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Editorial

2014: un an… paradoxal!  

Cum va fi 2015?

Tocmai se încheie un an tumultuos marcat 

de demisii la vârful supravegherii, urmăriri 

penale, reţineri, un nou ASF o dată la 3 

luni... şi, recent, chiar proteste de stradă 

având ca subiect asigurările.

În 2014 pare că cifrele nu au contat aşa 

mult în peisajul pieţei. Ştirile cu rezultate 

financiare, devenite deja rutină la finele 

fiecărui trimestru, au fost eclipsate, pe tot 

parcursul anului, de subiecte mult mai 

spectaculoase legate de domeniu!

Paradoxal, pare că analizele de piaţă şi-au 

pierdut din popularitate. Chiar şi aşa, în 

planul doi, cifrele pieţei protestează de 

mult! 

De prea multă vreme ne uităm la cifre şi ne 

întrebăm: oare cum e posibil? 

De prea multă vreme acest domeniu este 

prins între vocea asiguraţilor care îşi doresc 

asigurări ieftine, despăgubiri rapide şi de 

valoare cât mai mare. 

De prea multă vreme asigurătorii sunt 

prinşi – intenţionat sau conjunctural – între 

lupta preţurilor mici, daunele în creştere şi 

insatisfacţia asiguraţilor!

Mirajul de moment al cotelor de piaţă şi 

goana dupa cash au condus, de fapt, la 

servicii de slabă calitate... Paradoxul e, şi 

aici, că “ne dorim” menţinerea preţurilor 

mici dar şi servicii de calitate!

2014 se va încheia sub semnul acestei 

situaţii paradoxale, iar actorii pieţei – 

companii, brokeri, supraveghetor – vor fi 

obligaţi să rezolve, în cel mult câteva luni, 

probleme acumulate în ani!

Fie ca 2015 să ne aducă tuturor puterea 

de a rezolva cu înţelepciune problemele 

pieţei!

Media XPRIMM
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Coverstory

Și în 2014,  punctele slabe ale pieţei de asigurări din România le depășesc  

pe cele forte.  De aceea,  pentru a vedea cum a evoluat piaţa în acest 

an şi care sunt aşteptările pentru 2015,  vă prezentăm în continuare 

analiza SWOT privind piaţa de asigurări din România, așa cum reiese 

din declaraţiile făcute de reprezentanţi ai autorităţii de autorizare, 

reglementare, supraveghere și control, ai asociaţiilor profesionale,  

și, nu în ultimul rând,  de specialiști de marcă din piaţa de profil. 

Salt spre 2015
Anul 2014 a fost împărţit în două 

din punct de vedere al evenimentelor 

care au marcat piaţa asigurărilor. În prima 

jumătate a anului atenţia a fost canalizată 

asupra a două companii de asigurări. Mai 

exact, ASF a decis deschiderea procedurii 

de redresare financiară prin administrare 

specială a societăţii ASTRA Asigurări, dar 

şi deschiderea procedurii de redresare 

financiară pe bază de plan de redresare 

pentru societatea CARPATICA Asig. 

O doua jumătate a anului 2014 a fost 

marcată de normele ASF, care au stârnit 

multe discuţii, în special în rândul 

brokerilor de asigurări.

În ceea ce priveşte Punctele 

tari – Punctele slabe – Oportunităţile – 

Ameninţările, specialiştii din domeniu au 

enumerat pentru anul 2014 mai multe 

puncte slabe în piaţa locală de asigurări 

decât puncte tari.

Printre punctele tari se numără:  

prezenţa pe piaţă a unor jucători externi 

importanţi, creşterea profesionalismului 

forţei de vânzări, numărul mare de 

potenţiali consumatori, produse şi 

servicii în continuă dezvoltare sau 

creşterea pieţei de brokeraj.

În acelaşi timp, jucătorii atrag 

atenţia asupra independenţei pieţei 

de poliţele auto, asupra politicilor de 

tarifare, lipsa încrederii potențialilor 

consumatori, instabilitatea economică, 

dar şi asupra faptului că piaţa de asigurări 

se confruntă cu cel de-al nouălea an 

consecutiv în care, la nivel agregat, va 

încheia exerciţiul financiar cu pierderi.

