaţie şi media, şi cu FREE Communication, pentru relaţii 
publice.

Pensii

“Leul înaripat”, care 
trimite la valorile de 
siguranţă şi orientare 
către client ale companiei 
noastre, ne-a adus anul 
trecut un binemeritat 
premiu, Euro Effie 2006, 
Daniela Casapu, Generali 
Head of Marketing and 
Communication

Îndemnul la economisire 
este puternic şi readuce 
compania americană pe 
piaţa media din România.
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Pensii

Campania de promovare a Fondului de Pensii 
Administrat Privat ARIPI se desfăşoară în aceeaşi linie cu 
toate celelalte campanii de comunicare realizate pen-
tru brandul GENERALI, atât în România, cât şi în Europa 
Centrala şi de Est.  “Leul înaripat”, care trimite la valorile de 
siguranţă şi orientare către client ale companiei noastre, 
ne-a adus anul trecut un binemeritat premiu, Euro Effie 
2006, unul dintre cele mai importante premii europene 
din industria publicităţii. În plus, conform studiilor reali-
zate la jumătatea acestui an, sloganul GENERALI este cel 
mai cunoscut dintre toate cele ale competitorilor locali, iar 
leul înaripat este, de asemenea, foarte bine cunoscut ca şi 
emblemă a companiei.  În consecinţă, poziţionarea cam-
paniei GENERALI Fond de Pensii tot “Sub aripile leului” este 
naturală şi firească, a declarat Daniela Casapu, GENERALI 
Head of Marketing and Communication.

Considerăm că spotul GENERALI este singu-
rul care are acel „push to action”, fiind singurul care se 
concentrează pe acţiunea de semnare a adeziunii.

BCR Administrare Fond de Pensii a investit în 
presă 80% din cele “câteva milioane euro” pe care le-au alo-
cat pentru promovare, potrivit reprezentanţilor firmei. 

BCR Administrare Fond de Pensii, care ţinteşte o 
cotă de piaţă de peste 30%, lucrează pentru campania de 
promovare cu agenţia de publicitate YOUNG&RUBICAM/
Team Advertising, pentru creaţie, şi cu MEDIA Investment, 
pentru cumpărarea de spaţiu media. Campania se 
desfăşoară în perioada septembrie 2007 – ianuarie 2008 pe 
TV, în presa scrisă, outdoor, radio, internet, cinema. 

BCR a reuşit să iasă în evidenţă prin ingeniozitate, 
dar nu a cumulat numai aprecieri pozitive, un standard 
foarte greu de atins. Totuşi, prezenţa BCR pe piaţa media 
s-a făcut foarte bine simţită, iar investiţiile făcute au reuşit 
să aducă notorietate noii activităţi a grupului.

ING Fond de Pensii a alocat peste 3 milioane euro 
pentru promovarea pensiilor private obligatorii şi faculta-
tive. ING Fond de Pensii, care ţinteşte o cotă de piaţă de 
30%, lucrează pentru promovare cu agenţia ZENITH Media, 
pentru media, HEADVERTISING, pentru creaţie, SKEPSIS, 
pentru BTL (publicitate neconvenţională) şi Mmd, pentru 
PR. ING a demarat o campanie pentru promovarea pen-
siilor facultative ING şi o campanie pentru pensii private 
obligatorii. Ambele servicii beneficiază de o campanie 
integrată, pentru care sunt utilizate atât medii de comu-
nicare convenţionale, cât şi neconvenţionale, de la TV la 
mini-site-uri web. Primul fond de pensii autorizat şi avizat 
de CSSPP, ING Fond de Pensii, a investit cea mai mare parte 
a bugetului de promovare, potrivit reprezentanţilor firmei, 
în TV şi outdoor, restul banilor fiind alocaţi pentru presa 
scrisa.

Campania „Ştii de la ING” încearcă să răspundă 
posibilelor întrebări care pot apărea pe parcursul celor 
patru luni de aderare la un fond de pensii private. Prin 
această campanie, am vrut să arătăm încă o dată că ING 
este un nume pe care te poţi baza, că în primul rând îţi 
ascultă problemele şi îţi răspunde la orice întrebare, declară 
Carmen SOARE, Director de marketing al ING Asigurări de 
Viaţă. 

Campania a pornit de la ideea că în momentul 
când auzi pentru prima dată rostindu-se “pensie privată” 
este posibil să te întrebi cum poate fi privată şi obligatorie în 
acelaşi timp. Sau cum poate fi obligatorie, dacă există deja 
o pensie obligatorie. Pe măsură ce afli tot mai multe despre 
pensiile private, încep să apară şi alte întrebări care cer un 
răspuns De exemplu, cât de sigur este fondul de pensii în 
care investesc sau câţi bani voi primi la pensie, de ce pentru 
unii este obligatorie, iar pentru alţii nu etc., declară Cornel 
GOLOGAN, copywriter la HEADVERTISING.

Campania grupului olandez a stârnit reacţii di-
verse, atât pro cât şi contra. Campania s-a dovedit, până 
acum, eficientă dar şi, poate, cea mai agresivă de pe piaţă, 
reacţia clienţilor nefiind de multe ori cea scontată.

PRIMA Fond de Pensii, care şi-a propus să atingă 
o cotă de piaţă de 10%, lucrează pentru creaţie şi media cu 
agenţia HOUSE OF MEDIA, companie membră THE GROUP, 
iar pentru PR lucrează cu agenţia STARLINK. Campania a în-
ceput la data de 17 septembrie şi se va desfăşura pe toata 
perioada de aderare la fondurile de pensii private.

KD Fond de Pensii a cheltuit pentru comunicare, 
potrivit reprezentanţilor firmei, aproximativ un milion euro, 
iar mai mult de jumătate din bani au fost investiţi în difu-
zarea pe TV. KD Fond de pensii lucrează pentru campania 
de promovare cu agenţia ADDV Euro RSCG Bucureşti, iar 
campania se desfăşoară pe TV, print, indoor şi internet.

 Unele reclame promit chiar o viaţă de lux şi 
belşug, lucru greu de atins, mai ales de un fond de pensii 
obligatoriu. Cifrele impresionante cheltuite de către ad-
ministratorii de fonduri private sunt perfect justificabile 
în acest moment. Numai în primele săptămâni aceştia au 
cheltuit 10 milioane euro pentru publicitatea pe diferite ca-
nale media, conform agenţiei de monitorizare ALFA CONT. 
Totuşi, puţini operatori au reuşit să iasă cu adevărat în 
evidenţă prin creativitatea mesajelor, iar aici putem nomi-
naliza ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG şi BCR care au încer-
cat, cu mai mult sau mai puţin succes, să iasă din tiparele 
bătrâneţii. Rezultatele se vor vedea anul viitor, iar noi vom 
fi aici pentru a le analiza.

g

Campania noastră de promovare s-a bazat pe un adevăr pe care cu toţii îl resimţim. Clienţii noştri au apreciat 
foarte mult reclama, iar ecourile din partea lor au fost dintre cele mai bune, Monica PAVElESCU, Director 
Marketing si Comunicare.
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PRIMM: Ca expert în legislaţia pensiilor, ne puteţi spune care 
sunt cele mai recente evoluţii în planul reglementării în ceea 
ce priveşte pensiile pan-europene?
Bart BOVERS: Avem acum Directiva IORP care susţine siste-
mul de pensii pan-european dar, din păcate, această regle-
mentare nu este pe deplin operaţională în condiţiile oferite 
de Uniunea Europeană. Totuşi, cred că după introducerea 
unor amendamente aceasta ar putea deveni operaţională, 
deci pusă în practică. Principala problemă constă în faptul 
că nu s-a reuşit armonizarea sistemelor de pensii din state-
le membre.

În ceea ce priveşte pensiile individuale, lucrurile 
stau chiar mai rău. Este suficient să vedem ce se întîmplă 
cu Directiva privind portabilitatea pensiilor, ale cărei pre-
vederi au fost reduse în repetate rânduri până la stadiul în 
care, în forma actuală a acestui text normativ, cu greu se 
mai poate vorbi despre un adevărat transfer al drepturilor 
de pensie. Aşadar, în acest moment pot spune că armoni-
zarea sistemelor de pensii este absolut necesară, dar nu 
se poate constitui decât într-un obiectiv pe termen foarte 
lung. Totuşi, nu este totul pierdut, este posibil ca în cursul 
anului viitor să asistam la unele modificări în sens pozitiv.

PRIMM: Portabilitatea este foarte importantă pentru mulţi 
dintre românii care lucrează peste hotare. Prin urmare, vă ru-
găm să ne daţi amănunte suplimentare.
B.B.: Propunerea este din octombrie 2005 şi priveşte trei 
aspecte: transferabilitatea, achiziţia şi păstrarea drepturilor 
de pensii. Încă din negocierile purtate atunci ne-am dat 
seama că transferabilitatea este aproape imposibil de atins 
într-un orizont de timp apropiat. Îmi pare rău că Olanda 
şi-a folosit dreptul de veto pentru a anula fosta propunere 
în ceea ce priveşte achiziţia şi transferabilitatea pensiilor. 
Acum există o nouă propunere din partea preşedinţiei por-
tugheze a Uniunii. Înainte se numea portabilitatea pensii-
lor, acum însă numele va fi altul pentru că, odată cu elimi-
narea oricărui articol cu privire la transferabilitate, se pierde 
şi orice fel de legătură cu portabilitatea pensiilor.

PRIMM:Totuşi, care este situaţia persoanelor care lucrează în 
alt stat membru al Uniunii Europene faţă de cel de origine?
B.B.: În momentul de faţă, s-au făcut unele progrese în 
acest sens. Astfel, un cetăţean al altui stat membru poate 
contribui la un fond de pensii din ţara în care lucrează după 
un an de la începerea activităţii. Germania este un exemplu 
în acest sens, unde această perioadă a fost micşorată de la 
cinci la doar un an. Totuşi, în prezent, contribuţiile nu se pot 
transfera de la un fond dintr-o ţară la alt fond din alt stat 
membru.

PRIMM: Ce se întâmplă cu contribuţiile făcute în toate ţările 
în care a lucrat de-a lungul vieţii un cetăţean european?
B.B.: Banii sunt investiţi în continuare de fiecare fond în 
parte. La sfârşitul activităţii, cetăţeanul în cauză va încasa 
pensie de la fiecare fond la care a contribuit, din fiecare 
ţară unde a muncit. Trebuie menţionat faptul că în unele 
ţări, cum este Olanda, transferul se poate face, dar durea-
ză foarte mult şi birocraţia legată de un astfel de transfer 
este impresionantă. Cred că în următorii ani se vor mai 
face progrese în acest sens, dar nu de la nivel central unde 
problema IORP este încă una spinoasă şi toată atenţia este 
îndreptată către finalizarea proiectelor de directivă aflate 
în lucru, cum sunt cele două despre care am mai vorbit aici, 
IORP şi cea privind aşa-zisa portabilitate.

PRIMM: Care este atitudinea Uniunii Europene cu privire la 
sistemul de pensii?
B.B.: Datorită îmbătrânirii populaţiei la nivelul întregului 
continent, revizuirea sistemelor de pensii a ajuns să re-
prezinte o prioritate de top pe agenda europeană. Totuşi, 
reglementarea în acest sens merge foarte greu din cauza 
complexităţii problemei. Diversitatea formelor sistemelor 
de pensii din statele membre şi reticenţa acestora în ceea 
ce priveşte uniformizarea taxării constituie un alt aspect 
care împiedică reglementarea unui sistem uniform de pen-
sii. Trebuie să luăm în consideraţie că statele europene şi-
au dezvoltat sisteme de pensii timp de 40 sau 50 de ani. A 
renunţa acum la sistemele proprii este foarte greu, mai ales 
că orice modificare presupune un impact bugetar semnifi-
cativ pe termen scurt, în timp ce avantajele mari apar după 
mulţi ani. 
Violeta CIUREL: O abordare actuală pozitivă este că toa-
te părţile implicate sunt acum conştiente de necesitatea 
schimbării sistemelor naţionale de pensii în sensul tran-
sferului responsabilităţii de la stat la angajator şi individ. 
Totuşi, o abordare la nivel european este dificilă din cauze 
ce ţin de diferenţele mari între sistemele naţionale:  sisteme 
legale diferite, sisteme de asigurări sociale diferite, coduri 
ale muncii, fiscalitate diferită de la stat la stat, nivelul de 
protecţie a consumatorului încă diferită; de aceea, unifor-
mizarea nu este deloc simplă! Din acest motiv nu trebuie să 
ne aşteptăm la progrese uimitoare în următorii ani şi, pro-
babil, nici la prea mult entuziasm pentru abordarea unei 
reglementari precum pensiile pan-europene.

PRIMM: Cine consideraţi că trebuie să aibă iniţiativa în ceea 
ce priveşte realizarea acestei reforme?
V.C.: Cred că statele membre ar trebui să îşi asume această 
reformă, aşadar iniţiativa ar trebui să vină de la nivel naţio-

> O discuţie liberă care merge de la Vest la Est, de la tradiţie la inovaţie, de la complexul context european la cel 
particular românesc, în compania unor experţi în domeniul  pensiilor: Violeta CIUREl, General Manager European 
and International Affairs, ING Group, şi Bart BOVERS, Issue Manager European Affairs, ING Group.
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nal. Astfel, sunt de părere că la Bruxelles se pot tranşa doar 
câteva linii directoare, dar nu se poate face mai mult dacă 
statele membre resping ideea din motive precum cele de 
mai sus. În plus, să nu uităm că orice decizie de reformare 
la nivel european trebuie adoptată în unanimitate, ceea ce 
presupune un proces lung şi anevoios. 

PRIMM: Cum apreciaţi sistemul de pensii din România şi care 
ar, după părerea dumneavoastră, evoluţia acestuia?
V.C.: Consider un lucru extraordinar faptul că s-a luat decizia 
de a face o reformă reală a sistemului naţional de pensii,  iar 
evoluţia este până acum excepţională. Progresul este unul 
deosebit care merită aplaudat de toată lumea. Perioada de 
aderare a celor ce se califică, conform legii, pentru Pilonul 
II, va determina poziţii foarte clare pe piaţa pensiilor şi, în 
timp, piaţa se va concentra în jurul marilor jucători. Acest 
lucru se va datora în principal fenomenelor de fuzionare 
sau achiziţii, aşa cum s-au produs şi în alte ţări, după imple-
mentarea acestui sistem.

Două aspecte sunt importante pentru activitatea 
de după perioada de aderare la fondurile private. Primul 
este legat de activitatea de reglementare, care va trebui să 
ţină pasul cu evoluţia pieţei. În al doilea rând,  randamentul 
investiţiilor va conta foarte mult pe piaţă şi va continua să 
reprezinte principalul element de competitivitate pentru 
membrii fondurilor de pensii.

Faptul că piaţa este deja destul de concentrată 
nu ar trebui să fie o mare surpriză pentru nimeni. Era de 
aşteptat ca nu toate companiile să aibă aceleaşi capacităţi 
financiare şi de mobilizare de care dispun companiile de 
top. O componentă importantă a succesului unui adminis-
trator de fonduri de pensii private o constituie şi partea de 
administrare, de logistică. Fară o bună organizare a activi-
tăţilor interne, nu poţi avea succes.

PRIMM: Dacă anul acesta a fost anul pensiilor private obliga-
torii, credeţi că anul viitor va fi anul pensiilor facultative?
V.C.: Sincer, nu cred că pensiile private facultative se vor 
bucura de un mare succes anul viitor. Consider că totul 
depinde de nivelul deductibilităţii, creşterea acestui tip de 
produs fiind în relaţie directă cu facilităţile fiscale prevăzu-
te de stat.

Părerea mea este că nivelul de deductibilitate 
ar trebui mărit substanţial şi pentru angajat şi pentru an-
gajator, pentru a înregistra cu adevărat o creştere a pieţei 
pensiilor private facultative. Oricum, sistemul de pensii de 
stat este în colaps, situaţie care se va agrava în timp, din 
cauza evoluţiilor demografice. Statul ar trebui să încuraje-
ze economisirea populaţiei pentru pensie prin politici fis-
cale adecvate. Orice sacrificiu pe termen scurt din partea 
statului pentru aceste deductibilităţi se poate traduce în 
beneficii sociale importante pe termen lung, atât pentru 
populaţie, cât şi pentru stat. Cred că dacă nu se vor face 
aceste sacrificii, nu vom avea o creştere importantă a pen-
siilor facultative.

Chiar dacă în România există corporaţii interna-
ţionale care au cultura beneficiilor extra-salariale care vor 
adopta pensiile facultative la nivel de companie, există ris-
cul ca acestea să aleagă varianta minimă şi anume cea aco-
perită de deductibilitate. În acest caz, valoarea economisi-
tă este destul de mică şi nu rezolvă problemele sociale cu 
care se confruntă Europa, în general, şi România, în special. 
Limita de deductibilitate ar trebui corelată cu nivelul sala-
riilor şi cu inflaţia. Un factor pozitiv care ar putea influenţa 
această piaţă este evoluţia pe care o resimte piaţa muncii 
din România. Lipsa din ce în ce mai pronunţată a angajaţi-
lor calificaţi face ca nevoia de retenţie să devină din ce în 
ce mai acută. Observ că, în România, piaţa muncii se modi-

fică, şi dintr-o piaţă care acum zece - cincisprezece ani era 
o piaţă a angajatorului care impunea condiţiile sub toate 
aspectele, devine tot mai mult o piaţa a angajatului. Acest 
lucru este favorizat atât de creşterea concurenţei în dome-
niile importante ale activităţii economice, de modificarea 
legislaţiei muncii mult mai protecţionistă pentru angajat 
şi de emigraţia multor specialişti în diferite domenii; acest 
din urmă aspect a condus şi va conduce în continuare la re-
ducerea numărului specialiştilor disponibili în piaţa muncii.  
Aşa încât, retenţia angajaţilor buni devine ea însăşi o pro-
blemă, iar acordarea de contribuţii pentru pensii reprezintă 
o modalitate eficienta în acest sens.