Andreea RADU
Editor
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CoverStory

Misu NEGRIŢOIU, Preşedinte, ASF

Puncte tari

Chiar dacă la nivelul primelor brute 
subscrise segmentul asigurărilor de viață 
continuă să se afle la un nivel foarte redus, 
este îmbucurător faptul că valoarea activelor 
aferente acestor portofolii de asigurări a 
crescut gradual și sustenabil, astfel că,  în 
prezent, dețin o cotă importantă la nivelul 

întregii piețe. Totodată, segmentul asigurărilor de viață a reușit să fie 
profitabil în ultimii ani. 

Participarea la capitalul social al companiilor de asigurare din 
România este predominant străină (peste 80%), principalele țări de 
proveniență fiind Austria, Franța și Olanda, iar dependența de țările de 
la periferia zonei euro este redusă. Investitorii din Bulgaria, Grecia, Cipru 
dețin împreună doar circa 7% din total. Acest fapt are o influență pozitivă 
asupra solidității financiare a companiilor respective și facilitează pentru 
acestea preluarea de know-how și bune practici de la societățile mamă. 

S-a putut constata de asemenea, în ultimii ani - mai ales la nivelul 
societăților de asigurare parte a grupurilor străine - o tendință de 
selectare a riscurilor (determinată probabil de necesitatea îmbunătăţirii 
profitabilității mai ales pe segmentul asigurărilor auto).

Puncte slabe

Există încă multe vulnerabilități ale pieței asigurărilor din România, 
iar acestea s-au manifestat din plin și în cursul anului 2014. Astfel, 
există în continuare o dependență majoră de polițele RCA și CASCO 
ca principale canale generatoare de vânzări. Din păcate, acestea sunt 
totodată și generatoare de pierderi semnificative ca urmare a frecvenței 
ridicate a accidentelor rutiere (una dintre cele mai mari din Europa). 

Tocmai în cazul acestor clase de asigurare multe companii cu cotă 
importantă de piață au avut o rată combinată a daunei de peste 100%, în 
mare parte din cauza practicării unor strategii comerciale nesustenabile, 
bazate pe evaluări inadecvate ale riscurilor, fapt care, în final,  a 
contribuit la lipsa profitabilității și indirect la deteriorarea indicatorilor de 
lichiditate și solvabilitate. 

Nerespectarea obligațiilor față de asigurați și nivelul redus de 
guvernanță în cazul unor societăți cu cotă importantă de piață au fost de 
asemenea puncte slabe cu care ne-am confruntat în 2014.

Bogdan ANDRIESCU, 

Președinte, UNSICAR

Puncte tari

Număr mare de 
potențiali consumatori; 
dimensiunea 
potențială a pieței 
o depășește pe cea 
a statelor din zona 

Europei Centrale și de Est, cu excepția Poloniei. 

Prezența marilor grupuri financiare 
internaționale pe piața locală. 

Are loc o reașezare a pieței din punctul de 
vedere al tarifelor. 

Procesul de profesionalizare a pieței este unul 
continuu.

Puncte slabe

Politici de tarifare inadecvate – primele 
de asigurare, în special pe zona auto, sunt 
insuficiente pentru acoperirea riscurilor și 
despăgubirilor. 

Concentrarea pieței preponderent pe 
segmentul asigurărilor auto. 

Credibilitate redusă a asigurătorilor locali pe 
piaţa internaţională de reasigurare.

Oportunități

Vânzările online.

Diversificarea portofoliilor de produse și 
flexibilizarea condițiilor contractuale, pentru a 
răspunde nevoilor reale ale clienților.

Amenințări

Instabilitatea economică şi politică. 

Neîncrederea potențialilor consumatori în 
piața de asigurări. 

Supra reglementarea pieței.

Are loc XPRIMM Forecast 2014. Previziunile despre industria locală a asigurărilor realizate de specialiştii pieţei au indicat, în cea mai 

mare măsură, o viitoare stagnare a pieţei pentru anul 2014.

BCR Asigurări de Viaţă anunţă restructurarea forţei de vânzare şi renunţă la 24 de agenţii

ASF confirmă derularea unei anchete de către DNA având ca obiect activitatea CARPATICA Asig

DNA începe urmărirea penală împotriva lui Daniel TUDOR, Fost Vicepreşedinte ASF

Rezoluţii DNA în dosarul ASF: pentru 5 persoane este începută urmărirea penală dintre care 3 persoane sunt reţinute pentru 24 de ore

Ianuarie 2014
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CoverStory

Remi VRIGNAUD, Director General, 

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, şi 

Preşedinte, UNSAR

Puncte tari

În acest an am putut remarca,  la 
nivelul pieţei,  o revizuire a abordărilor 
în ceea ce priveşte subscrierea 
riscurilor auto, ceea ce, în final,  se 
va reflecta în calitatea serviciilor pe 

care clienţii le primesc. Vorbim, practic despre un proces care 
ar putea fi privit ca fiind un test de maturitate şi un prim pas în 
direcţia terminării luptei pentru cota de piaţă cu orice preţ, luptă 
care se dă practic în defavoarea clientului. Este important ca toţi 
clienţii să plătească preţuri corecte, ce reflectă în mod corect 
riscurile acoperite şi să primească servicii de calitate în contul 
primelor de asigurare primite. 

Continuă procesul de profesionalizare a forţei de 
vânzări, proces început în anul 2011, odată cu introducerea 
obligativităţii calificării forţei de vânzare, efectele manifestându-
se în final la nivelul procesului de vânzare şi al serviciilor pe care 
le primeşte clientul.

Puncte slabe

Din păcate piaţa românească a asigurărilor este o piaţă soft. 
În continuare se poate remarca orientarea clienţilor către preţul 
cel mai mic, nu neapărat către o evaluare a raportului calitate/ 
preţ. Din acest punct de vedere,  încă se simte nevoia unei 
educări a clienţilor şi potenţialilor clienţi.

Piaţa înregistrează în continuare pierderi determinate în 
principal de segmentul auto, iar această situaţie nu mai poate 
continua mult timp, deja este o problemă de câţiva ani. Probabil 
că şi în acest an (2014), vom consemna cel de-al nouălea an 
consecutiv în care piaţa asigurărilor, la nivel agregat, va încheia 
exerciţiul financiar cu pierderi, deşi s-a putut remarca în acest an 
o altă abordare în ceea ce priveşte subscrierea riscurilor auto. 

Tot în ceea ce priveşte segmentul auto, am putut constata 
un decalaj între dinamica despăgubirilor acordate pentru  
vătămări corporale şi daune morale şi preţul poliţelor RCA. 

Datele publicate de către ASF în primul semestru al anului 
evidenţiază dezvoltarea mai redusă a sectorului de asigurări 
în România. Comparativ cu alte ţări din zonă, România are una 
dintre cele mai scăzute valori a indicatorului privind densitatea 
asigurărilor din Uniunea Europeană. Evoluţia densităţii 
asigurărilor (raportul între valoarea în euro a primelor brute 
subscrise şi numărul total de locuitori) în primul semestru 
al perioadei 2011-2014 arată că valoarea acestui indicator 
din semestrul I 2014 a coborât sub valoarea celui din aceeaşi 
perioadă a anului 2011. În plus, datele la 6 luni ne mai arată că 
piaţa este în scădere, înregistrând cea mai scăzută valoare a 
veniturilor (PBS) din ultimii 5 ani. 

Şi la nivelul asigurărilor de viaţa am putut observa o scădere 
de aproximativ 10% în primele şase luni ale anului. Putem spune 
fără să greşim că la nivelul segmentului asigurărilor de sănătate 
vorbim de un potenţial care întârzie să se confirme şi să fie 
fructificat, având în vedere scăderea înregistrată. Dacă facem 
un calcul simplu, se observă faptul că sumele cheltuite anual de 
un român pentru asigurări se situează în jurul valorii de 18 euro 
(anual), ceea ce înseamnă o valoare de aproximativ 1,5 euro 
lunar, adică 0,5% lunar din salariul mediu. 