PRIMM: Cum vedeţi relaţia dintre asigurările de viaţă cu capi-
talizare şi pensiile facultative?
V.C.: Cu toate că pensiile facultative beneficiază de deduc-
tibilitate, cred că, la fel ca şi în alte ţări din Centrul şi Estul 
Europei, vânzările asigurărilor de viaţă cu capitalizare vor 
creşte. Acest lucru se datorează creşterii nivelului de conşti-
entizare la nivelul  individului pentru  protecţia financiară 
la bătrâneţe.

PRIMM: Care credeţi că va fi evoluţia activelor fondurilor ad-
ministrate privat?
V.C.: Teoretic, ar trebui să depăşească în următorii ani acti-
vele companiilor de asigurări. Având în vedere că vârsta de 
pensionare stipulată în lege va creşte treptat  până spre 65 
de ani, primele plăţi sub forma pensiilor din partea fondu-
rilor de pensii vor fi peste 20 de ani. În acest timp, fondurile 
vor acumula contribuţii pe care le vor investi şi vor obţine 
profit. Ţinând cont de faptul că aceste contribuţii sunt lu-
nare şi că nivelul de salarizare din România creşte, activele 
fondurilor de pensii obligatorii vor creşte rapid în următorii 
ani.

PRIMM: În încheiere, care sunt sfaturile dumneavoastră pen-
tru piaţa pensiilor din România?
V.C.: Cred că ar trebui să învăţăm de la sistemele cu tradiţie 
din alte ţări, unde deductibilităţile sunt semnificative şi să 
încurajăm economisirea populaţiei în vederea pensionării. 
În acelaşi timp, un program susţinut de educare a populaţi-
ei la care să participe statul, companiile de asigurări, fondu-
rile de pensii, fondurile de investiţii ar fi benefic şi ar creşte 
şi mai mult interesul populaţiei pentru a face ceva în acest 
sens. Cred că este cu atât mai important în România, cu cât 
la noi oamenii cheltuiesc cu mare plăcere, iar economiile 
nu sunt încă în mentalitatea şi obişnuinţa noastră.

Daniela GHEţu
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 La sfârşitul lunii noiembrie, din totalul celor 2,2 
milioane de adeziuni valide, un procent de circa 35% era 
deţinut de liderul pieţei, iar primele trei companii din top 
atingeau împreună pragul de 70% din numărul contribu-
abililor care au optat pentru un fond de pensii. Cum până 
la mijlocul lui ianuarie prea multe lucruri nu se mai pot 
schimba, e limpede că problema supraconcentrării pieţei 
este una care trebuie să preocupe în primul rând Comisia 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). 
De ce CSSPP? Simplu. Principalul rol pe care trebuie să-l 
îndeplinească Comisia este acela de protejare a interese-
lor participanţilor la fondurile de pensii, iar în acest caz ei 
sunt cei care vor fi prejudiciaţi în primul rând. Cum s-a ajuns 
la această situaţie este deja un fapt cunoscut. Raportul de 
forţe dintre companiile înscrise la startul Pilonului II a fost 
din start disproporţionat. La un pol s-au situat companiile 
de asigurări, beneficiare a unor reţele extinse de vânzări în 
regim de retail, cu experienţă în implementarea pensiilor 
private în alte ţări, dar şi cu obişnuinţa comercializării unor 
produse similare pensiilor private. Toate aceste avantaje 
competitive s-au materializat în numărul de clienţi atraşi. 
Astfel, opt din primele zece firme de administrare a pensii-
lor obligatorii au ca acţionari majoritari companii de asigu-
rări, motiv pentru care putem numi această piaţă o a doua 
zonă de influenţă a asigurătorilor. În plus, cele opt firme 
deţin împreună 94% din totalul adeziunilor, ceea ce argu-
mentează, o dată în plus, ideea expusă anterior.
 La celalalt pol s-au situat administratorii care au 
ca acţionari majoritari bănci sau alte firme fără legătură 
cu domeniile bancar sau de asigurări. Aportul acestora la 
totalul clienţilor atraşi în perioada la care ne referim a fost 
de 6%, adică circa 130.000 de clienţi împărţiţi între cei zece 
administratori. Randamentul slab are mai multe explicaţii. 
Una ţine de specificul activităţii bancare, centrată mai de-
grabă pe lucrul la ghişee decât pe munca de teren. A doua 
are în vedere reţelele de agenţi de marketing, mai reduse 
numeric şi mai slab pregătite decât cele ale asigurătorilor. 
Nu în ultimul rând, băncile au preferat să-şi îndrepte aten-
ţia mai mult spre activitatea de depozitare a activelor fon-
durilor decât spre cea de administrare. O primă polarizare 
a pieţei s-a produs aşadar între asigurători şi bănci. A doua 
a avut loc chiar în interiorul fondurilor de pensii care au ca 
acţionari firme de asigurări. Asigurători versus asigurători 
sau, dacă vreţi, asigurători de viaţă (exclusiv) versus asigu-
rători cu un portofoliu complet. Cum liderul pieţei este şi 
liderul la zi al asigurătorilor de viaţă, s-ar putea spune că 
experienţa companiilor de life în vânzarea unor produse 
similare pensiilor a reprezentat un argument mai puternic 
în lupta pentru clienţi. Raţionamentul este însă doar parţial 
valabil. Dacă ne uităm pe clasamentul fondurilor de pensii, 
vedem că topul primelor şase companii este format în pro-
porţii egale de asigurători de viaţă şi asigurători de asigu-
rări generale. În timp ce firmele de life ocupă locurile 1, 4, 6,  
companiile care practică în plus şi asigurări generale se si-
tuează pe poziţiile 2, 3, 5. Concluzia e simplă. Contribuabilii 
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la pensiile obligatorii şi-au ales administratorul  după  alte 
criterii decât obiectul de activitate al acţionarului majoritar. 
Diferenţa a fost făcută de gradul de notorietate al compa-
niilor şi de eficienţa campaniilor de marketing. 
 Revenind la concentrarea pieţei, să spunem că 
efectele ei în timp se pot teoretic răsfrânge  asupra parti-
cipanţilor la sistem. Poziţia dominantă pe piaţă a unui 
număr mic de companii de pensii poate influenţa în timp 
nivelul comisioanelor de administrare impuse clienţilor 
(chiar dacă există un plafon maxim impus de lege) sau poa-
te afecta competiţia între companii. Pe de altă parte însă, 
în acest caz nu este vorba despre o concentrare economică 
(valabilă doar în cazul fuziunii mai multor companii sau a 
dobândirii controlului unor acţionari asupra mai multor 
companii), ci de una naturală, apărută în urma rezultatelor 
obţinute de administratori pe durata a patru luni de cam-
panii de marketing. Din acest punct de vedere avantajele 
dobândite de aceste companii în cadrul unei competiţii co-
recte nu pot fi minimalizate, cu atât mai mult cu cât firmele 
în cauză au cheltuit resurse materiale şi umane impresio-
nante pentru a-şi atinge obiectivele.
 Adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc, ast-
fel că se pune întrebarea cum s-ar putea rezolva această 
situaţie, fără ca interesele vreunei părţi să fie afectate ?
 Singurele pârghii aflate la îndemâna organismu-
lui de supraveghere a pieţei pensiilor sunt, evident, cele 
legislativ-normative. Astfel, dacă ar urma modelul aplicat 
de ţările din Centrul şi Estul Europei, CSSPP ar trebui fie să 
elimine companiile cu cote mari de piaţă din jocul final al 
loteriei participanţilor, fie să interzică, pentru o pe rioadă, 
fuziunile de companii şi achiziţiile de portofolii cu partici-
panţi. E drept, în final o parte din operatori vor fi nemul-
ţumiţi, dar important este ca soluţia să nu prejudicieze 
interesele participanţilor. În Polonia, de exemplu, la finalul 
perioadei de aderare, companiile care au obţinut mai mult 
de 10% din totalul adeziunilor nu au fost incluse la reparti-
ţia aleatorie a participanţilor care nu au aderat la un fond în 
perioada stabilită de lege. În plus, organismul de suprave-
ghere a pieţei locale a descurajat în primii ani transferurile 
de portofolii între administratori prin metode mai puţin or-
todoxe, dar eficiente: amânări ale dosarelor, tergiversări în 
luarea deciziilor etc. 

 La cele două pârghii legislative menite să echi-
libreze raporturile de forţă pe piaţă, se mai adaugă una. 
Este vorba despre reglementarea strictă a transferului 
par ticipanţilor de la un fond la altul, în următorul an. Fără 
reguli clare, grupuri mari de contribuabili vor constitui o 
masă de manevră importantă pentru agenţii de marketing, 
cu atât mai mult cu cât penalitatea de transfer este simboli-
că, fiind raportată la activul participantului, nesemnificativ 
valoric în primii ani. S-a întâmplat în Polonia şi Ungaria în 
urmă cu zece ani şi, mai recent, în Bulgaria. Soluţia propu-
să de Norma privind transferul participanţilor - transferuri 
doar de patru ori pe an, după modelul polonez -, ajută ad-
ministratorii  să rezolve problema lichidizării unităţilor de 
fond din activul participantului, pentru ca acestea să poată 
fi transferate noului administrator în timp util. În privinţa 
„turismului cu clienţi”, nici polonezii, nici ungurii n-au reu-
şit să stopeze fenomenul, ci doar să-i limiteze proporţiile. E 
ceea ce credem că ar trebui să-şi propună şi organismul de 
supraveghere al pensiilor de la noi.
 Indiferent de soluţia aleasă pentru limitarea efec-
telor concentrării pieţei,  se va pune  problema schim bării 
regulilor jocului în timpul desfăşurării acestuia şi a conse-
cinţelor pe care le implică asupra planurilor de afa ceri ale 
operatorilor. Numai că, pe o piaţă în formare, lipsa regle-
mentărilor de detaliu e o chestiune firească şi scuzabilă. 
Polonezii au modificat legislaţia pensiilor de zeci de ori în 
primii ani ai sistemului privat şi continuă să-i aducă  şi acum 
îmbunătăţiri. În plus, Comisia de Supraveghere a Pensiilor 
Private de la noi pare hotărâtă să îşi asume răspunderea re-
zolvării acestor probleme în faţa operatorilor pieţei. Iată ce 
declară, de pildă, Ştefan PRIGOREANU, membru în Consiliul 
CSSPP, în interviul din numărul trecut al revistei PRIMM: Noi 
vom avea întotdeauna nu doar un comportament reactiv, ci 
unul proactiv, prudenţial. În acest sens, vom contribui ori de 
câte ori vom considera necesar pentru a proteja interesele 
participanţilor şi nu vom ezita să schimbăm regulile în timpul 
jocului. 
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Eveniment

Un eveniment

forumul Regional de Pensii Private Piteşti

A opta destinaţie
 În ziua de 23 noiembrie a avut loc ultima ediţie 
din acest an a Forumului Regional de Pensii Private. Eve-
nimentul, desfăşurat sub egida Revistei PRIMM Asigurări & 
Pensii, cu sprijinul şi participarea Comisiei de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) şi a Casei Naţionale 
de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), a fost 
găzduit de Universitatea „Constantin BRÂNCOVEANU” din 
Piteşti.
 Ediţiile care au precedat întâlnirea de la Piteşti au 
fost organizate la Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi, Bucureşti, Ti mi-
şoara, Constanţa şi Braşov şi s-au bucurat de un real succes, 
angajatorii şi reprezentanţii celor mai importante companii 
din aceste zone având oportunitatea de a obţine informaţii 
direct de la sursă, atât cu privire la problematica generală a 
sistemului de pensii private, cât, mai ales, în ceea ce priveşte 
aspectele practice ale implementării acestuia.
 Întâlnirea de la Piteşti se înscrie, aşadar, în ciclul 
Forumurilor Regionale de Pensii Private, evenimente care 
şi-au creat deja un renume prin faptul că reuneşte membrii 
marcanţi ai pieţei pensiilor private din România, operatorii 
semnificativi şi reprezentanţii autorităţii de supraveghere în 
domeniu (CSSPP), şi ai Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări 
Sociale (CNPAS). La întâlnirea de la Piteşti au fost prezenţi 
marii angajatori argeşeni şi din judeţele vecine, respectiv 
Dâmboviţa, Dolj, Olt şi Vâlcea. Principalele teme supuse 
dezbaterii au fost impactul şi oportunităţile oferite angaja-
torilor şi angajaţilor prin reforma sistemului de pensii.
 Pensia privată este un vis frumos pe care românii îl 
aşteptau de multă vreme, a declarat Primarului municipiului 
Piteşti, Tudor PENDIUC, în deschiderea Forumului Regional 
de Pensii Private.
 Având în vedere că ne aflăm în plin proces de ade-
rare la Pilonul II, putem afirma, legat de garanţiile acestu-
ia, că există peste cincisprezece plase de siguranţă pentru 
acesta, a precizat Cristian ROŞU, Director General, CSSPP. 
Discuţia a fost apoi îndreptată asupra perioadei de după 17 
ianuarie 2008, dată la care se încheie campania de aderare 
la unul dintre fondurile administrate privat. 
 Este bine să fim cumpătaţi când vine vorba de 
randamente şi cred că în condiţiile actuale ale legislaţiei 
acestea vor fi moderate, a precizat Cristian ROŞU. Mulţi din-
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tre noi au tendinţa să se aştepte la randamente similare cu 
cele înregistrate în ţările din Europa Centrală şi de Est unde 
funcţionează sisteme similare.
 Vă pot da exemplul Poloniei, unde randamentele 
anuale ajung şi până la 20%, dar posibilităţile lor de inves-
tiţii şi riscul prezentat de fondurile obligatorii din această 
ţară sunt mult mai mari, a declarat Mariana CÂMPEANU, 
Preşedinte CNPAS.
 În cadrul Forumului Regional de Pensii Private s-a 
vorbit atât despre siguranţa sistemului, cât şi despre riscu-
rile care ar putea apărea. În lume, au existat două situaţii 
în care fondurile de pensii au avut probleme. Cel mai bun 
exemplu pentru noi este sistemul chilian unde, după 27 de 
ani de funcţionare, fondurile au înregistrat un randament 
mediu de 11% peste rata inflaţiei, a precizat Mihai ŞEITAN, 
Director General FINCOP Broker de Pensii Private.
 Reforma pensiilor şi transferul de atitudine generat 
de această reformă reprezintă finalul tranziţiei în România, 
iar impactul ei politic şi social se vor vedea abia peste 20 
de ani, a declarat Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private.
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Eveniment

Un eveniment

forumul Regional de Pensii Private braşov

braşov, a şaptea ediţie
Evenimentele organizate de Revista PRIMM Asi-

gurări&Pensii sub genericul Forumul Regional de Pensii 
Private au ajuns la cea de a şaptea ediţie, devenind o întâlni-
re tradiţională de dezbatere, cu participarea autorităţilor de 
supraveghere şi reglementare în materia specifică, ope ra-
tori şi angajatori. Cea mai recentă ediţie a avut loc în ora şul 
de la poalele Tâmpei, Braşov, în data de 7 noiembrie a.c.

Interesul autorităţilor publice locale, al angaja-
torilor şi operatorilor a crescut de la o ediţie la alta a eve-
nimentului, după cum ne-a declarat Ştefan PRIGOREANU, 
Membru în Consiliul CSSPP: Persoanele prezente la aceste 
conferinţe ca reprezentaţi ai marilor angajatori sunt, pe de o 
parte, importanţi factori de decizie în implicarea companiilor 
respective pe piaţa pensiilor facultative, iar pe de altă parte, 
importanţi factori de influenţă pentru ceea ce înseamnă piaţa 
pensiilor private. Participanţii la aceste conferinţe au înţeles 
că arhitectura sistemului îl defineşte ca fiind extrem de sigur 
şi că implementarea pensiilor private în România reprezintă o 
oportunitate pentru toate entităţile implicate, de la societăţile 
de pensii şi până la participanţi.

Aceste Forumuri Regionale de Pensii Private re-
prezintă o muncă de pionierat în popularizarea sistemului 
de pensii din România, iar toate părţile implicate în organi-
zarea acestora merită sincere felicitări, a declarat Mariana 
CÂMPEANU, Preşedinte CNPAS.

Ştefan PRIGOREANU, un participant activ la dez-
baterile Forumurilor Regionale, a precizat: Fără a minima-
liza impactul campaniei publice de informare derulată de 
către CSSPP, trebuie să recunosc că, de cele mai multe ori, 
cuvântul rostit înseamnă mai mult decât orice broşură..., iar 
disponibilitatea manifestată de către întreg staff-ul tehnic şi 
de către Consiliul CSSPP în a răspunde întrebărilor oamenilor 
şi de a milita pentru încredere poate face diferenţa între succe-
sul sau insuccesul acestui nou sistem.