Un alt punct slab pe care l-am putut observa se referă 
la asigurările obligatorii de locuinţă PAD, unde gradul de 
penetrare este încă foarte scăzut, sub 20%, cu toate că vorbim 
de o asigurare obligatorie.

Oportunități

Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, ce ar 
putea încuraja dezvoltarea segmentului IMM, dar şi realizarea 
unor proiecte mai mari, cum sunt cele de infrastructură, ceea ce 
ar putea stimula dezvoltarea segmentului de asigurări dedicate 
IMM şi comercial. 

În continuare vedem o oportunitate de creştere pe 
segmentul asigurărilor de sănătate (atât pe segmentul 
asigurărilor individuale, cât şi pe segmentul celor oferite ca 
beneficii de către companii în cadrul pachetelor salariale). Am 
putut observa o creştere a interesului companiilor în direcţia 
includerii în pachetele salariale şi a asigurărilor de sănătate 
pentru angajaţi. Această dezvoltare a segmentului asigurărilor 
de sănătate ar putea fi stimulată însă şi de acordarea unor 
deductibilităţi nu doar pentru angajatori. 

Creşterea economică, ce s-ar putea reflecta şi în veniturile 
disponibile ale românilor,  dacă va continua acest parcurs.

Amenințări

Una dintre principalele ameninţări este reprezentată de 
pierderile înregistrate la nivelul agregat pieţei de ani buni, 
datorate în principal segmentului auto,  şi la stabilitatea 
pieţei. În plus, nu trebuie să uităm faptul că anul acesta ne-a 
demonstrat cât de importantă este punerea în practică a unei 
strategii prudențiale, realiste, ce are în vedere stabilitatea 
financiară a companiei pe termen lung, astfel încât să reuşim să 
menţinem încrederea clienţilor în piaţa asigurărilor. 

Menţinerea încrederii clienţilor în companiile de asigurări 
depinde în mare măsură de modul în care noi, asigurătorii, 
înţelegem să ne construim strategii ce au în vedere stabilitatea 
financiară şi capacitatea de a achita în orice moment 
indemnizaţiile cuvenite clienţilor, în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin contractele de asigurare. Industria de asigurări 
nu poate funcţiona fără încrederea clienţilor că le vom fi alături 
atunci când au nevoie de noi.
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CoverStory

Puncte tari

Piață din ce în ce mai bine 
reglementată.  

Piață concurențială, ceea ce crește 
calitatea serviciilor.

Puncte slabe

Românii nu sunt încă suficient de bine şi corect informaţi în 
ceea ce privește necesitatea unei asigurări.  

Puterea de cumpărare a românilor este destul de redusă, iar 
asigurările ocupă un loc marginal în coșul de cumpărături.

Oportunități

Piața de asigurări din România este încă slab dezvoltată, cu 
grad de penetrare a asigurărilor mult sub media europeană.   

Românii sunt cumpărători din ce în ce mai sofisticați, în ciuda 
unei puteri de cumpărare încă reduse. Astfel, există potențial 
pentru oferte complexe, care să răspundă mai multor nevoi ale 
aceluiași client.

Amenințări

Contextul economic are un impact foarte puternic asupra 
sectorului asigurărilor. Pe de o parte, deciziile ce țin de 
reglementarea sectorului pot influența viața companiilor de 
asigurări. Pe de altă parte, taxele și orice alte măsuri care pot 
afecta puterea de cumpărare, instabilitatea economică sunt o 
amenințare. 

Prin prisma penetrării scăzute a asigurărilor şi deşi riscul 
de producere a calamităţilor naturale este ridicat, acestea au 
fost şi sunt o amenințare pentru populație și pentru segmentul 
asigurărilor.

Francois COSTE, Director General, GROUPAMA Asigurări

Adrian MARIN, CEO, GENERALI România 

Puncte tari

Deşi la acelaşi nivel de calificare ca al altor ţări din Europa, forţa de muncă de care dispune România 
este în continuare mult mai puţin costisitoare. 

De asemenea, orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană şi parcursul pre-aderare şi 
aderare al acestui stat ar putea poziţiona România ca un jucător important în regiune. 

Diminuarea dobânzilor la credite - aşteptată şi în prima parte a anului 2015 - poate reprezenta un 
impuls important pentru finanţarea la costuri mici a dezvoltării afacerilor şi planurilor de business.

Puncte slabe

Lipsa de predictibilitate a deciziilor la nivel guvernamental este, probabil, cea mai mare problemă a oamenilor de afaceri din 
România. Deciziile lor sunt influenţate de lipsa de predictibilitate şi de aceste strategii depind şi bugetele alocate asigurărilor. 

De asemenea, imaginea proastă a pieţei asigurărilor în general, scandalurile în care au fost implicate unele companii afectează 
credibilitatea întregului domeniu.

Oportunități

Toate vocile importante susţin ca anul viitor România ar trebui să tureze motoarele creşterii economice: exporturile, care vor 
juca în continuare un rol important în susţinerea PIB-ului, şi investiţii în dezvoltarea infrastructurii, în special prin atragerea de 
fonduri europene. 

De asemenea, o oportunitate ar putea fi şi consolidarea afacerilor: circa 40% dintre companii intenţionează să facă achiziţii în 
următoarele 12 luni – cel mai mare procent din ultimii trei ani, conform celui de-al unsprezecelea studiu bi-anual Ernst&Young.

Amenințări

Posibilitatea de a majora unele taxe pentru acoperirea deficitului bugetar reprezintă probabil cea mai mare ameninţare 
pentru toate business-urile în anul care vine. Este un fapt cunoscut că asigurările sunt produse pe care clienţii persoane fizice şi 
companiile le accesează atunci când condiţiile economice sunt predictibile, iar bugetele pot fi previzionate cu acurateţe.
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Mesut YETISKUL, 

Director General, CREDIT 

EUROPE Asigurări

Puncte tari

Schimbările care 
au avut loc în privinţa 
reglementărilor din 
domeniu. 

Piaţa de brokeraj a avansat. 

Educaţia populației a crescut. 

Prezenţa asigurătorilor internaționali mari, care 
aduc profesionalism în industrie.

Puncte slabe

Piața RCA nerentabilă. 

Oportunități

Penetrarea redusă a asigurărilor prezintă un 
potențial mare, care poate veni, în viitorul apropiat, 
odată cu creşterea economică.

Amenințări

Încetinirea economică din motive interne sau 
internaționale.

Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, Gothaer Asigurări 

Reasigurări 

Puncte tari

Sper că piaţa a atins cel mai jos punct la 
care ar fi putut ajunge / hitting rock bottom. 
Pe de altă parte, cred că acesta reprezintă şi 
punctul de la care începe redresarea acestei 
pieţe. Până la urmă, de jos nu poţi decât să 
te ridici.

Puncte slabe

Din păcate, există nenumărate puncte slabe, toate fiind foarte 
vizibile. Ca rezultate ale acestora avem dinamica continuu negativă, 
fragilitatea pieţei şi a încrederii clienţilor în ea. 

În plus, am avut un an cu numeroase catastrofe naturale care au 
afectat piaţa. 

Oportunități

Trebuie să spunem că piaţa a oferit puţine oportunităţi. Pe de altă 
parte însă, într-o piaţă definită de aspecte negative, o conduită corectă 
şi consecvenţă faţă de un set de valori bine conturat devin reale 
oportunităţi. 

Amenințări

Contextul economic dificil, gradul de cuprindere în asigurare 
şi lipsa încrederii asiguraţilor în piaţa de asigurări sunt principalele 
ameninţări cu care a trebuit să ne confruntăm.

CoverStory

Apar informaţii cu privire la posibilitatea ca ASTRA Asigurări să-şi fi subevaluat nivelul daunelor cu 40%. ASF şi ASTRA Asigurări 

reacţionează.

În urma alegerilor din cadrul UNSAR, Adunarea Generală a uniunii a reconfirmat preşedinţia deţinută de ALLIANZ-ŢIRIAC pentru încă 

un mandat de 3 ani.

Victor PONTA transmite un mesaj pentru piaţa asigurărilor: “să nu ajungem într-o situaţie de tipul „too big to save”.