Forumul Regional de Pensii Private de la Braşov 
a reprezentat un prilej de discuţii între operatori, autorităţi 
şi reprezentanţii marilor angajatori cu privire la provocările 
cu care se confruntă părţile implicate în sistem. Pentru pri-

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

5 Mihai ŞEITAN, Director General 
FINCOP Broker de Pensii Private

5 Cerasela NERGHEŞ, Director General 
ASTOP Broker de Pensii Private

5 Ştefan PRIGOREANU, Membru în  
Consiliul CSSPP

3Pauzele evenimentului au prilejuit discuţii între participanţi

6Prezidiul Formului Regional de Pensii Private Braşov
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Eveniment

ma oară aici, la Braşov, s-a acordat o importanţă semnifica-
tivă perioadei de după 17 ianuarie 2008, dată la care se va 
încheia procesul de adeziune - care a reprezentat, pentru 
administratori, o adevărată probă de foc -, şi aceştia încep 
să se gîndească la ceea ce va urma imediat după această 
etapă. Primele probleme reale cu care s-ar putea confrunta 
sistemul pot apărea odată cu depunerea contribuţiilor. Lip-
sa acestor contribuţii sau întârzierea la plată pot da mari 
bătăi de cap administratorilor, a precizat Marius FLOAREA, 
Preşedinte OTP Fond de Pensii.

Dacă angajatorii nu vor depune banii cores pun-
zător, aceştia nu pot fi investiţi, deci nu pot aduce profit. În 
acest caz, primii prejudiciaţi vor fi clienţii şi, mai apoi, fon-
durile de pensii care vor suferi atât din punct de vedere al 
imaginii, cât şi financiar.

În această perioadă am început pregătirile pen tru vi-
itoarea plată a contribuţiilor, a declarat Mariana CÂMPEANU, 
iar Mihai ŞEITAN, Director General FINCOP Broker de Pensii 
Private, a precizat: Anul 2007 va intra în istorie drept anul în 
care s-a născut o nouă industrie în România, una care se va 
dovedi foarte puternică, cea a pensiilor private.

În cadrul celei de a şaptea ediţii a Forumului 
Regional de Pensii Private, desfăşurat la Braşov, s-a reiterat 
importanţa sistemului de pensii pentru economia naţio-
nală: Pensiile private reprezintă în momentul de faţă al doi-
lea investitor ca volum din România, după segmentul con-
strucţiilor. Administratorii au investit deja 500 milioane euro 
în această industrie, a declarat Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.

Fiecare administrator a trebuit să facă investiţii 
majore în infrastructura noii companii şi în promovarea 
acesteia. Iată de ce, în acest an, multe domenii conexe cum 
ar fi piaţa media, cea de curierat sau cea de software au re-
simţit o creştere semnificativă.

La nivel european, poziţia acestei industrii este una 
de o importanţă extremă. Aceasta gestionează un sfert din 
activele europene şi este unul din cele mai active motoare ale 
economiei europene, a precizat Mihai ŞEITAN.

Concluzionând, putem afirma că sistemul de 
pensii private va continua să se confrunte cu provocări şi 
după 17 ianuarie, iar părţile implicate - autorităţi, adminis-
tratori, clienţi şi angajatori - vor trebui să conlucreze pentru 
de pă şirea acestora.

liviu Huluţă

5 Pauzele evenimentului au prilejuit discuţii între 
participanţi

6Pauzele evenimentului au prilejuit discuţii între participanţi

3Mariana CÂMPEANU
Preşedinte CNPAS

6Ioan VREME, CEO, GENERAlI Fond de Pensii

6lucrările Formului Regional de Pensii Private Braşov
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>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 440 (2005)
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Piaţa asigurărilor în 2005
> Număr de unităţi locale: 43 (2005)
> Prime brute subscrise: 139,78 milioane lei (2006)
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 346 (2005)
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ARGEŞ

DACIA-REnAulT, mândria argeşeanului
Aşezat la confluenţa Argeşului cu râul Doamnei, munici-

piul-reşedinţă de judeţ Piteşti, supranumit „oraşul lalelelor”, are un 
potenţial economic ridicat. Aici funcţionează aproximativ 13.700 de 
agenţi economici, din care circa 800 de societăţi comerciale cu capi-
tal străin sau mixt. 

În economia locală, industria deţine rolul principal, do-
minante fiind ramurile industriei grele, construcţiilor de maşini, pe-
trochimia, exploatările forestiere şi prelucrarea lemnului, respectiv 
extragerea şi prelucrarea resurselor şi zăcămintelor naturale. Printre 
cele mai mari obiective industriale din judeţ se numără ARPECHIM şi 
RAFINĂRIA PITEŞTI, AUTOMOBILE DACIA-RENAULT, ALPROM, ANA-
IMEP, ARPO CURTEA DE ARGEŞ şi ARO CÂMPULUNG.

Economia argeşeană s-a confundat multă vreme cu nume-
le DACIA. Cel mai cunoscut brand românesc a trecut, odată cu pri-
vatizarea, printr-un proces complex de modernizare. Datorită unei 
investiţii de 489 milioane euro, uzina argeşeană se situează la cele 
mai înalte standarde tehnologice. Realizările companiei au fost re-
cunoscute, la finele anului 2006, de Camera de Comerţ şi Industrie a 
României (CCIR) prin poziţionarea pe locul întâi în Topul Naţional al 
Firmelor, la secţiunea industrie-mijloace de transport. Astăzi, com-
pania piteşteană are peste 12.000 de angajaţi şi o cifră anuală de 

ARGEŞ
PITEŞTI

> Judeţul Argeş poate însemna mai multe lucruri deodată, în funcţie de cel căruia te adresezi. El înseamnă DACIA 
şi DOBRIN (ordinea inversă nu deranjează pe nimeni), mai poate însemna biserici şi mânăstiri în aceeaşi măsură 
în care înseamnă şi cele “două prune” de fix 28 de grade, care a căpătat numele reşedinţei de judeţ, Piteşti, pe 
care l-a tranformat în renume. Pentru noi, Argeşul înseamnă un judeţ efervescent, cu o industrie transformată şi 
globalizată şi o piaţă în continuă creştere pentru segmentul de care ne ocupăm, asigurările.

Sucursala Argeş
Adresa: Bd. Republicii nr.80
Piteşti 
Tel.: 0248.210.926
Fax: 0248.233.664
Director Sucursală: Rodica ARSEnE

>Reşedinţa de judeţ: Piteşti
>Suprafaţa: 6.862 km2

>Populaţia: 652.625 locuitori (2002)
>Număr salariaţi: 148.300 (2007)
>Rata şomajului: 5,1 (2007)
>Câştig salarial mediu brut: 1.379 lei/persoană (2007)

Piaţa locală a asigurărilor:
>Număr de unităţi locale: 36 (2005)
>Prime brute subscrise (2006): 139,59 milioane lei
(estimare PRIMM)
>Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 440 (2005)
>Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,14 milioane lei
>Densitatea asigurărilor: 213,89 lei/locuitor
>Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.478
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afaceri care depăşeşte un miliard euro. Compania AUTO CHASSIS 
International, care a deschis acum doi ani o fabrică de componente 
pentru şasiurile maşinilor RENAULT Clio şi NISSAN Micra, a ocupat 
locul secund, confirmând dominaţia industriei auto din regiune. 

Din nou, asigurările auto pe primul loc
Potrivit rezultatelor financiare furnizate de către asigură-

torii vizitaţi în cadrul Programului “Unde Mă Asigur?”, volumul pri-
melor brute subscrise la finalul trimestrului trei 2007 a fost de peste 
112 milioane lei, ceea ce, calculat la un curs mediu de 3,29 lei/euro, 
a însemnat aproximativ 34 milioane euro. Dintre clasele de asigurări 
generale, cea mai mare pondere o deţin asigurările auto facultative 
CASCO, a căror pondere reprezintă 50% din totalul primelor brute 
subscrise. De asemenea, dintre toate clasele de asigurări, evoluţia 
nominală în moneda europeană a acestui tip de asigurare a fost cea 
mai semnificativă, de 176% în intervalul ianuarie-septembrie al anu-
lui curent, comparativ cu perioada similară din 2006.

Concluzionând, industria auto influenţează într-o mare 
mă sură pia ţa locală a asigurărilor. Chiar şi înainte de 1989, numărul 
de autoturisme în Piteşti era mult peste media naţională. Astfel, ne voia 

de asigurare a automobilului a fost conştientizată de către po pulaţie 
din timp, a declarat Georgel SOARE, Director, Sucursala Muntenia, 
ARDAF, cu ocazia vizitelor efectuate de echipele Programului “Unde 
Mă Asigur?” în judeţul Argeş.

Uzina DACIA a avut întotdeauna un rol pozitiv pentru eco-
nomia locală. În ultimii ani, au apărut fabrici de subansambluri, care 
îşi exportă produsele către toate locaţiile în care RENAULT produce 
modelul LOGAN, cum ar fi Maroc sau Ucraina. Companiile exporta-
toare de subansambluri DACIA lucrează, în principal, cu transportatori 
locali, fapt ce a generat o evoluţie spectaculoasă a acestui segment eco-
nomic. Dezvoltarea se vede clar şi în primele subscrise pe clasele de asi-
gurări dedicate transportatorilor, a menţionat Iulian PĂTRU, Director, 
Sucursala UNITA.

De la agricultură... la construcţii
Asigurătorii argeşeni încearcă să îşi dezvolte toate liniile 

de business, prin diversificarea portofoliului. Acest lucru se eviden-
ţiază cel mai mult prin extinderea subscrierilor pe clasele asigurărilor 
de răspunderi civile şi agricole, cele din urmă manifestându-se cu 
preponderenţă în partea sudică a judeţului, dedicată agriculturii. 

Sucursala Argeş
Adresa: Bd. Republicii nr. 83
Piteşti 
Tel.: 0248.222.958
Fax: 0248.610.215
Director Sucursală: Adriana DuMITRESCu

Agenţia judeţeană Argeş
Adresa: Bd. Eroilor nr. 12
Piteşti 
Tel.: 0248.219.512
Fax: 0248.221.899
Director Agenţie: Dumitru STATE

ARGEŞ

Compania

Total Prime brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 
3T 2007

Prime brute Subscrise Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2006

3T 2007 3T 2006 2006 2005

mil. ROn mil.  EuR mil.  ROn mil.  EuR mil.  ROn mil.  EuR mil.  ROn mil.  EuR

1 OMnIASIG 27,16 8,23 10,80 3,05 137,08 169,74 24,23  -      -      -      -      -      -      -     

2 ASIROM 21,65 6,56  -      -      -      -     19,32  -      -      -      -      -      -      -     

3 unITA 21,64 6,56 12,53 3,54 62,84 85,28 19,31 17,33 4,92  -      -      -      -     25,54

4 ARDAf 9,93 3,01 9,09 2,57 3,05 17,25 8,86 14,29 4,05 12,91 3,56 5,49 13,73 21,06

5 AllIAnZ-ţIRIAC 9,92 3,01 7,44 2,10 25,69 43,00 8,85 11,05 3,14 10,19 2,81 3,42 11,50 16,29

6 ASIbAn 7,26 2,20 6,74 1,90 1,58 15,57 6,48 10,01 2,84  -      -      -      -     14,76

7 bT ASIGuRăRI 7,12 2,16 4,67 1,32 43,82 63,64 6,36 8,36 2,37 1,49 0,41 435,68 477,53 12,33

8 ASTRA-unIQA 6,35 1,92 4,96 1,40 20,83 37,48 5,67 5,96 1,69 4,10 1,13 38,53 49,35 8,78

9 GEnERAlI 1,04 0,32 0,63 0,18 56,77 78,36 0,93 0,84 0,24 0,18 0,05 344,12 378,82 1,24

TOTAl COMPAnII 
vIZITATE 112,06 33,96 56,85 16,06 85,90 111,51 100,00 67,84 19,25 28,87 7,97 124,05 141,55 100,00

PRInCIPAlII InDICATORI AI COMPAnIIlOR DE ASIGuRăRI DIn juDEţul ARGEŞ
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Luând în considerare această realitate, Dan STĂNCIULESCU, 
Director, Sucursala ASIROM, a declarat reprezentanţilor Programului 
“Unde Mă Asigur?” Ne-am axat pe culturile mici şi mijlocii. Acestă stra-
tegie înseamnă mai multă muncă, dar şi o dispersie a riscului. 

Cadrul legislativ a contribuit la dezvoltarea clasei de asigurări 
agricole, subvenţiile acordate de stat exclusiv pentru culturile asigurate 
au generat o creştere importantă a acestei clase în portofoliul nostru, a 
menţionat Ştefan OSIAC, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC Piteşti.

O altă strategie de diversificare a portofoliului constă în 
dezvoltarea segmentului de asigurări de răspunderi civile, industria 
construcţiilor oferind un mediu favorabil. Investiţiile recente în do-
meniul construcţiilor au generat un volum important de business 
pentru asigurători. Constructorii argeşeni s-au dezvoltat la scară naţio-
nală în ultimii ani, iar activitatea lor a avut un impact pozitiv asupra 
pieţei locale de asigurări, a precizat Adriana DUMITRESCU, Director, 
Sucursala Argeş, BCR Asigurări.

Asigurările de locuinţe... în aşteptare
În timp ce Legea asigurării obligatorii a locuinţei este în 

dezbaterea Parlamentului, pieţele locale de asigurări resimt incer-

titudinea care planează asupra proiectului. Chiar dacă proiectul 
acestei legi este controversat şi neclar, actul normativ este aşteptat 
datorită potenţialului pe care îl reprezintă pentru industria de profil. 

Informaţia cu privire la asigurarea obligatorie a locuinţelor 
este foarte neclară şi datorită multelor controverse care există şi în pre-
să, declară Eugen STĂNCIULESCU. Companiile apreciază că pot utiliza 
această poliţă pentru dezvoltarea segmentului asigurărilor facultative. 
Unul dintre cele mai importante puncte va fi compatibilitatea poliţelor 
facultative deja existente cu sistemul de asigurări obligatorii a locuinţei, 
a menţionat Georgel SOARE. 

Mulţi dintre clienţii noştri amână încheierea unei poliţe de 
asigurare pentru imobilul aflat în proprietate până în momentul în care 
Legea asigurării obligatorii a locuinţei va intra în vigoare. Oamenii sunt 
în expectativă, urmând să ia o hotărâre asupra încheierii unei poliţe de 
asigurare facultativă după aflarea condiţiilor impuse de noua lege, a 
subliniat Rodica ARSENE, Director, Sucursala ASIBAN Argeş.

Majoritatea românilor refuză să creadă în iminenţa pro-
ducerii unei catastrofe naturale, drept pentru care nu consideră 
justificată asigurarea locuinţei contra inundaţiilor, cutremurelor sau 
alunecărilor de pământ. Există încă probleme de conştientizare a utili-
tăţii unei astfel de asigurări la nivelul populaţiei. În general, obligativi-

Sucursala Muntenia
Adresa: Str. Fraţii Goleşti nr. 3
Piteşti 
Tel.: 0248.215.800
Fax: 0248.218.299
Director Sucursală: Georgel SOARE

Sucursala Piteşti
Adresa: Str. Fraţii Goleşti nr. 19
Piteşti 
Tel.: 0248.252.216
Fax: 0248.251.853
Director Sucursală: Ştefan OSIAC

Sucursala Argeş
Adresa: Str. Smeurei nr. 43
Piteşti 
Tel.: 0248.213.165
Fax: 0248.222.294
Director Sucursală: Eugen STănCIulESCu

ARGEŞ

Compania Daune plătite în perioada (mil. ROn)

3T 2007 3T 2006 2006 2005

1 OMnIASIG 8,49 6,28  -      -     

2 ASIROM 12,91  -      -      -     

3 unITA 12,62 5,29 7,68  -     

4 ARDAf 5,09 5,57 7,11 5,26

5 AllIAnZ-ţIRIAC 4,76 4,56 7,88 4,59

6 ASIbAn 5,22 3,71 5,30  -     

7 bT ASIGuRăRI  -      -      -      -     

8 ASTRA-unIQA 1,95 1,66 2,70 1,65

9 GEnERAlI 0,30 0,19 0,35 0,05

TOTAl COMPAnII 
vIZITATE 51,33 27,27 31,01 11,55
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tatea unor produse de asigurare a fost singura soluţie viabilă prin care 
s-a crescut nivelul de conştientizare a necesităţii asigurării, a adăugat 
Iulian PĂTRU.

Pensiile şi asigurările de viaţă, în simbioză
Campania de aderare la un fond de pensii administrat 

privat a avut un rol benefic asupra rezultatelor financiare înregistra-
te de companiile care oferă atât asigurări de viaţă, cât şi pensii pe 
Pilonul II. Echipele Programului “Unde Mă Asigur?” au analizat, în 
cadrul vizitelor de lucru, relaţia dintre cele două produse: pensii pri-
vate obligatorii şi asigurări facultative de viaţă. Odată cu pensiile de 
Pilon II, s-a simţit o creştere a vânzărilor de asigurări de viaţă, întrucât 
acestea au reprezentat primul pas în relaţia noastră cu noii clienţi, a de-
clarat Gheorghe VIOREL, Director, Agenţia Argeş, AVIVA.

În acelaşi sens, Hilda RADU, Agency Manager, Agenţia 
Argeş, ING, ne-a precizat că: În primele nouă luni ale anului curent 
am subscris cu 60% mai mult decât în perioada similară a anului tre-
cut. Această creştere poate fi pusă pe seama implicării noastre pe piaţa 
pensiilor private.

Cătălina MEGHIŞAN, Director Adjunct Asigurări de Viaţă, 
GENERALI Argeş, este de părere că vânzarea de asigurări de viaţă 
este susţinută în mare parte de forţa de vânzări: Forţa de vânzări spe-
cializată coroborată cu experienţa în acest domeniu este vitală pentru 
activitatea desfăşurată în perioada de aderare la Pilonul II.