Marian MÎRZAC demisionează din funcţia de Membru neexecutiv în Consiliul ASF urmare a scandalului CARPATICA Asig

ASF plasează ASTRA Asigurări sub administrare specială.

Are loc cea de-a 3-a ediţie a Premiilor Brokerilor de Asigurări.

DNA anunţă începerea urmăririi penale împotriva lui Dan Radu RUŞANU, Preşedintele ASF în sarcina căruia se reţin infracţiuni legate 

de dosarul CARPATICA Asig. Acesta este reţinut 24 de ore.

Februarie 2014



Puncte tari

Piaţa asigurărilor din România 
este încă o piaţă cu mare potenţial, 
gradul de penetrare al asigurărilor 
fiind încă mic comparativ cu alte 
pieţe. 

Reorientarea companiilor 
de la obiective privind cote de piaţă, creştere a vânzărilor,  
spre obiective de profitabilitate operaţională şi dezvoltare 
sustenabilă. 

Accentul în promovare a trecut de la produse de asigurare 
auto spre produse non-auto şi servicii. 

Diversificarea serviciilor şi îmbunătăţirea calitativă a 
acestora a devenit  elementul de diferenţiere în piaţă.   

Se remarcă o creştere a calităţii şi în procesul de vânzare 
prin profesionalizarea forţei de vânzări.

Puncte slabe

Piaţa asigurărilor din România este o piaţă în scădere şi, în 
acelaşi timp, în pierdere. 

Este o piaţă dezechilibrată, unde predomină asigurările 
auto şi care se confruntă în continuare cu o frecvenţă mare 
a evenimentelor rutiere şi un nivel crescut al fraudelor. 
Daunalitatea pe segmentul asigurărilor auto este în creştere, 
influenţată fiind şi de plafonul de despăgubire în cazul 
vătămărilor corporale şi al decesului, de despăgubirile 
acordate de instanţele judecătoreşti. 

Clienţii sunt încă neîncrezători în sistem, doar evenimentele  
naturale majore determină  conştientizarea nevoii de asigurare 
în rândul populaţiei, însă pe o perioadă scurtă de timp (maxim 
o lună). 

Migraţia resursei umane de la o companie la alta sau de la 
o companie de asigurări la brokeri este un alt fenomen întâlnit  
frecvent în piaţa asigurărilor.

Sergiu LOGHIN, Director General, CARPATICA Asig

CoverStory

Colecția de avantaje
Groupama Asigurări

Nu putem elimina evenimentele negative și neprevăzute din viața ta, deși ne-am dori. 
Dar suntem acolo, pentru ca tu să-ți continui drumul, atunci când ele se produc. 
Astfel, am atașat asigurărilor Groupama servicii și garanții, prin care îți va fi mult mai simplu 
să continui orice ai început.

Află mai multe pe colectiadeavantaje.groupama.ro

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Colecția
de Avantaje

Groupama
Asigurări
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Martie 2014

Sorin MITITELU, Preşedinte 

Directorat, BCR Asigurări de Viaţă

Se referă la asigurările de viaţă

Puncte tari

Companii puternice, cu canale 
de distribuţie naţionale. 

Portofoliu de produse 
diversificat, atât pe produse 
tradiţionale,  cât şi pe produse 
asociate creditelor bancare şi de 
grup. 

Randamentul anumitor produse de asigurare (cum este 
Contul de Investiţii cu Asigurare) este superior randamentelor 
la depozitele bancare.

Puncte slabe

Gradul scăzut de cunoaştere în rândul potenţialilor clienţi 
al produselor de asigurare de viaţă şi a beneficiilor acestora. 

Veniturile scăzute ale populaţiei. 

Costurile de achiziţie relativ mari.

Oportunități

Piaţa de asigurări de viaţă este departe de a fi ajuns la 
maturitate, iar prin strategii bine orientate acest potenţial 
poate fi valorificat. 

Creşterea interesului pentru anumite categorii de asigurări, 
cum sunt cele cu componentă investiţională sau asigurările de 
sănătate. 

Posibila revigorare a procesului de creditare pe partea de 
retail.