Reprezentanţii companiilor de asigurări susţin, de aseme-
nea, ca feedback-ul căpătat în urma campaniei de aderare la un fond 
privat de pensii va fi vital şi îşi va lăsa serios amprenta asupra rezulta-
telor care vor fi obţinute pe piaţa asigurărilor de viaţă, în anul viitor: 

PRInCIPAlII InDICATORI În ASIGuRăRI PEnTRu juDEţul ARGEŞ

43,99%
CASCO

5,31%
Asigurări de viaţă

29,76%
RCA

2,13%
Alte asigurări de daune

3,64%
Asigurări de credite şi garanţii

10,54%
Alte clase de asigurări

4,63%
Incendiu

şi calamităţi naturale

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI juDEţEAn DE ASIGuRăRI - estimare PRIMM

Sucursala Argeş
Adresa: Bd. Republicii nr. 60
Piteşti
Tel.: 0248.210.824
Fax: 0248.217.926
Director Sucursală: laura DRăGuţOIu

Clasa de asigurări Asigurări 
de viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări de 
DAUNE lA PROPRIETăŢI 

(Asigurări AGRICOlE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte 
clase de 
asigurări

TOTAl 

Prime Brute 
Subscrise

3T 2007
mil. RON  4,59      107,47      56,02      35,87      4,11      2,45      4,16      4,87      112,06     
mil. EUR  1,39      32,57      16,98      10,87      1,24      0,74      1,26      1,48      33,96     

3T 2006
mil. RON  2,39      54,46      21,75      20,35      2,25      1,94      3,22      4,96      56,85     
mil. EUR  0,68      15,38      6,14      5,75      0,63      0,55      0,91      1,40      16,06     

Evoluţie reală în RON  81,04      86,11      142,95      66,20      72,44      19,19      22,03     -7,43      85,90     
Evoluţie nominală în EUR  105,98      111,75      176,42      89,09      96,20      35,61      38,84      5,33      111,51     
Pondere în total PBS pentru 3T 2007  4,10      95,90      49,99      32,01      3,66      2,18      3,71      4,35      100,00     

Prime Brute 
Subscrise

2006
mil. RON  3,60      64,24      29,84      20,19      3,14      1,45      2,47      7,15      67,84     
mil. EUR  1,02      18,23      8,47      5,73      0,89      0,41      0,70      2,03      19,25     

2005
mil. RON  0,37      28,50      10,36      11,55      1,86      1,15      0,58      3,00      28,87     
mil. EUR  0,10      7,87      2,86      3,19      0,51      0,32      0,16      0,83      7,97     

Pondere în total PBS pentru 2006  5,31      94,69      43,99      29,76      4,63      2,13      3,64      10,54      100,00     

Daune plătite în 
perioada:

3T 2007  1,30      50,03      26,18      14,63      0,30      0,16      3,59      0,41      51,33     
3T 2006  0,21      27,06      11,66      8,05      0,09      0,09      2,36      0,25      27,27     
2006  0,27      30,74      12,07      7,50      0,20      0,22      2,53      0,34      31,01     
2005  0,00      11,55      3,18      3,52      0,02      0,06      0,17      0,00      11,55     

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate.
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2008 va fi un an al asigurărilor, companiile îşi vor restructura afacerile 
ţinând cont de noile date primite cu ocazia campaniei de pensii, este de 
părere Anişoara POPA, Director, Agenţia Piteşti, INTERAMERICAN.

Astfel, influenţa pensiilor private asupra asigurărilor de 
viaţă la nivelul judeţului Argeş este una pozitivă, întrucât eforturile 
depuse de către companii în perioada de adeziune nu au diminuat 
rezultatele pe clasa asigurărilor de viaţă, multe dintre companiile 
fruntaşe pe acest segment de asigurări înregistrând rezultate foarte 
bune şi pe piaţa pensiilor private. Această stare de fapt nu poate fi 
considerată surprinzatoare, fenomenul fiind întâlnit şi în alte judeţe 
vizitate de către echipele Programului “Unde Mă Asigur?”, cât şi în 
ţări cu sisteme de pensii similare.

Intermedieri, peste media naţională
La nivelul judeţului Argeş, colaborarea dintre intermediari, 

societăţile de asigurări şi clienţi devine tot mai eficientă, conturân-
du-se o realitate profitabilă pentru cele trei părţi implicate. Pentru 
majoritatea companiilor de asigurări vizitate, activitatea cu brokerii 
a ajuns să reprezinte peste 20% din totalul poliţelor vândute în pia-
ţă, potrivit, procentual, volumului intermedierilor la nivel naţional, 
la finele anului 2006. Mare parte din rezultatele noastre foarte bune 

se datorează unei colaborări fructuoase cu societăţile de brokeraj în 
asigurări. Anul acesta, circa 60% din volumul total de prime brute sub-
scrise este realizat prin intermediul acestei colaborări, a declarat Iulian 
PĂTRU.

Distribuţia produselor noastre prin intermediul brokerilor 
face parte din strategia de dezvoltare a companiei noastre. Derulăm în 
acest sens programe şi proceduri speciale de colaborare cu brokerii şi 
ne dorim ca acestea să se concretizeze în rezultate semnificative pentru 
ambele părţi, a declarat Marius Valentin VOINESCU, Director Agenţie, 
BCR Asigurări de Viaţă.

La jumătatea anului 2005, echipele Programului “Unde 
Mă Asigur?” au mai vizitat companiile de profil din judeţul Argeş. În 
acel moment, unele societăţi se aflau la începutul colaborării cu so-
cietăţile de intermediere, cum este cazul BCR Asigurări. Relaţia noas-
tră cu brokerii s-a îmbunătăţit mult în ultima perioadă, iar în ceea ce 
priveşte primele nouă luni ale anului în curs, circa 28% din total prime 
a fost subscris prin intermediul acestor companii, a precizat Adriana 
DUMITRESCU.

Avem o foarte bună colaborare cu brokerii de asigurare, dar 
această activitate mai necesită o dezvoltare. Ponderea primelor brute 
subscrise prin intermediul brokerilor de asigurări este de aproximativ 

Agenţia Argeş
Adresa: Bd. Republicii nr. 83
Piteşti 
Tel./Fax: 0248.212.160
Director Agenţie: Marius valentin vOInESCu

Agenţia Argeş
Adresa: Str. Victoriei nr. 89, et. 1, ap. 3
Piteşti 
Tel.: 0248.212.747
Fax: 0248.223.348
Director Adjunct
Asigurări de viaţă: Cătălina MEGHIŞAn

Agenţia Argeş
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr. 28
Piteşti 
Tel.: 0248.210.076
Fax: 0248.211.087
Agency Manager: Hilda RADu

Agenţia Argeş
Adresa: Bd. Republicii nr. 98
Piteşti
Tel.: 0248.221.124
Fax: 0248.211.803
Director Agenţie: Gheorghe vIOREl
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40% din totalul subscrierilor, acesta fiind un important canal de vânza-
re, ne-a declarat Dan STĂNCIULESCU.

Potrivit asigurătorilor, planurile privind dezvoltarea acestei 
relaţii de colaborare ţintesc mult mai sus decât cifrele menţionate. 
Ne dorim ca ponderea primelor intermediate de brokerii de asigurare să 
ajungă la 50%, în momentul de faţă acesta situându-se la circa 35%, a 
menţionat Ştefan OSIAC.

Argeşul, sub semnul daunelor
Daunalitatea este o problemă pentru majoritatea asi gu ră-

torilor vizitaţi, întrucât judeţul Argeş este un important nod de le-
gă tură, de circulaţie rutieră, între Estul şi Vestul ţării, dintre capitala 
României şi oraşe importante ale Europei. 

În urma analizării rezultatelor financiare înregistrate de su-
cursalele judeţene în primele nouă luni ale anului curent, cât şi a dis-
cuţiilor purtate cu liderii acestora, a rezultat că daunalitatea în Argeş 
este sub media naţională. La nivelul Sucursalei Argeş, rata daunei se 
situează în jurul valorii de 60%, a precizat Ştefan OSIAC.

Preponderenţa asigurărilor auto aduce după sine o dauna-
litate mare. În schimb, printr-o bună dispersie a riscului am reuşit să 
menţinem valoarea acesteia în limite rezonabile, este de părere Iulian 
PĂTRU.

Din discuţiile purtate de către echipele Programului 
“Unde Mă Asigur?” cu liderii companiilor de asigurări vizitate a re-
ieşit faptul că, la nivel judeţean, în ultimile nouă luni, nu au existat 
daune spectaculoase. Nu pot spune că am avut o daună ‘vedetă’ în 

aceste prime nouă luni, cea mai mare situându-se aproape de valoarea 
de 20.000 euro, a menţionat Cătălina MEGHIŞAN.

Totuşi, există o daună care surprinde, aceasta fiind rapor-
tată de Sucursala locală a ASTRA-UNIQA. Cea mai spectaculoasă da-
ună în primele nouă luni a fost generată de o cultură de muştar. Cu o 
zi înainte de recoltare, o furtună a distrus într-o mare măsură cultura. 
Am intervenit în cel mai scurt timp cu utilaje pentru a diminua valoarea 
daunei produse, însă chiar şi aşa, aceasta s-a ridicat la peste 50.000 lei, 
a declarat Laura DRĂGUŢOIU.

Obiective şi planuri de viitor
La întrebarea, Care sunt obiectivele de viitor ale sucursalei/ 

agenţiei pe care o conduceţi?, asigurătorii argeşeni au răspuns echi-
pelor Programului “Unde Mă Asigur?” că mizează pe diversificarea 

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI PE COMPAnII - 3T 2007

Agenţia Piteşti
Adresa: Str. Banu Mărăcine nr. 1
Piteşti 
Tel.: 0248.211.388
Fax: 0248.218.533
Director Agenţie: Anişoara POPA

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA+CARTE 
vERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări de 
DAunE lA PROPRIETăţI 

(Asigurări AGRICOlE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 AllIANZ-ŢIRIAC  11,33      88,67      43,87      26,55      12,04      1,02      -      5,18     
2 ARDAF  0,54      99,46      39,05      43,63      -      6,81      -      9,97     
3 ASIBAN  32,20      67,80      45,86      4,18      3,77      0,01      13,57      0,41     
4 ASIROM  4,31      95,69      54,95      35,05      4,19      0,06      0,02      1,43     
5 ASTRA UNIQA  -      100,00      34,95      52,30      7,21      0,14      -      5,40     
6 BT ASIGURăRI  0,28      99,72      53,26      33,64      4,60      -      -      8,23     
7 GENERAlI  11,75      88,25      55,42      6,60      19,80      4,81      0,04      1,58     
8 OMNIASIG  -      100,00      48,20      30,69      -      5,70      11,68      3,73     

9 UNITA  -      100,00      59,55      31,86      3,42      0,23      0,00      4,94     

PRIME bRuTE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI nOn-vIAţă În juDEţul ARGEŞ În 
PERIOADA IAn. - SEPT. 2007*

Compania 3T 2007 3T 2006 Evoluţie 
reală în 

ROn

Evoluţie 
nominală 

în EuR
mii ROn mii EuR mii ROn mii EuR

1 OMNIASIG 27.155,98 8.230,33 10.802,99 3.051,17 137,08 169,74

2 UNITA 21.636,44 6.557,49 12.531,00 3.539,23 62,84 85,28

3 ASIROM 20.718,97 6.279,43 NA NA - -

4 ARDAF 9.873,35 2.992,38 9.030,76 2.550,63 3,11 17,32

5 AllIANZ-ŢIRIAC 8.793,96 2.665,24 6.763,57 1.910,29 22,63 39,52

6 BT ASIGURăRI 7.103,59 2.152,93 4.653,15 1.314,23 43,98 63,82

7 ASTRA UNIQA 6.349,60 1.924,41 4.956,08 1.399,79 20,83 37,48

8 ASIBAN 4.919,21 1.490,90 5.180,53 1.463,18 -10,44 1,89

9 GENERAlI 918,29 278,31 543,00 153,36 59,50 81,47

TOTAl COMPANII 
VIZITATE 107.469.39 32.571.42 54.461.07 15.381.88 86.11 111.75

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date.

COMPAnIA DAunA AnuluI

euro
AllIANZ -ŢIRIAC 55.000
ASIBAN 10.000
ASTRA-UNIQA 15.000
BCR Asigurări 30.000
GENERAlI 20.000
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portofoliului propriu de clienţi, pe creşterea volumului de prime bru-
te subscrise şi pe menţinerea unei cote importante a potenţialului 
asigurat pe piaţa locală.

Obiectivele noastre vizează dezvoltarea unui portofoliu echi-
librat prin creşterea încasărilor pentru segmentul asigurărilor non-auto 
şi diminuarea implicită a daunelor din segmentul asigurărilor auto. Pe 
termen lung, ne propunem creşterea nivelului calităţii în procesul de 
subscriere, prin continuarea dezvoltării forţei de vânzare şi prin susţi-
nerea tuturor colaboratorilor în vederea dezvoltării profesionale în ca-
drul companiei noastre, a declarat Dumitru STATE, Director, Agenţia 
Judeţeană Argeş, BT Asigurări.

Companiile pun accent pe extinderea reţelei de vânzări şi 
distribuţie, pe realizarea obiectivelor fixate şi parametrilor propuşi, 
pe mulţumirea clienţilor prin sporirea calităţii serviciilor prestate, 
precum şi pe menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor şi a colabo-
rărilor cu societăţile de intermediere în asigurări, cât şi pe perfecţio-
narea profesională a personalului, în scopul furnizării de produse de 
calitate.

Avem în vedere dezvoltarea forţei de vânzări de unit mana-
geri şi consultanţi financiari, este de părere Aurelia BARBU, Director 
Agenţia Argeş, OMNIASIG Asigurări de Viaţă.

„Pe Argeş în gios, pe un mal frumos ...”
Argeşul de astăzi continuă tradiţia înaintaşilor, atât prin 

dezvoltarea economică, cât şi a vieţii spirituale. Prin acest proces, ju-
deţul se afirmă ca o zonă distinctă în cadrul României, fiind o punte 
de legătură între trecut şi viitor, între România şi Europa.

În cadrul vizitelor efectuate, am descoperit tradiţionala 
ospitalitate românească, frumuseţea locurilor şi potenţialul econo-
mic al judeţului. Dezvoltarea activităţilor economice din domeniul 
comerţului, al serviciilor, a celor din domeniul bancar şi, nu în ultimul 
rând, din sfera industriei asigurărilor, sunt argumente de necontes-
tat în favoarea înscrierii acestui judeţ pe harta priorităţilor de natură 
investiţională, pentru potenţialii parteneri interni şi externi.

vlad bOlDIjAR

Sucursala Argeş
Adresa: Bd. Eroilor nr. 7
Piteşti 
Tel.: 0248 -  221.915
Fax: 0248 -  221.896
Director Sucursală: Adrian nECHIfOR

Sucursala Argeş
Adresa: Bd. Republicii, bl. D6a, Complex Căminul
Piteşti 
Tel.: 0248.223.204
Fax: 0248.223.190
Director Sucursală: Iulian PăTRu

Agenţia Argeş
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr. 60
Piteşti 
Tel./Fax: 0248.210.651
Director Agenţie: Aurelia bARbu

PRIME bRuTE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI DE vIAţă În juDEţul ARGEŞ În PERIOADA 
IAn. - SEPT. 2007*

Compania
3T 2007 3T 2006 Evoluţie 

reală în 
RON

Evoluţie 
nominală 

în EURmii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIBAN 2.336,79 708,23 1.556,64 439,65 41,58 61,09

2 AllIANZ-ŢIRIAC 1.123,99 340,65 678,63 191,67 56,21 77,73

3 ASIROM 932,93 282,75 - - - -

4 GENERAlI 122,24 37,05 83,00 23,44 38,90 58,04

5 ARDAF 53,45 16,20 54,38 15,36 -7,30 5,47

6 BT ASIGURăRI 19,95 6,05 18,17 5,13 3,55 17,82

TOTAl COMPANII VIZITATE 4.589,35 1.390.92 2.390,82 675,26 81,04 105,98

*Tabelul include doar companiile care au furnizat date.

judeţe vizitate în anul 2007

Programul “unde Mă Asigur?”
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PRIMM: Sunteţi Primar al municipiului Piteşti din anul 1992. 
Care au fost principalele realizări ale municipalităţii în aceas-
tă perioada? Care este secretul obţinerii a patru mandate con-
secutive pentru funcţia pe care o ocupaţi?
Tudor PENDIUC: Sunt multe realizări şi îmi este imposibil 
ca în câteva cuvinte să le enumăr. Piteştenii însă, pe unele 
le văd, pe altele le simt...

Dacă raportăm unele realizări ale anilor 92 la po-
sibilităţile anului 2007, ar părea poate lucruri normale, cum 
ar fi furnizarea apei reci 24 de ore din 24, asigurarea confor-
tului termic în locuinţe, inclusiv furnizarea în regim perma-
nent a apei calde menajere, dezvoltarea şi modernizarea 
reţelei rutiere stradale, extinderea reţelelor editilitare, a 
iluminatului public, asigurarea unei stări de curăţenie co-
respunzătoare a municipiului. La toate acestea se adaugă şi 
alte investiţii în domeniile asistenţei sociale, ordinii publice, 
învăţământului, culturii, agrementului, parcurilor şi spaţii-
lor verzi, sportului. Perseverenţa, munca susţinută - peste 
12 ore/zi, 7 zile pe săptămână -, dorinţa de a construi, des-
chiderea manifestată către nevoile piteştenilor, în condiţi-
ile în care prea puţini credeau că se poate face ceva, sunt 
doar câteva dintre “secretele” reuşitei despre care vorbiţi. 
Acţiunea ca om de administraţie şi nu ca politician a contri-
buit la această continuitate, cred eu, în funcţia de primar.

PRIMM: În calitatea de Doctor în relaţii economice internaţi-
onale, cum evaluaţi potenţialul economic al oraşului Piteşti, 
precum şi oportunităţile de dezvoltare a economiei locale?
T.P.: Piteştiul se prezintă ca un oraş dinamic, care răspunde 
noilor cerinţe, extinzându-se şi dezvoltându-se continuu 
asemenea unui organism viu, cu oameni pe măsură. Au 
fost menţinute în activitate şi diversificate sectoare indus-
triale, între care aş exemplifica producerea automobilelor 
şi rafinarea petrolului, ca să nu le menţionez decât pe cele 
reprezentative. Crearea şi dezvoltarea unor noi activităţi 
economice în domeniul comerţului, a serviciilor, cu o pon-
dere însemnată a celor din sfera bancară şi a asigurărilor, au 
făcut din municipiul Piteşti un oraş puternic, adaptat la ce-
rinţele economiei de piaţă şi la ritmul de dezvoltare actual.

Piteştiul are un potenţial deosebit şi datorită oa-
menilor săi, această resursă fără egal, capacităţile şi opor-
tunităţile de dezvoltare fiind cu totul speciale. Dacă doriţi, 
puteţi vizita oraşul şi atunci veţi vedea direct ceea ce încerc 
eu să vă explic acum. Este, dacă vreţi, o invitaţie!

PRIMM: Care este relaţia dintre autorităţile locale şi piaţa lo-
cală a asigurărilor?
T.P.: Autorităţile locale sprijină orice iniţiativă de dezvol-
tare, mai ales prin utilizarea instrumentelor moderne de 
lucru, cum ar fi cele ale asigurărilor. Este, într-adevăr, un 
concept şi o modalitate nouă de lucru cu banii, care a în-
ceput să câştige şi la noi tot mai mult teren, ca în orice ţară 
civilizată.

PRIMM: Ce oportunităţi consideraţi că există pentru dez-
voltarea industriei locale de asigurări la nivelul municipiului 
Piteşti?
T.P.: Numărul mare de proprietăţi, dezvoltarea afacerilor, 
creşterea gradului de confort al locuinţelor, dorinţa de a 
avea o viaţă mai sigură sunt argumente pentru dezvoltarea 
industriei locale de asigurări. Acestora li se adaugă spiritul 
întreprinzător al piteştenilor, nivelul lor ridicat de pregătire 
în diverse domenii de activitate, flexibilitatea şi adaptabi-
litatea constituie garanţia reuşitei industriei locale de asi-
gurări.

PRIMM: Consideraţi că introducerea obligativităţii asigurări-
lor pentru locuinţe va ajuta populaţia municipiului să treacă 
mai uşor peste efectele catastrofelor naturale?
T.P.: Impunerea unei asigurări pentru bunuri şi în special 
pentru locuinţe este o măsură care va conduce, cu siguran-
ţă, la trecerea mai uşoară peste unele momente dificile ale 
vieţii, dar care sunt din păcate uneori greu de evitat, astfel 
încât, evident, o reglementare legislativă în acest sens este 
binevenită.

> Numărul mare de proprietăţi, dezvoltarea afacerilor, creşterea gradului de confort al locuinţelor, dorinţa de a 
avea o viaţă mai sigură sunt argumente pentru dezvoltarea industriei locale de asigurări. Acestora li se adaugă 
spiritul intreprinzator al piteştenilor, nivelul lor ridicat de pregătire în diverse domenii de activitate, flexibilitatea 
şi adaptabilitatea constituie garanţia reuşitei industriei locale de asigurări.

Interviu cu...

Interviu

Tudor PEnDIuC
Primar, Municipiul Piteşti 
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ZIuA ASIGuRăRIlOR la Piteşti

Dezbateri despre asigurări, în Trivale

Un eveniment

Eveniment

Întâlnirea devenită deja tradiţională în cadrul vi-
zitelor Programului “Unde Mă Asigur?” a constituit prima 
întrevedere importantă de pe piaţa argeşeană de asigurări. 
În deschiderea lucrărilor, Liviu HULUŢĂ, editor al revistei 
PRIMM Asigurări & Pensii, a expus celor prezenţi activita-
tea şi produsele companiei Media XPRIMM, iar Alexandru 
CIUNCAN, Head of International Relations Department & 
XPRIMM Newsletters Coordinator, a susţinut o prezentare 
cu titlul “Asigurări in România - Dinamică şi Potenţial”. La fi-
nalul primei secţiuni a întâlnirii, Sergiu COSTACHE, Director 
General al Media XPRIMM, a anunţat în premieră, pe baza 
rezultatelor colectate de la reprezentanţele asigurătorilor 
vizitaţi în cadrul Programului “Unde Ma Asigur?”, un “Top 
5” al companiilor de profil din Argeş.

Printre subiectele abordate în cadrul acestei în-
tâlniri s-au aflat situaţia pieţei locale de asigurări şi colabo-
rarea pe plan local, dintre asigurători şi brokeri. Principalele 
puncte asupra cărora au insistat dezbaterile au vizat efici-
enţa relaţiei de colaborare cu brokerii şi promovarea inte-
reselor companiilor de asigurări pe care aceştia le reprezin-
tă. Între broker şi asigurător nu se poate pune problema unei 
“concurenţe”. Relaţia dintre aceştia trebuie să fie eficientă, 
bazată pe profesionalism şi respect reciproc, este de părere 
Ştefan OSIAC, Director, Sucursala ALLIANZ - ŢIRIAC.

Totuşi, la nivelul judeţului Argeş, colaborarea 
dintre intermediari şi societăţile de asigurări este din ce în 
ce mai bine cotată, conturându-se într-o realitate profita-

universitatea „Constantin bRânCOvEAnu” a găzduit, în data de 22 noiembrie, ultima ediţie din acest an a  
ZIlEI ASIGuRăRIlOR, eveniment organizat cu sprijinul oficial al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi al 
uniunii naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (unSICAR).

liviu HUlUŢă, editor PRIMM Asigurări & 
Pensii, a prezentat activitatea companiei 

Media XPRIMM

5Cerasela NERGHEŞ, Director General 
ASTOP Broker

5Alexandru CIUNCAN, Head of 
International Relations Department & 
XPRIMM Newsletters Coordinator, a expus 
evoluţia pieţei româneşti de asigurări

6Evenimentul a reunit peste 65 de reprezentanţi ai societăţilor de asigurări şi brokeraj, care au dezbătut situaţia pieţei locale de profil şi eficienţa relaţiei de colaborare dintre aceştia
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Eveniment

bilă pentru cele două părţi implicate. În prezent, compania 
noastră are o colaborare bună cu brokerii, numai că aceasta 
nu este semnificativă. În viitor, ne-am propus ca relaţia cu in-
termediarii să se dezvolte, şi vom încerca să ne adaptăm pro-
dusele şi serviciile la solicitările clienţilor, pe de o parte, şi ale 
brokerilor de asigurare, pe de altă parte, a declarat Georgel 
SOARE, Director Sucursala ARDAF.

Dispunem de relaţii de colaborare foarte bune şi cu 
brokerii locali şi cu cei din Bucureşti. Procentual, 40% din tota-
lul subscrierilor sunt obţinute prin companii de intermediare 
în asigurări, a punctat Cristina RASOL, Şef Servicii Asigurări, 
OMNIASIG Argeş. 

De cealaltă parte, brokerii au susţinut că unele 
societăţi de asigurare nu apelează constant la serviciile lor 
şi că nu îşi pot sprijini clienţii cu promptitudine datorită 
procedurilor greoaie utilizate de către asigurători. Piaţa asi-
gurărilor nu poate exista fără o colaborare între brokeri şi asi-
gurători întrucât companiile de asigurări sunt puţine şi nu pot 
prelucra potenţialul pieţei. Cea mai frecventă problemă întâl-
nită în această relaţie este lipsa de flexibilitate în negociere, a 
declarat Gheorghe MIHAI, Director Executiv, ARGESIM ASIG 
Broker de Asigurare.

Secretul unei bune cooperări constă în profesio-
nalismul şi comunicarea care trebuie să existe în relaţia de 
colaborare dintre intermediari şi asigurători, pe de o parte, 
precum şi dintre aceştia şi clienţi, pe de altă parte. Nu există 
o cheie a succesului în relaţia dintre asigurător şi broker. În 
schimb, este nevoie de o punte de comunicare pentru înţele-
gerea nevoilor şi necesităţilor ambelor părţi, a fost de părere 
Claudiu GHEORGHE, Director Agenţia Piteşti 1, ASITRANS 
Asigurări.

Oricare ar fi problemele întâmpinate de către 
părţile implicate, asigurătorii şi brokerii de asigurare au 
conştientizat că pentru eficientizarea activităţii din acest 
domeniu se impune o relaţie strânsă de colaborare, scopul 
final fiind comun, satisfacerea la parametri maximi a solici-
tărilor clienţilor.

vlad bOlDIjAR
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Economia locală înseamnă însă mult mai mult decât tu-
rism, chiar dacă acesta reprezintă una dintre puţinele elemente con-
stante ale acesteia, iar definirea stării ei actuale se poate face sintetic, 
folosind un singur cuvânt: tranziţie. Industrii care până în urmă cu 
un deceniu erau asociate în mod tradiţional judeţului Braşov – con-
strucţia de autocamioane şi tractoare sau producţia de rulmenţi -, 
se află într-un vizibil declin. În schimb, dezvoltarea serviciilor, a in-
dustriei alimentare, chimice, metalurgice, a echipamentelor optice 
şi electrice sau a cea de prelucrare a lemnului, precum şi a afacerilor 
cu recuperarea şi reciclarea deşeurilor sunt deja certitudini care in-
dică ferm o schimbare sensibilă a caracterului economiei locale. Cu 
alte cuvinte, şi aici, ca şi în multe alte locuri din ţară, industria „grea”, 
de stat, cedează locul antreprenoriatului privat, cu firme de mai mici 
dimensiuni, dar cu eficienţă şi dinamică net superioare. O ilustrare a 
acestui fapt este structura investiţiilor: 72,7% din cele 1,16 miliarde 
lei investite în economia judeţului Braşov, în anul 2006, aparţin sec-
torului privat. De remarcat, de asemenea, că 45% din investiţii au 
fost realizate în construcţii, în timp ce un alt procent important, 36%, 
a mers către tehnologizare. 

Turismul, care a rămas permanent un factor de bază în 
economia judeţului, se află în plină relansare. Cel mai vizibil aspect 
constă în creşterea substanţială a capacităţii de cazare. Astfel, numai 

bRAŞOv
BRAŞOV

> Situat la intersecţia drumurilor comerciale care leagă, în mod tradiţional, Balcanii de restul Europei, judeţul 
Braşov, precum şi reşedinţa sa administrativă ce poartă acelaşi nume, a reprezentat încă din vechime un nod 
de comunicaţii important, o zonă de înflorire privilegiată pentru comerţ, turism şi dezvoltarea breslelor, o oază 
de cultură… pe scurt, un punct de referinţă pentru spiritualitatea şi economia României. În conştiinţa publică, 
“brandul” Braşov este sinonim cu traseele montane, pârtiile de schi şi, poate, scena imensă care, o dată pe an, 
umple nopţile localnicilor de muzica Festivalului “Cerbul de Aur”. Într-un cuvânt, turism.

Sucursala braşov
Str. Nicolae Iorga nr. 32, et. 2
Braşov
Tel.: 0268.414.078
Fax: 0268.470.830
Director Sucursală: Alexandru ERDElYI

bRAŞOv

> Reşedinţa de judeţ: Braşov

> Suprafaţa: 5.363 km2

> Populaţia: 595.777 locuitori

> Număr salariaţi: 163.752 (2007)

> Rata şomajului: 5,2% (2007)

> Câştig salarial mediu brut: 1076 lei/persoană (2007)

Piaţa locală a asigurărilor
> Număr de unităţi locale: 43 (2005)
> Prime brute subscrise: 139,78 milioane lei (2006)
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 346 (2005)
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,40 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 234,61 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.722
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în ultimii ani, 340 de pensiuni turistice urbane şi rurale au îmbogăţit 
paleta de opţiuni la dispoziţia clienţilor. Ca urmare, după declinul din 
perioada anilor 2001 – 2003, numărul turiştilor este din nou în creş-
tere şi, deşi în medie capacitatea de cazare este încă slab utilizată 
(cca. 24%), a devenit deja de notorietate faptul că există perioade 
ale anului în care populaţia Braşovului aproape că se dublează sub 
presiunea valurilor de turişti.

Relieful montan, un „activ” esenţial în economia judetului 
în momentul în care vorbim despre potenţialul turistic, limitează la 
mai bine de jumătate din total suprafaţa agricolă a judeţului. Ca ur-
mare, Braşovul deţine unul dintre cele mai ridicate grade de urba-
nism din ţară, peste 76 % din populaţie locuind în oraşe, astfel că cei 
636.000 locuitori trăiesc în unele dintre cele mai dens populate zone 
ale României (120 locuitori/km2).

Ce înseamnă concret, în cifre, economia braşoveană? O 
cifră de afaceri, în 2006, la nivelul judeţului, de peste 22 miliarde lei, 
concretizată într-o contribuţie la constituirea Produsului Intern Brut 
al României de 4,9 miliarde euro, reprezentând circa 5%. Prin com-
paraţie, piaţa de asigurări braşoveană a generat circa 2,5% din tota-

lul primelor subscrise în România anului 2006. Dacă ţinem cont însă 
că limitele de competenţă impuse sucursalelor regionale de către 
companiile de asigurări fac ca o bună parte din poliţele de asigurare 
corporate, de valori mari, să se subscrie şi, implicit, să se raporteze 
la sediile centrale ale acestora, cu siguranţă că volumul de afaceri în 
asigurări generat pe plan local trebuie socotit ca fiind sensibil mai 
mare. Chiar şi aşa, într-un posibil top teritorial, exclusiv Bucureşti, 
judeţul Braşov ocupă locul cinci după criteriul primelor subscrise în 
2006.

Influenţe
În contextul în care platforma industrială nu s-a putut 

adapta la noile condiţii economice, întreprinzătorii locali au fost ne-
voiţi să se reorienteze către turism şi servicii. Această nouă tendinţă 
a avut, bineînţeles, impact asupra pieţei locale de asigurări, consi-
deră Eugenia NEMETH, Director OMNIASIG Life Braşov. În ce fel s-a 
manifestat acest impact? Asigurătorii braşoveni cu care am discu-
tat în cadrul vizitelor prilejuite de Programul „Unde Mă Asigur?” au 
pus în evidenţă atât oportunităţile aduse de modificarea mediului 

Sucursala braşov
Str. M. Kogălniceanu nr. 15
Braşov
Tel.: 0268.417.262
Fax: 0268.415.276
Director Sucursală: Mircea IOnESCu

Zonă Centru
Bd. Eroilor nr. 5
Braşov
Tel.: 0268.415.391
Fax: 0268.415.393
Director Zonă Centru: Cristian DuMITRACHE

bRAŞOv

Compania

Total Prime Brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă 

pentru 3T 
2007

Prime Brute Subscrise
Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nominală 

în EUR

Cota de 
piaţă 

pentru 
2006

3T 2007 3T 2006 2006 2005

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

1 UNITA 16,52 5,01 12,71 3,59 22,56 39,45 19,08 16,76 4,76 - - - - 13,55
2 ASIROM 14,82 4,49 15,65 4,42 -10,71 1,60 17,11 19,87 5,64 - - - - 16,06
3 AllIANZ-ŢIRIAC 11,26 3,41 13,04 3,68 -18,55 -7,33 13,00 15,20 4,31 15,21 4,20 -4,74 2,70 12,28
4 OMNIASIG 9,14 2,77 5,24 1,48 64,48 87,14 10,56 6,40 1,82 5,14 1,42 18,73 28,01 5,17
5 ASIBAN 9,03 2,74 5,61 1,58 51,77 72,68 10,43 7,94 2,25 4,23 1,17 78,90 92,88 6,42
6 ASTRA-UNIQA 7,33 2,22 3,70 1,04 86,94 112,70 8,46 5,57 1,58 3,05 0,84 74,03 87,63 4,50
7 BT ASIGURăRI 6,95 2,11 4,12 1,16 59,28 81,23 8,03 6,53 1,85 1,11 0,31 460,55 504,35 5,28
8 GENERAlI 5,95 1,80 3,43 0,97 63,46 85,98 6,87 4,61 1,31 2,10 0,58 108,94 125,26 3,72
9 ARDAF 2,70 0,82 5,93 1,67 -57,04 -51,13 3,12 6,84 1,94 6,50 1,79 0,42 8,26 5,53
10 INTERAMERICAN 1,28 0,39 0,96 0,27 26,80 44,27 1,48 1,27 0,36 1,16 0,32 4,26 12,40 1,02
TOTAl COMPAnII 
vIZITATE*

86,58 26,24 70,38 19,88 13,87 29,56 100,00 123,73 35,11 100,03 27,61 17,95 27,15 100,00

*Valorile de pe această linie reprezintă suma rezultatelor transmise de către companiile prezentate în tabel, cu excepţia valorilor aferente anului 2006, respectiv 2005, pentru care valorile 
reprezintă estimări PRIMM pentru totalul pieţei locale.