Amenințări

Trendul descendent al ratei dobânzii, care afectează 
profitabilitatea produselor de asigurare tradiţionale de viaţă. 

Lipsa unor studii dedicate asupra riscului de longevitate, 
care să poată ajuta asigurătorii în estimarea adecvată a 
obligaţiilor de plată pentru produsele de anuităţi.

Dan DOBRE, Director Comercial, 

SIGNAL IDUNA Asigurări şi 

Reasigurări

Se referă la asigurările de sănătate

Puncte tari

Creştere constantă şi susţinută 
în ultimii ani, determinată în special 
de piaţa corporate. 

Complexitatea soluţiilor oferite clienţilor, precum şi 
adaptarea lor la piaţa românească. 

Avantaje fiscale importante pentru contractele de grup.

Puncte slabe

Strategiile centrate pe preţ, în loc de servicii, ale unora 
dintre jucătorii de pe piaţă. 

Lipsa unor facilităţi fiscale pentru clienţii retail. 

Piaţa de dimensiuni reduse a asigurărilor de sănătate.

Oportunități

Dezvoltarea infrastructurii medicale private, atât ca număr 
de clinici, cât şi ca dotare.  

Subfinanţarea sistemului public de sănătate. 

Interesul tot mai mare al asigurătorilor pentru segmentul 
asigurărilor de sănătate.

Amenințări

Concurenţa nereglementată din partea furnizorilor de 
servicii medicale. 

Cadru legislativ imprevizibil / amânarea implementării unei 
reforme în sănătate. 

Sistemul de educaţie din România, care abordează precar 
planificarea financiară.

CoverStory

Dan Radu RUŞANU demisionează din funcţia de Preşedinte al ASF

Are loc la Palatul Parlamentului Conferinţa Risk Management – de la teorie la practică. Evenimentul a reunit specialişti din domeniul 

managementului de risc din România şi străinătate şi a fost organizat de Media XPRIMM.

Are loc prima ediţie a Conferinţei Europene de Protecţie a Consumatorilor, organizată de UNSAR şi Asociaţia pentru Promovarea 

Asigurărilor, cu participarea extraordinară a lui Gabriel BERNARDINO, Preşedinte EIOPA şi a lui Peter BRAUMULLER, Preşedinte IAIS.

DNA a demarat începerea urmăririi penale faţă de Corneliu MOLDOVEANU şi Dan ODOBESCU.

Mişu NEGRIŢOIU este propus în mod oficial să preia conducerea ASF
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Bogdan PÎRVU, Director General, 

FATA Asigurări

Puncte tari

Anul 2014, din punctul nostru de 
vedere,  a însemnat o nouă culme 
a despăgubirilor pentru asigurări 
agricole. Totuşi, considerăm că a fost 
o nouă ocazie de a dovedi clienţilor 
noştri că FATA Asigurări este un 

partener de încredere. 

De asemenea, deşi FATA Asigurări este percepută ca un 
asigurător de nişă, unul din liderii pieţei de asigurări agricole, 
noi suntem interesaţi şi de celelalte tipuri de asigurări. Clienţii 
noştri trebuie să primească de la noi o acoperire cât mai 
completă. În acest scop, din vara 2014, am devenit partenerei 
PAID, astfel încât putem oferi asigurare completă a locuinţelor 
(asigurare obligatorie + facultativă). Pentru 2015,  intenţionăm 
să integrăm produsele FATA pe majoritatea platformelor online 
utilizate de intermediari,  astfel încât să creştem puţin vânzările 
pe segmentul retail. CASCO, Locuinţe şi Travel sunt principalele 
produse ce se vor vinde prin web-service.

Puncte slabe

Anul trecut, menţionam că alături de asigurări, fermierii îşi 
pot proteja culturile şi animalele inclusiv prin aderarea la fonduri 

mutuale. Deşi legislaţia de bază există de un an, încă nu am 
simţit prezenţa acestor fonduri în agricultura românească, ceea 
ce este un dezavantaj pentru agricultori deoarece ar fi protejat 
patrimoniul inclusiv pentru evenimente catastrofale. Aşteptăm 
în continuare constituirea şi implicarea efectivă a acestor fonduri.