PRInCIPAlII InDICATORI AI COMPAnIIlOR DE ASIGuRăRI DIn juDEţul bRAŞOv
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economic, cât şi dificultăţile născute de aceasta. Astfel, în urma re-
orientării activităţii economice locale, piaţa asigurărilor de viaţă s-a 
aflat printre domeniile influenţate pozitiv. Investitori importanţi au 
creat noi locuri de muncă şi au imprimat o mentalitate deschisă, oc-
cidentală, mediului social-economic din oraş. Pe această reorientare 
mizăm şi noi în activitatea de promovare şi vânzare a asigurărilor de 
viaţă, a declarat Maricel GAVRILĂ, Directorul Agenţiei BCR Asigurări 
de Viaţă. Au existat totuşi şi câteva consecinţe mai puţin favorabile. 
Eugenia NEMETH explică: Dacă ne referim la mediul local, este cla-
ră influenţa acestuia asupra vânzărilor de asigurări de viaţă. Braşov, 
asemeni celorlalte oraşe industriale ale României, a suferit o serie de 
transformări prin închiderea intreprinderilor şi reorientarea persona-
lului muncitor către alte domenii. Se ştie că, în asigurările de viaţă, 
primordială este existenţa surselor constante de venit pentru plata 
primelor în decursul derulării contractului. În acest context, nesigu-
ranţa şi instabilitatea locului de muncă, la care contribuie şi modul 
„ardelenesc” de acceptare a noului, creează o oarecare reticenţă la 
vânzarea acestor produse. Totuşi, vânzarea de asigurări de viaţă a în-
registrat o creştere şi, cu siguranţă că, în următorii ani, ritmul va fi tot 

mai alert. De altfel, nu există confirmare mai bună pentru optimis-
mul interlocutorilor noştri decât rata înaltă de creştere (aproximativ 
54% creştere reală) înregistrată în asigurările de viaţă de către com-
paniile pe care le-am vizitat şi, implicit, creşterea ponderii acestui tip 
de asigurări în portofoliul judeţean generat de rezultatele acestor 
societăţi, de la 6,75% în septembrie 2006, la aproape 10% la finele 
primelor trei trimestre din 2007.

Asigurările de viaţă sau vânzarea prin educare
În demersul nostru, încercăm să-i facem pe oameni să 

conştientizeze că necesitatea încheierii unei asigurări de viaţă este 
determinată, pe de o parte, de nevoia absolută a fiecăruia de a oferi 
protecţie financiară celor dragi, iar pe de altă parte, de nevoia de 
economisire - investire pentru a-şi suplimenta veniturile în perioada 
activă sau la vârsta pensionării, ne-a precizat Directorul Agenţiei BCR 
Asigurări de Viaţă.

Astfel, chiar dacă braşovenii par a se număra printre româ-
nii cu un nivel de venituri mai ridicat, în vânzarea de asigurări de 
viaţă este nevoie de multă răbdare, empatie şi… o forţă de vânzări 

Sucursala braşov
Bd. 15 Noiembrie nr. 86
Braşov
Tel.: 0268.319.323
Fax: 0268.319.328
Director Sucursală: Radu MARIn

Sucursala braşov
Piaţa Sfatului nr. 4
Braşov
Tel.: 0268.410.129
Fax: 0268.476.943
Director Sucursală: Marius COSTE

Sucursala braşov
Str. M. Kogălniceanu nr. 11
Braşov
Tel.: 0268.547.609
Fax: 0268.547.612
Director Sucursală: Iulia Emilia ţIPlIC

bRAŞOv

Compania
Daune plătite în perioada (mil. RON):

3T 2007 3T 2006 2006 2005

1 UNITA 10,18 9,20 - -
2 ASIROM 9,78 10,80 15,47 -
3 AllIANZ-ŢIRIAC - 15,56 - -
4 OMNIASIG 3,86 5,22 5,39 3,48
5 ASIBAN 5,03 3,57 5,00 1,20
6 ASTRA-UNIQA 3,26 1,84 2,89 1,67
7 BT ASIGURăRI - - - -
8 GENERAlI 1,41 0,69 1,04 0,35
9 ARDAF 3,96 3,59 4,59 4,40
10 INTERAMERICAN - - - -
TOTAl COMPAnII 
vIZITATE

37,58 50,47 34,37 11,10
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39,37%
CASCO

9,84%
Asigurări de viaţă

29,81%
RCA

1,07%
Alte asigurări de daune

4,34%
Asigurări de credite şi garanţii

4,72%
Alte clase de asigurări

10,85%
Incendiu

şi calamităţi naturale

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI juDEţEAn DE ASIGuRăRI - estimare PRIMM

pe măsură. În opinia mea, asigurările de viaţă nu se vând, ele se 
cumpără. Astfel, rolul esenţial aici îl are consultantul care trebuie să 
îl ajute pe client să-şi conştientizeze bine nevoile, a subliniat Mircea 
DRAGOŞ, Director INTERAMERICAN Braşov. Totuşi, sucursalele loca-
le ale companiilor specializate în asigurări de viaţă vizitate în cadrul 
Programului „Unde Mă Asigur?” dispun de echipe care, prin compa-
raţie cu cele ale companiilor compozite sau de asigurări generale, 
par mai degrabă modeste. Nu putem ignora însă adevăratele forţe 
de vânzare gestionate de acestea pentru campania de distribuire a 
pensiilor administrate privat de Pilon II. De altfel, deşi această cam-
panie pare să deturneze oarecum atenţia asigurătorilor de viaţă de 

la obiectivele lor tradiţionale, judecând lucrurile într-o perspectivă 
mai îndelungată se poate concluziona că este vorba numai despre 
o aparenţă: departe de a-şi neglija afacerea principală, operatorii se 
străduiesc să fructifice campania de Pilon II pentru educarea publi-
cului şi promovarea produselor „life”. Piaţa asigurărilor de viaţă se va 
schimba după finalizarea adeziunilor la Pilonul II, în sensul unei mai 
bune conştientizări a nevoii de a fi asigurat, a declarat Septimiu POP, 
Director AVIVA Braşov, în timp ce Nicoleta ILIE, Director ING Asigurari 
de Viaţă, a subliniat: Chiar dacă potenţialul client nu este, în acest 
moment, interesat de achiziţionarea unei asigurări, suntem convinşi 
că până şi o vânzare neîncheiată contribuie la educarea pieţei.

Sucursala braşov
Str. Vlad Ţepeş nr. 8
Braşov
Tel.: 0268.418.017
Fax: 0268.475.030
Director Sucursală: Roxana MÎnjInă
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Clasa de asigurări Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE lA 
PROPRIETăŢI 

(Asigurări 
AGRICOlE 
incluse)

Asigurări 
de credite şi 

garanţii

Alte clase de 
asigurări

TOTAl

Prime Brute Subscrise
3T 2007

mil. RON 8,52 78,06 34,08 25,80 9,39 0,93 3,76 4,09 86,58
mil. EUR 2,58 23,66 10,33 7,82 2,85 0,28 1,14 1,24 26,24

3T 2006
mil. RON 5,37 65,01 23,52 25,54 7,45 0,77 2,40 5,34 70,38
mil. EUR 1,52 18,36 6,64 7,21 2,10 0,22 0,68 1,51 19,88

Evoluţie reală în RON 49,68 13,24 36,69 -4,70 18,87 14,12 47,77 -27,73 16,02
Evoluţie nominală în EUR 70,30 28,84 55,52 8,43 35,24 29,84 68,13 -17,78 32,00
Pondere în total PBS pentru 3T 2007 9,84 90,16 39,37 29,81 10,85 1,07 4,34 4,72 100,00

Prime Brute Subscrise
2006

mil. RON 7,34 66,89 21,30 21,27 9,11 0,74 3,20 4,77 74,23
mil. EUR 2,08 18,98 6,04 6,04 2,58 0,21 0,91 1,35 21,06

2005
mil. RON 2,83 35,68 13,61 10,25 5,65 0,27 3,42 2,48 38,51
mil. EUR 0,78 9,85 3,76 2,83 1,56 0,07 0,94 0,68 10,63

Evoluţie reală în RON 147,21 78,79 49,23 97,91 53,75 160,67 -10,78 83,74 83,82
Evoluţie nominală în EUR 166,53 92,76 60,89 113,38 65,76 181,04 -3,81 98,10 98,18
Pondere în total PBS pentru 2006 9,89 90,11 28,69 28,66 12,27 1,00 4,31 6,43 100,00

Daune plătite în 
perioada:

3T 2007 2,15 35,43 18,75 13,12 0,58 0,01 2,70 0,27 37,58
3T 2006 2,31 32,61 14,66 13,23 1,07 0,02 3,03 0,59 50,47

2006 3,18 31,19 13,18 9,15 0,98 0,03 2,01 0,45 34,37
2005 0,06 11,04 3,78 2,70 0,12 0,00 0,46 0,50 11,10

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

PRInCIPAlII InDICATORI În ASIGuRăRI PEnTRu juDEţul bRASOv
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Auto, dar nu numai…
Sectorul asigurărilor generale a beneficiat, de asemenea, 

de tendinţa actuală de dezvoltare a bazei turistice, mai ales în ceea 
ce priveşte micile pensiuni. Proprietarii de pensiuni îşi protejează in-
vestiţiile prin asigurări, ceea ce pentru noi înseamnă oportunitatea 
de a dezvolta subscrierile pe linia asigurărilor de proprietate, a pre-
cizat Iulia Emilia ŢIPLIC, Director ASIROM Braşov. Desigur, acesta este 
numai unul dintre posibilele exemple în acest sens, creşterea reală, 
de peste 14%, înregistrată pentru asigurările de incendiu şi calami-
tăţi naturale aflându-şi originea în dezvoltarea generală a sectorului 
imobiliar. De remarcat că, pe acest segment, rezultatele tehnice ale 
asigurătorilor sunt foarte bune, rata daunei scăzând, pentru compa-
niile vizitate, de la circa 15% în perioada ianuarie-septembrie 2006, 
la mai puţin de 7% în perioada similară a anului 2007.

Statisticile judeţene oficiale consemnează, şi ele, o ten-
dinţă constantă de creştere a veniturilor populaţiei, salariul mediu 
ajungând, în 2006, la o valoare de circa 220 euro. De acest context 
pozitiv s-au folosit şi companiile care s-au orientat către produse de 

retail din clase considerate până nu demult de nişă, dar care au un 
mare potenţial de dezvoltare. Am înregistrat în acest an o creştere 
semnificativă pe segmentul asigurărilor de sănătate, de nu mai pu-
ţin de 300%. În cadrul strategiei noastre, mizăm pe această clasă de 
asigurări şi vrem să ajungem numărul unu în asigurările de sănătate 
atât la nivel regional, cât şi naţional, a declarat Mircea DRAGOŞ.

Clasa „daunelor la proprietăţi”, deşi deţine o pondere 
extrem de redusă în portofoliu, se află în atenţia asigurătorilor, 
GENERALI şi ARDAF fiind principalii competitori pe această piaţă. 
Promovăm în acest moment asigurările agricole, clasă care a ajuns 
în ultima perioadă să ocupe 20% din portofoliul agenţiei noastre”, a 
afirmat Simona PANAITE, Director Agenţia Generali Braşov 2. 

Totuşi, principalul beneficiar al prosperităţii crescute a po-
pulaţiei şi a dezvoltării logistice a firmelor din judeţ rămân asigură-
rile auto CASCO. Datele furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie 
Braşov arată că cifra de afaceri pentru anul 2006 în domeniul vân-
zărilor de autoturisme, piese de schimb şi accesorii a fost de circa 
300 milioane euro. În realitatea cotidiană, aceasta se traduce printr-o 

Agenţia braşov
Str. Brânduşelor nr. 84
Braşov
Tel.: 0268.320.745
Fax: 0268.320.707
Director Agenţie: Septimiu POP

Agenţia braşov
Piaţa Sfatului nr. 14
Braşov
Tel.: 0268.333.619
Fax: 0268.411.577
Director Agenţie: Maricel GAvRIlă

Agenţia braşov 2
Bd. Calea Bucureşti nr. 9, bl. 43, sc. B, ap. 3
Braşov
Tel.: 0268.313.410
Fax: 0268.313.408
Director Agenţie: Simona PAnAITE

Agenţia braşov
Bd. Eroilor nr. 3
Braşov
Tel.: 0268.475.807
Fax: 0268.416.242
Director Agenţie: nicoleta IlIE

bRAŞOv
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„explozie” a pieţei auto concretizată, pentru domeniul asigurărilor, 
într-o creştere reală, pentru asigurările CASCO, de 44% în 2006, faţă 
de 2005, sau de circa 33% în primele nouă luni ale lui 2007 faţă de 
perioada corespunzătoare din 2006. Noi considerăm această clasă 
drept „o poartă de intrare” pentru vânzarea altor tipuri de asigurări, 
subliniază Tibor CSABAI, Director Sucursala UNITA, observând că, 
deşi daunalitatea în Braşov depăşeşte 70% pe segmentul auto, acest 
tip de asigurări reprezintă încă motorul pieţei. 

Daune, daune…
Dacă este adevărat că nu se poate vorbi despre o piaţă de 

asigurări ignorând segmentul asigurărilor auto, tot atât de adevărat 
este că nici despre acestea din urmă nu se poate vorbi fără a lua în 
considerare şi „problema daunelor”. Daunalitatea ridicată, caracteris-
tică claselor auto, a devenit deja „un loc comun” care descrie o reali-
tate de neocolit. Braşovul, unul dintre cele mai importante oraşe din 
centrul ţării şi geografic amplasat într-una dintre cele mai favorabile 
căi de traversare a Carpaţilor, este şi un nod important de circulaţie 
rutieră. Aglomeraţia caracteristică unei astfel de metropole are efec-
te clare asupra frecvenţei şi dimensiunii daunelor cu care se confrun-
tă asigurătorii locali. În acest sens, un parametru expresiv este cel al 
numărului de accidente cu gravitate medie şi ridicată. Potrivit date-
lor furnizate de Poliţia Rutieră, în perioada 1999 – 2006, în judeţul 
Braşov s-au produs 3.477 de evenimente din categoria menţionată, 
ceea ce plasează judeţul pe locul 4 la nivelul ţării, după Bucureşti, 
Prahova şi Constanţa.

Braşovul reprezintă şi unul dintre cele mai aglomerate ora-
şe din centrul ţării. Statistica ne spunea în urmă cu ceva timp că ne 
situăm, la nivel naţional, printre judeţele cu cel mai mare număr de 
accidente rutiere grave, a declarat Iulia Emilia ŢIPLIC. Faptul că par-
tea veche a oraşului nu este adaptată noilor condiţii de trafic induce 
o frecvenţă a accidentelor auto într-o continuă creştere, a precizat şi 
Alexandru ERDELYI, Director Sucursala ASIBAN Braşov.

Daunele reprezintă pentru orice asigurător un capitol vital 
al activităţii, dar care, pentru cei braşoveni, are un plus de însemnă-
tate. Departamentul nostru de daune are întotdeauna mult de lucru, 
acest lucru datorându-se şi faptului că suntem într-o zonă turistică şi 
rezolvăm aceste probleme pentru asiguraţi din toata ţara, a declarat 
Tibor CSABAI.

De remarcat totuşi că, deşi în volumul total de daune plăti-
te, cele aferente segmentului auto au de departe cea mai mare pon-
dere, „vedetele” clasamentelui celor mai importante despăgubiri per 
eveniment în judeţ provin din alte clase de asigurare:

aASIBAN: Cea mai mare daună înregistrată în 2006 s-a ri-
dicat la valoarea de 70.000 lei şi s-a produs în urma unui furt dintr-un 
bancomat asigurat de noi;

Sucursala braşov
Str. Nicolae Iorga nr. 2, et. 2
Braşov
Tel.: 0268.410.410
Fax: 0268.406.811
Director Sucursală: Traian Alexandru DâRlău

bRAŞOv

Bd. Griviţei nr. 65
Tel.: 0268.426.600
Fax: 0268.421.142
Director Agentie: Mircea DRAGOŞ

Compania Asigurări de 
viaţă:

Asigurări 
generale, din 

care:

CASCO RCA+CARTE 
VERDE

Asigurări de 
incendiu şi 
calamităţi 
naturale

Alte asigurări 
de DAUNE lA 
PROPRIETăŢI 

(Asigurări 
AGRICOlE 
incluse)

Asigurări de 
credite şi garanţii

Alte clase de 
asigurări

1 AllIANZ-ŢIRIAC - 100,00 51,31 18,92 21,56 2,57 0,10 5,54
2 ARDAF 1,66 98,34 31,06 44,73 14,60 1,82 - 6,13
3 ASIBAN 28,03 71,97 30,25 5,00 8,52 0,00 23,84 4,36
5 ASIROM 16,48 83,52 34,89 35,52 8,91 1,30 - 2,89
6 ASTRA-UNIQA - 100,00 38,77 47,84 6,41 0,26 0,21 6,51
7 BT ASIGURăRI 0,31 99,69 50,79 32,88 10,79 - - 5,22
8 GENERAlI 19,15 80,85 40,22 8,45 20,93 6,32 - 4,93
9 INTERAMERICAN 57,48 42,52 15,73 13,24 - - - 13,55
10 OMNIASIG - 100,00 36,81 36,11 7,82 - 17,29 1,98
11 UNITA - 100,00 43,81 42,31 7,88 - - 6,00

STRuCTuRA PORTOfOlIuluI PE COMPAnII - 3T/2007
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aGENERALI: O clasă a cărei daunalitate a crescut în ultima 
perioadă este cea a asigurărilor de călătorie. Aici putem raporta şi 
cea mai mare daună înregistrată de noi, în valoare de 40.000 euro;

aUNITA: Pe clasa auto avem multe daune, dar cea mai 
mare, ca valoare, am înregistrat-o pe segmentul de bunuri, unde un 
incendiu la un imobil a provocat o daună de aproape 190.000 lei;

aARDAF: Dauna vedetă a sucursalei noastre se ridică la 
150.000 euro pentru o asigurare CARGO în urma scufundării unui 
transport de cherestea;

aBT Asigurări: Am rezolvat o daună faimoasă în 2006, 
incendiul de la Cabana Vânătorilor. Despăgubirea s-a ridicat la 1,3 
milioane lei”.

un surprinzător top 3
Ierarhia pieţei de asigurări din judeţul Braşov este diferită 

de cea consemnată de clasamentul companiilor după volumul sub-
scrierilor existent la nivelul ţării. Mai exact, liderul pieţei braşovene 
de profil nu este nici unul dintre principalii candidaţi la acest titlu 
pe plan naţional, ci sucursala UNITA. Pe plan local, această situaţie 
nu este chiar atât de neaşteptată, UNITA plasându-se de câţiva ani 
buni pe una dintre primele trei poziţii ale topului judeţean. Astfel, 
cu un volum al subscrierilor de peste 16,5 milioane lei înregistrate în 
primele nouă luni ale anului curent, compania membră a grupului 
VIENNA Insurance se află pe o pozitie ierarhică net superioară celei 
pe care compania o deţine la nivel naţional (n. red.: locul 7 pe piaţa 
românească de asigurări, după volumul primelor brute subscrise).

UNITA este urmată în top de ASIROM, care a subscris, în 
primele trei trimestre ale anului 2007, un volum de 14,8 milioane 
lei. În acelaşi timp, cel de-al treilea loc pe piaţa braşoveană de profil 
a fost adjudecat de ALLIANZ-ŢIRIAC, cu un volum de prime de 11,2 
milioane lei. Rezultatele noastre, pe care unii le pot considera chiar 
surprinzătoare, se datorează în primul rând unei colaborari excelen-
te cu societăţile de intermediere în asigurări. În primele nouă luni ale 
anului, am subscris prin brokerii de asigurare nu mai puţin de 60% 
din volumul total înregistrat, a declarat Tibor CSABAI. 

Astfel, realitatea existentă în judeţul Braşov întăreşte prin-
cipiul conform căruia «omul sfinţeşte locul», tenacitatea, perseve-
renţa, echipa de lucru şi implicarea personală a liderilor companiilor 
de profil fiind elementele cheie care asigură rezultate performante.

Agenţia braşov
Bd. M. Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et. 2, cam. 4
Braşov
Tel./Fax: 0268.547.770
Director Agenţie: Eugenia nEMETH

Sucursala braşov
Bd. M. Kogălniceanu nr. 17, bl. C4
Braşov
Tel.: 0268.547.841
Fax: 0268.547.844
Director Sucursală: Tibor CSAbAI

COMPAnIA DAunA AnuluI

euro
BT ASIGURARI 380.000
AllIANZ-ŢIRIAC 190.000
ARDAF 150.000
ASIROM 92.000
ASTRA-UNIQA 58.000
UNITA 56.000
OMNIASIG 50.000
GENERAlI 40.000
ASIBAN 21.000

Compania 3T 2007 3T 2006 Evoluţie reală în RON Evoluţie nominală 
în EURmii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 ASIBAN 2.531,11 767,12 1.178,75 332,92 102,52 130,42
2 ASIROM 2.442,00 740,11 2.694,00 760,89 -14,51 -2,73
3 GENERAlI 1.139,48 345,35 846,00 238,94 27,03 44,53
4 INTERAMERICAN 738,00 223,67 582,00 164,38 19,59 36,07
5 ARDAF 44,80 13,58 44,88 12,68 -5,86 7,12
6 BT ASIGURăRI 21,62 6,55 21,71 6,13 -6,08 6,86
TOTAl COMPANII VIZITATE 6.917,01 2.096,38 5.367,34 1.515,94 49,68 70,30
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date

PRIME bRuTE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI DE vIAţă În juDEţul bRAŞOv În PERIOADA IAnuARIE-SEPTEMbRIE 2007*
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brokerii de la poalele tâmpei
În Braşov, companiile de brokeraj în asigurări care au o 

cifră de afaceri considerabilă sunt reprezentanţe ale unor societăţi 
naţionale de profil. Acestea au drept clienţi preponderent persoane 
juridice, iar portofoliile lor sunt destul de echilibrate, întrucât inves-
titorii braşoveni au preferat să-şi asigure mai multe riscuri. Clienţii 
noştri şi-au acoperit riscurile la care sunt expuşi, aşa că nu aş putea 
spune că există o clasă de asigurări care ne domină portofoliul, a pre-
cizat Simona VLAD, Branch Manager ASIGEST.

În afara acestor reprezentanţe, există şi brokeri locali, ast-
fel încât putem afirma că  numărul brokerilor autorizaţi este satis-
făcător. Cu toate acestea, volumul subscrierilor intermediate este 
departe de a egala potenţialul pieţei braşovene de asigurări. Relaţia 
dintre brokeri şi asigurători, deşi nu este una perfectă, se află într-o 
continuă îmbunătăţire şi, aşa cum a subliniat Elena TESLARU, Area 
Manager AON, se poate observa deja o schimbare clară a atitudi-
nii asigurătorilor faţă de brokeri. De altfel, aceasta este şi concluzia 
echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” în urma întâlnirilor avute 
cu principalii brokeri de asigurări din Braşov.

Totuşi, care sunt factorii principali de care depinde buna 
conlucrare? 

Relaţia noastră cu asigurătorii depinde, în principal, de 
persoana care se ocupă de relaţia cu societăţile de intermediere şi de 
personalul de la daune, iar dacă cei din urmă pot provoca neplăceri 
clienţilor noştri, atunci şi imaginea noastră este afectată, a declarat 
Simona VLAD. Rezolvarea dosarelor de daună a fost semnalată, ca o 
componentă determinantă a relaţiei asigurători-brokeri, şi de Lucian 
DINU, Director EUROBROKER`S Braşov: De multe ori, clienţii ne cer 
ajutorul la daune, unde presiunea noastră face ca procesul de rezol-
vare a acestora să meargă mult mai bine.

În acelasi timp, schimbarea de atitudine a asigurătorilor 
reiese, aproape fără excepţie, din declaraţiile acestora. În momentul 
de faţă subscriem doar 22% din totalul primelor prin brokeri locali, 
dar ne dorim ca acest procent să crească în perioada următoare, a 
punctat Mircea IONESCU, Director Sucursala BCR Asigurări.

braşov - o nouă cale spre performanţă
Piaţa asigurărilor din Braşov este foarte activă şi într-o per-

manentă dezvoltare. De asemenea, se poate remarca uşor caracterul 
ei dinamic: unele companii pierd, în timp ce altele se ridică, a decla-
rat Traian Alexandru DÂRLĂU, Director OMNIASIG Braşov. O opinie 
similară a exprimat şi Roxana MÎNJINĂ, Director ASTRA-UNIQA: Piaţa 
braşoveană de profil este foarte competitivă şi într-o permanentă 
schimbare. În acest context, pentru a ne păstra clienţii tradiţionali 
trebuie să răspundem aşteptărilor lor, pentru ca aceştia să nu fie 
atraşi de ceilalţi asigurători.

Într-un posibil top al pieţei locale de asigurări, alcătuit 
după datele furnizate de către companiile vizitate, reprezentan-
ţele braşovene situate pe primele cinci locuri deţin o cotă de pia-
ţă cumulată de peste 70%. O piaţă concentrată şi competitivă, cu 
ambiţiile şi controversele inerente. De altfel, liderii sucursalelor lo-
cale reuniţi, la invitaţia echipelor Media XPRIMM, sub auspiciile ZILEI 
ASIGURĂRILOR la Braşov, şi-au recunoscut preocuparea permanentă 
pentru ocuparea unui loc cât mai bun, atât în ierarhia locală, cât şi în 
cea a propriilor companii. De altfel, puţine din sucursalele braşovene 
nu se numără în primele zece poziţii în cadrul competiţiei interne a 
asigurătorilor români. 

În pofida opiniilor de multe ori diferite privind politica de 
preţ, condiţiile colaborării cu service-urile auto, cu brokerii de asigu-
rări, asigurătorii sunt de acord asupra principiului esenţial al activi-
tăţii lor: în centrul atenţiei stă CLIENTUL, iar pentru a-i oferi acestuia 
servicii cât mai bune şi beneficii sustenabile, profesioniştilor din pia-
ţă nu le rămâne decât să abordeze concurenţa ca pe un factor de 
stimulare a performanţei.

vlad PAnCIu

bRAŞOv

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 10
Braşov
Tel./ Fax:: 0268.310.590
branch Manager: Simona vlAD

Bd. M. Kogălniceanu nr. 19, bl. C5, et. 4, ap. 2
Braşov
Tel./ Fax: 0268.322.770
Area Manager: Elena TESlARu

Str. Herman Oberth Nr. 39
Braşov
Tel./Fax: 0268.443.047
Director: lucian DInu

Compania

3T 2007 3T 2006 Evoluţie 
reală în 

RON

Evoluţie 
nomi-
nală în 

EUR
mii RON mii EUR mii RON mii EUR

1 UNITA 16,518.83 5,006.47 12,711.45 3,590.20 22.56 39.45
2 ASIROM 12,374.00 3,750.27 12,955.00 3,658.98 -9.92 2.49
3 AllIANZ-ŢIRIAC 11,258.44 3,412.17 13,036.76 3,682.08 -18.55 -7.33
4 OMNIASIG 9,140.00 2,770.12 5,241.00 1,480.26 64.48 87.14
5 ASTRA-UNIQA 7,326.59 2,220.52 3,696.27 1,043.97 86.94 112.70
6 BT ASIGURăRI 6,929.58 2,100.19 4,094.13 1,156.34 59.63 81.62
7 ASIBAN 6,498.05 1,969.40 4,432.17 1,251.81 38.27 57.32
8 GENERAlI 4,810.51 1,457.95 2,587.00 730.67 75.37 99.54
9 ARDAF 2,655.77 804.90 5,884.47 1,662.00 -57.43 -51.57
10 INTERAMERICAN 546.00 165.48 373.00 105.35 38.06 57.08
TOTAl COMPANII 
VIZITATE 78,057.78 23,657.46 65,011.25 18,361.65 13.24 28.84
*Tabelul include doar companiile care au furnizat date.

PRIME bRuTE SubSCRISE DIn ASIGuRăRI nOn-vIAţă În juDEţul bRAŞOv În 
PERIOADA IAnuARIE - SEPTEMbRIE 2007*
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Asigurările de la poalele Tâmpei
Un eveniment

Eveniment

ZIUA ASIGURĂRILOR, un eveniment desfăşurat 
sub patronajul Revistei PRIMM Asigurări & Pensii, a ajuns 
la cea de-a VI-a ediţie. Întâlnirea a avut loc în ziua de 7 no-
iembrie la Braşov, în saloanele hotelului ARO PALACE, care 
a fost o gazdă ospitalieră pentru o audienţa mai numeroasă 
ca oricând.

ZIUA ASIGURĂRILOR reprezintă cel mai bun prilej 
pentru asigurători şi brokeri să se confrunte într-o discuţie 
pe teme de interes comun, cu atât mai mult cu cât piaţa 
de asigurări braşoveană are antecedente negative în ceea 
ce priveşte relaţia dintre societăţile de intermediere şi asi-
gurători. Se pare însă că ZIUA ASIGURĂRILOR a produs, la 
Braşov, o apropiere între cele două părţi, marcând o deschi-
dere reală, un drum către o viitoare colaborare fructuoasă.

La nivel judeţean, dar şi zonal, am avut şi avem o 
colaborare foarte bună cu brokerii. Părerea noastră este că 
societăţile de intermediere sunt formatori de piaţă, a precizat 
Simona PANAITE, Director, Agenţia GENERALI.

Relaţia noastră cu brokerii este momentan în relan-
sare. În acest sens vom organiza o serie de întâlniri cu toţi bro-
kerii din judeţ, pentru a îmbunătăţii colaborarea, a declarat 
Marius COSTE, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC Braşov.

Brokerii de asigurări au semnalat, în discuţiile pur-
tate la Braşov, câteva probleme care împiedică dezvoltarea 
relaţiei dintre cele două părţi. Reticenţa faţă de brokeri încă 
mai există, trebuie să realizăm cu toţii că este perfect normal 
ca o societate de intermediere să ceară mai multe oferte. Iar 
răspunsurile la aceste cereri ar trebui să vină mult mai rapid, a 
declarat Simona VLAD, Branch Manager, ASIGEST.

Forţa de muncă reprezintă un subiect sensibil al 
acestei pieţe. Sunt greu de găsit şi greu de motivat oameni 
bine pregătiţi care să accepte o muncă în vânzări, care se 
desfăşoară mai mult pe teren. Iată de ce, piaţa are un deficit 
de personal tânăr, dinamic şi calificat. Vă pot spune în premi-
eră că UNSICAR va organiza cursuri de pregătire a agenţilor 
de asigurări, tocmai în ideea de a susţine o mai bună pregătire 
a forţei de vânzări, a declarat Cerasela NERGHEŞ, Membru 
UNSICAR.

Problemele pieţei asigurărilor, fie cele de pe plan 
local, fie cele de la nivel naţional se răsfrâng, mai ales, în ati-
tudinea clienţilor faţă de asigurări. Cheia pentru rezolvarea 
acestor probleme o reprezintă comunicarea, atât la nivel 
naţional, cât şi regional.

liviu Huluţă

6liderii pieţei braşovene de asigurări la o „masă rotundă”
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Marian BACHEŞ este, din primăvara aces-
tui an, Director General Adjunct al GARANTA Asigu-
rări, după fuziunea cu NBG Asigurări, companie în 
cadrul căreia a ocupat aceeaşi funcţie între octom-
brie 2005 şi mai 2007.

Principalul nostru obiectiv pentru perioada următoare este finalizarea agregării 
portofoliilor NBG Asigurări şi GARANTA, a declarat Marian BACHEŞ.

Absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti şi al unui curs post-universitar 
în domeniul managementului companiilor din sectorul terţiar, urmat în cadrul Academi-
ei de Studii Economice, Marian BACHEŞ şi-a început activitatea în asigurări la compania 
ASIROM, în anul 1990.

Cu o experienţă relevantă în asigurări, deţinător al unor diplome şi certificate 
în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor obţinute în urma unor trening-uri şi seminarii 
organizate de SWISS Re, MUNICH Re şi SCOR, actualul Director General Adjunct al GA-
RANTA Asigurări a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul companiilor ALPHA 
Insurance, ASTRA Asigurări, ABC Asigurări şi ASIROM - Sucursala Bucureşti.

Vorbind despre provocările anului 2008, Marian BACHEŞ a precizat că acestea 
ţin de consolidarea companiei rezultate în urma fuziunii şi menţinerea unui nivel de profita-
bilitate similar celui existent, în condiţiile unei pieţe în care concurenţa este tot mai acerbă.Dan STOICESCU este, din luna no-

iembrie a acestui an, Director General al ATE In-
surance. Începând cu anul 2001 şi până în 2005 
a ocupat funcţia de Director Tehnic al ALPHA 
Bank România şi, ulterior, al ALPHA Insurance 
România, urmând ca la începutul lui 2006 să fie 
numit Director General şi membru în Consiliul 
de Administraţie al ALPHA Insurance Brokers.

Prin numirea în funcţia de Director 
General al ATE Insurance, am revenit la activită-
ţile care mă pasionează şi care m-au consacrat 
într-o oarecare măsură. Mă refer în speţă la sub-
scriere şi la conceperea de produse de asigurare. 
O prioritate va fi colaborarea cu ATEBANK, sco-
pul meu declarat fiind acela de a implementa o 
gamă de produse de bancassurance adresate 
contractanţilor de credite, deponenţilor şi de-
ţinătorilor de carduri. Cred şi sper că perioada 
imediat următoare să fie una a materializării şi 
fructificării acumulărilor din ultimii ani, preci-
zează Dan STOICESCU.

Absolvent al Institutului Politehnic 
din Bucureşti, Dan STOICESCU şi-a început 
cariera în asigurări în anul 1999, în cadrul 
OMNIASIG, ca Inspector de Asigurări şi ulterior 
ca Şef Serviciu Conturi Complexe. 

Din perspectiva noii poziţii ocupate, 
Dan STOICESCU declară că si-a propus ca, în 
anul 2008, prin eforturile conjugate ale echipei 
pe care o conduc şi ale celor care sperăm să ni se 
alăture pe parcurs, precum şi cu sprijinul logistic 
al companiei-mamă, să facem numele ATE Insu-
rance România cunoscut pe piaţa şi să punem 
bazele unei dezvoltări durabile a societăţii. 

Cariere
Dan STOICESCu

Director General
ATE Insurance

Cariere

Radu CRĂCIUN este noul Director de In-
vestiţii al societăţii INTERAMERICAN Fond de Pen-
sii, anterior deţinând funcţia de Analist Şef - Pieţe 
Globale în cadrul ABN AMRO Bank, în intervalul 
2000-2007, şi Analist Şef pentru pieţe de capital la 
ABN AMRO Securities, între 1999 şi 2000.

Doresc să utilizez toată experienţa dobândi-
tă în ultimii 10 ani pe pieţele financiare în domeniul managementului activelor şi să îmi păs-
trez statutul de profesionist şi în acest domeniu, pentru a reuşi poziţionarea INTERAMERICAN 
Fond de Pensii între leaderii pieţei din punctul de vedere al randamentelor oferite, a declarat 
Radu CRĂCIUN.

Absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti, Radu CRĂCIUN a urmat 
cursurile programului Executive MBA, organizat de Academia de Studii Economice din 
Bucureşti în parteneriat cu Universitatea din Washington, şi ale programului Master of 
Science al Universităţii Hertfordshire din Marea Britanie, în domeniul dezvoltării orga-
nizaţionale.

Experienţa acumulată pe piaţa financiară, diplomele şi certificatele deţinute 
de Radu CRĂCIUN adaugă echipei INTERAMERICAN Fond de Pensii un profesionist cu 
spirit şi iniţiativă.

Despre provocările anului 2008, Radu CRĂCIUN afirmă că trebuie să ne punem 
la punct atât logistic, cât şi organizatoric, pentru a fi perfect pregătiţi pentru momentul în 
care vor demara contribuţiile şi, totodată, să stabilim relaţii optime de colaborare cu institu-
ţiile care furnizează servicii financiare în piaţă.

Radu CRăCIun
Director de Investiţii

INTERAMERICAN Fond de Pensii

Marian bACHEŞ
Director General Adjunct

GARANTA Asigurări
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Evenimente

RCA în rate de la ASITRAnS
7 noiembrie 2007
Sediul ASITRANS 

Compania ASITRANS a organizat, în data de 7 noiembrie 
2007, o conferinţă de presă având ca teme prezentarea rezultatelor 
financiare la nouă luni şi a detaliilor despre campania şi tarifele RCA.

Începând cu luna noiembrie a.c., ASITRANS a introdus pen-
tru prima dată în România vânzarea RCA în rate, pentru persoane fi-
zice. Astfel, poliţele RCA cu valabilitate pentru un an se pot achita în 
patru rate, iar cele cu valabilitate de şase luni, în două rate. Această 
acţiune are şi un caracter social. Asigurările RCA devin din ce în ce mai 
scumpe şi va fi destul de greu de plătit prima integral. Suntem conştienţi 
de faptul că mai multe companii ne vor imita, ceea ce va evidenţia rolul 
social al acestui produs, a declarat Bogdan STAN, CEO, ASITRANS.

Eveniment

CSA - factor de încredere în contextul implementării noilor provocări legislative în domeniu
asigurarea obligatorie a locuinţelor
1 noiembrie 2007
Palatul Parlamentului, Sala „Drepturilor Omului”

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a organizat, în data 
de 1 noiembrie 2007, seminarul “CSA - Factor de încredere în contextul 
implementării noilor provocări le gis lative în domeniu: asigurarea obli-
gatorie a locuinţelor (AOL)”.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai pieţei asigurărilor şi 
ai forurilor legislative direct implicate în elaborarea şi implementa-
rea noii reglementări privind asigurarea obligatorie a locuinţelor. Cu 
ocazia acestui seminar au fost abordate şi identificate principalele 
aspecte care ar putea îngreuna procesul implementării acestei legi, 
precum şi efectele produse atât asupra dezvoltării pieţei asigurărilor, 
cât şi asupra întregului mediu economico-social din România. CSA se 

bazează pe sprijinul societăţilor de asigurare care vor participa la con-
stituirea Poolului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), deoarece 
încheierea contractelor de asigurare şi despăgubirile se vor face de către 
asigurători. Totodată, ne bazăm şi pe sprijinul Băncii Mondiale care, îm-
preună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor vor asigura finanţarea pro-
gramului de reasigurare, absolut obligatoriu în riscurile de catastrofă. 
Ca autoritate de supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor, 
considerăm că ar fi bine să sprijinim acest proiect de lege, în mod special, 
dar şi celelalte iniţiative legislative destinate încurajării asigurării şi mă-
surilor de prevenire şi de reducere a potenţialului daunelor, a declarat 
Angela TONCESCU, Preşedintele CSA.
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GENERALI Fond de Pensii a 
or ga ni zat, pe 8 no iem brie a.c., într-
un mediu plă cut şi relaxant cre at de 
at mos fe ra fusion a Res ta u ran tului 
Man dra go ra, o cină cu re pre zen tan-
ţii mass-media. Eve ni mentul a con-
stituit o ocazie perfectă de în tâl ni re 
şi împărtăşire de opinii şi impresii în-
tre persoane pre o cu pa te de domenii 
de interes comune.

Fondul de pensii ARIPI, ad-
ministrat de GENERALI, este singurul 
înregistrat cu un profil de risc financiar „ridicat” care presupune, implicit, aşteptări „mai înalte” 
cu privire la randamentul financiar. Profilul nostru de risc, unic în piaţă până în acest moment, a 
constituit, fără îndoială, un factor de atracţie pentru o parte a persoanelor care au aderat la fon-
dul de pensii pe care îl administrăm. Totuşi, acesta este departe de a constitui factorul hotărâtor. 
Ar fi chiar de remarcat că portofoliul de participanţi pe care l-am construit până în prezent este 
unul foarte echilibrat din punct de vedere al categoriilor de vârstă, ceea ce înseamnă că produsul 
nostru s-a dovedit a fi interesant pentru un public variat, cu necesităţi şi perspective diferite, a 
declarat Ioan VREME, Director General, GENERALI Fond de Pensii.

CfA Charter Award Ceremony
13 noiembrie 2007
World Trade Center Bucureşti

În data de 13 noiembrie a.c., la World Trade Center Bucureşti, a avut loc 
ceremonia de decernare a titlurilor CFA, eveniment intitulat CFA Charter Award 
Ceremony. După mai mult de trei ani de studiu, patru profesionişti români din 
domeniul investiţiilor au dobândit titlul Chartered Financial Analyst (CFA).

Cei patru noi deţinători ai titlu lui CFA sunt: Gabriel-Cristian ARSENE, 
RAIFFEIESEN Bank (Bucu reşti, Ro mâ nia), Andreea PANAIT, PRICE WATER-
HOUSE Coopers (Rotterdam, Olan da), Şte fan DINU, ING Bank (Bucu reşti, Ro mâ nia), Alexandru ŞTEFLEA, Bank Aus tria CREDITANSTALT, 
UNICREDIT Group (Viena, Austria).

Titlul CFA este un simbol al exce lenţei profesionale în domeniul fi nan ţelor, recunoscut la nivel internaţio nal. Există o strânsă legatură între 
gradul de dezvoltare al pieţei de capital din România şi numărul deţinătorilor români ai acestui titlu, a declarat Dragoş CABAT, CFA, Preşedintele 
Asociaţiei CFA România.

Evenimentul a oferit, de asemenea, oportunitatea de a audia prelegerile unor vorbitori de prestigiu ca Raymond J. DeANGELO, 
Managing Director CFA Institute (SUA), Stere FARMACHE, Director General, Bursa de Valori Bucureşti, şi Gabriel IONESCU, Preşedinte HR Club.

Eveniment

La începutul lunii noiembrie, 
FINMEDIA a organizat, la Athénée Palace 
Hilton, Conferinţa Internaţională „Oportunităţi 
în asset-management şi pensii”, care a abordat 
în ansamblu piaţa de investiţii din România, 
dar şi din ţările vecine. De asemenea, în cadrul 
evenimentului au fost prezentate beneficiile 
şi riscurile existente pe aceste pieţe, în mod 
special în România, în contextul implementării 
pensiilor private. Interesul manifestat faţă de 
partea investiţională a fondurilor dovedeşte 
importanţa evoluţiei activelor pentru opera-
tori. Competiţia va fi acerbă, iar randamen-
tele obţinute îi vor separa pe învingători de 
învinşi.

Cei prezenţi, jucători-cheie din piaţa 
de asset-management, reprezen tanţi ai au-
torităţilor din domeniu şi experţi în investiţii, 
au tratat subiecte de maxim interes, precum 
provocările şi opor tunităţile noilor pieţe şi cele 
mai bu ne strategii pentru investiţii profitabile.

Oportunităţi în
asset-mana gement şi pensii
8-9 noiembrie 2007
Athénée Palace Hilton

GEnERAlI fond de Pensii la întâlnire cu presa
8 noiembrie 2007
Restaurant Mandragora

noi realităţi şi reglementări pentru piaţa asigurărilor
15 noiembrie 2007
Palatul Parlamentului, Sala „Drepturilor Omului”

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a organizat pe 15 noiembrie a.c., la Palatul Parlamentului, seminarul “Noi realităţi şi 
reglementări pentru piaţa asigurărilor în 2008”.

Dezbaterea s-a concentrat asupra contribuţiei forurilor legislative direct implicate în elaborarea şi implementarea noilor proiecte de 
acte normative, precum şi asupra pregătirii acţiunilor de informare cu privire la modalităţile de lucru specifice sistemului Solvency II şi impac-
tului noilor reglementări asupra pieţei asigurărilor.

Cu această ocazie, au susţinut intervenţii Angela TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Varujan 
VOSGANIAN, Ministrul Economiei şi Finanţelor, alături de alţi lideri şi specialişti ai pieţei asigurărilor.

Evenimentul a fost urmat de o recepţie fastuoasă organizată la Casa Centrală a Armatei.
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În data de 14 noiembrie a.c., a fost inaugurat noul sediu al 
Sucursalei OMNIASIG Unirea, ocazie marcată printr-o ceremonie or-
ganizată la noua locaţie din strada Tunari nr. 44, urmată, seara, de o 
petrecere de excepţie la Palatul Regal, Sala Tronului.

Sucursala Unirea s-a înfiinţat la 1 aprilie 1996 şi a cu nos cut o 
dezvoltare rapidă. Astfel, după aproape 12 ani, Su cur sala a ajuns la 80 
de angajaţi, patru agenţii şi două punc te de lucru, şi estimează realiza-
rea unui volum de prime brute subscrise de peste 44 milioane euro, la 
sfârşitul lui 2007.

Odată cu aderarea OMNIASIG la VIENNA Insurance Group, în 
2005, activitatea Sucursalei noastre a început să crească substanţial. Din 
acest motiv a apărut şi nevoia mutării într-un alt sediu, mult mai mare. 
Ne-am schimbat locaţia şi din dorinţa de a oferi clienţilor şi colaboratori-
lor noştri un spaţiu propice, mai modern, cu o imagine adecvată numelui 
OMNIASIG, dar şi grupului VIG, a declarat Raluca DOBRESCU, Director 
Sucursala OMNIASIG Unirea.

Gala decernării Premiilor unSICAR
22 noiembrie 2007
JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Ce ştii despre investiţiile sănătoase?
27 noiembrie 2007
Fitto Café

În data de 27 noiembrie a.c., INTERAMERICAN Societate de 
Admi nis trare a unui Fond de Pensii Privat a organizat un workshop 
cu tema “Ce ştii despre investiţiile sănătoase?” Cu această ocazie au 
susţinut prezentări Besim JAVAD, Director General, şi Radu CRĂCIUN, 
Di rec tor de Investiţii, punctând aspecte precum structura investiţio-
nală a fondurilor şi deciziile cu care se confruntă directorii de investiţii 
ai acestora.

Discuţiile s-au concentrat asu pra planurilor de pensii în vizi-
unea INTERAMERICAN care beneficiază de ex pe rien ţa internaţională 
a concernului EUREKO în administrarea pensiilor private şi a investi-
ţiilor. De asemenea, cu acest pri lej au fost făcute publice prognozele 
specialiştilor INTERAMERICAN cu privire la evoluţia pieţei pensiilor 
administrate privat din România.

În seara zilei de 22 noiembrie, la JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel a avut loc Gala Premiilor UNSICAR dedicate societăţilor 
de asigurări, festivitate la care au participat specialişti direct implicaţi 
în sistemul de intermediere şi consultanţă în asigurări şi reprezentanţi 
ai companiilor de asigurări. Cu această ocazie, au fost anunţaţi câşti-
gătorii celor şase categorii (personalitatea anului, asigurări de viaţă, 
flexibilitate, fair-play şi calitatea serviciilor şi administratorul de pensii 
facultative).

Desemnarea câştigătorilor a fost realizată pe baza votului 
exprimat de membrii organizaţiei UNSICAR.

1. Personalitatea Anului pe Piaţa Asigurărilor: Bogdan STAN, 
CEO ASITRANS Group

2. Premiul Asigurătorului de Viaţă - societăţii de asigurare 
care lucrează prin brokeri şi a excelat în activitatea din anul 2007: 
AVIVA

3. Premiul Fair-Play în Relaţia cu Brokerii - pentru respecta-
rea principiilor deontologice fundamentale de colaborare între asigu-
rător şi broker, în atingerea ţelului comun, satisfacerea necesităţilor 
fiecărui client, respectiv asigurat: AIG ROMÂNIA

4. Premiul Calitatea şi Promptitudinea Serviciilor - pentru 
reacţia în timp optim a asigurătorului faţă de cerinţele asiguraţilor, 
reprezentaţi de brokeri şi, în special, modul de soluţionare a dosarelor 
de daună: ALLIANZ-ŢIRIAC

5. Premiul Flexibilitate în Negociere şi Ofertare - pentru 
deschiderea şi maleabilitatea în negocierea contractelor, acceptarea 
cu profesionalism a unor modificări şi clauze cerute de client în baza 
programelor complete de management al riscului, prezentate de bro-
keri: OMNIASIG

6. Premiul Administratorul de Pensii Facultative al anului 
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

Petrecere de inaugurare la OMnIASIG
14 noiembrie 2007
Palatul Regal, Sala Tronului

Eveniment
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Tradiţionala petrecere de Crăciun organizată de GENERALI 
a avut loc miercuri, 5 decembrie a.c., şi a reunit peste 200 de par-
ticipanţi, reprezentanţi ai Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
ai Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, ai uniu-
nilor profesionale de profil, ai societăţilor de brokeraj în asigurări şi 
pensii private şi ai pieţei financiar-bancare şi de leasing, precum şi 
cei mai importanţi clienţi.

În deschiderea evenimentului, Tudor MOLDOVAN, 
Director General, GENERALI, a felicitat participanţii pentru realiză-
rile din acest an, urându-le succese şi realizări notabile şi pe viitor. 
Partea interactivă a 
evenimentului a fost 
susţinută de trupa de 
dans „Pas în Doi” şi de 
o prestaţie live de jazz. 
Totodată, Ioan VREME, 
Director General, GE-
NE RA LI Fond de Pen sii, 
şi-a ex pri mat cele mai 
po ziti ve gânduri vi-
zavi de pia ţa pensiilor 
private, punctând cu 
optimism şi încredere 
potenţialul acesteia.

Petrecere de Crăciun la GEnERAlI
5 decembrie 2007
Hotel Marriott, Sala Constanţa

Eveniment

Retrospectiva pieţei de pensii private în 2007, perspective 2008
28 noiembrie 2007
Hotel Howard Johnson

La sfârşitul lunii noiembrie, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private a 
organizat o conferinţă de presă cu tema “Retrospectiva pieţei de pensii 
private în 2007, perspective 2008”.

Cu această ocazie, Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private, a analizat evoluţia pieţelor de pensii obligatorii şi facul-
tative din România, punctând dezvoltarea fondurilor ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private.

De asemenea, Dorin BOBOC, Director Investiţii, a prezentat 
provocările cu care s-au confruntat şi se vor confrunta fondurile de pen-
sii din România, precizând că directorii de investiţii îşi fac deja calcule cu 
privire la investirea activelor care vor proveni din contribuţiile clienţilor 
la fondurile administrate privat pe care le gestionează. Obiectivele lor 
se împart între obţinerea unui randament bun şi siguranţa oferită de 
investiţiile pe termen lung. 

Petrecere de Crăciun cu ASTRA-unIQA
4 decembrie 2007
Clubul Diplomatic

Compania de asigurări ASTRA-UNIQA a organizat, pe data 
de 4 decembrie a.c., o petrecere de Crăciun care a reunit, la Clubul 
Diplomatic, reprezentanţii companiei, ai Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor şi invitaţi de onoare. Atmosfera a fost întreţinută de Horia 
BRENCIU împreună cu orchestra sa şi de trupa de cabaret a clubului. 
Radu MUSTĂŢEA, Directorul General al companiei, a urat în deschide-
rea evenimentului  tradiţionalul La Mulţi Ani, mulţumind celor prezenţi 
pentru sprijinul şi profesionalismul de care au dat dovadă în anul 2007.

Biroul Asigurătorilor de Auto ve hicule din România 
(B.A.A.R.) şi Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (F.P.V.S.) au or-
ganizat, în data de 6 decembrie a.c., la Restaurantul Club Mc Moni’s 
din Bu cu reşti, o petrecere de sfârşit de an, în spi ri tul sărbătorilor de 
iarnă. În deschide rea eve ni men tului, Liviu STOICESCU, Pre şe din tele 
B.A.A.R., şi Ovidiu CIOBANU, Pre şe din tele F.P.V.S., au felicitat mem-
brii, par te ne rii şi colaboratorii pentru un 2007 ex ce lent, mulţumin-
du-le pentru sprijinul a cor dat şi urându-le succes în continuare.

Petrecere de sfârşit de an cu b.A.A.R şi f.P.v.S.
6 decembrie 2007
Restaurant Club Mc Moni’s

KD life a lansat un nou produs de tip unit-linked
27 noiembrie 2007
Hotel Howard Plaza

Compania KD Life, parte a grupului sloven KD, a lansat, pe 27 
noiembrie a.c., o asigurare de viaţă de tip unit-linked care oferă posibili-
tatea de a opta pentru nivelul de risc asumat şi profitabilitate.

Produsul se numeşte DURABILIS şi reprezintă un program cu 
profit din fonduri de investiţii KD.

Prin lansarea acestui produs nou pe piaţa românească de asigu-
rări de viaţă, dorim să evidenţiem că suntem cu adevărat „specialişti în in-
vestiţii”. Acesta este un prim pas în a demonstra unicitatea şi eficienţa pro-
duselor KD. Vom furniza, în continuare, soluţii inovative de investiţii, odată 
cu dezvoltarea şi maturizarea pieţei româneşti, a declarat Ian HARROCKS, 
CEO, KD Life.