Oportunități

Pentru FATA Asigurări credem că ne-am construit propriile 
oportunităţi prin dovedirea unor servicii de asigurări de 
calitate. Flexibilitate şi fair-play în colaborarea cu brokerii şi alţi 
intermediari, corectitudine şi rapiditate în relaţia cu asiguraţii, 
atenţia şi suportul acordat propriilor salariaţi şi experţi sunt 
calităţile prin care ne-am construit imaginea de lider în asigurări 
agricole pe piaţa românească.

Amenințări

Principalele pericole pe piaţa asigurărilor în general dar în 
mod special pe segmentul asigurărilor agricole sunt generate 
în primul rând de noi. Atunci când cădem în capcana preţurilor 
şi reducerilor comerciale, o facem cu bună ştiinţă, ştiind de la 
început că un preţ scăzut conduce la servicii ieftine, adică de 
joasă calitate şi la performanţe financiare reduse sau chiar la 
pierderi. În plus, atunci când clienţii primesc preţuri mici de la 
asigurător într-un an este aproape imposibil să oferi o explicaţie 
plauzibilă de ridicare a preţului în anul următor, în condiţiile în 
care nu are daune.

CoverStory

Administratorul Special al ASTRA Asigurări, KPMG Advisory afirmă că asigurătorul trebuie să-şi majoreze capitalul social cu 110 

milioane euro

Are loc la Istanbul International Insurance Forum, eveniment organizat de Media XPRIMM şi Istanbul Underwriting Center, dedicat 

problemelor actuale pe segmentul asigurărilor auto.

Media XPRIMM lansează Motor Insurance Report 2013, publicaţie ce reuneşte rapoarte despre pieţele asigurărilor auto din 32 de ţări.

Executivul aprobă prin Hotărâre de Guvern, pachetul de servicii medicale de bază.

Dan ADAMESCU este pus sub urmărire penală pentru dare de mită

ASF deschide procedura de redresare financiară pe bază de plan de redresare pentru CARPATICA Asig

FIAR 2014 cea de-a XVII ediţie a Forumului Internaţional Asigurări – Reasigurări, cel mai important eveniment internaţional de profil al 

primăverii europene are loc, îşi deschide lucrările la BRAŞOV.

Piaţa de asigurări scade cu peste 8% în prima jumătate a anului

Daunele pentru vătămări corporale cresc cu 70% în primul semestru al anului 2014

UNSAR aniversează 20 de ani de activitate

Aprilie 2014

Mai 2014

Iunie 2014
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Dragoş MIRCEA, Director General, 

INTERBUG Insurance Broker

Puncte tari

Creşterea volumului de prime 
intermediate de către brokeri - 
depăşirea pragului de 50% din totalul 
volumului  de prime subscris pe piaţă 
-, acest lucru însemnând în mod 
direct: servicii mai bune de informare, 

consiliere şi asigurare pentru client. 

Stabilitatea cursului valutar. 

Lipsa unor catastrofe naturale majore la nivel naţional în 
2014. 

Orientarea principalilor asigurători din piaţă către o analiză 
pe criterii calitative a brokerilor, bazată pe criterii de volum şi 
profitabilitate, nu doar pe volum.

Puncte slabe

Stagnarea economiei, lipsa investiţiilor, creşterea şomajului 
au dus în mod direct la scăderea pieţei de asigurări comparativ 
cu anul trecut, iar dacă ne raportăm la ultimii 3-4 ani, situaţia nu 
arată mai bine. 

Gradul de penetrare al asigurărilor pe piaţa din România a 
rămas unul din cele mai mici din cadrul țărilor UE, chiar şi dacă 
ne raportăm numai la ţările din Europa  Centrală şi de Est, iar 
tendinţa de scădere a acestuia în 2014 este una îngrijorătoare. 

Lipsa unei comunicări deschise, transparente şi cu caracter 
permanent între ASF, asigurători şi brokeri în vederea stabilirii 
unor direcţii clare, a unor măsuri/ norme/ facilităţi pe termen 

mediu şi lung care să permită o evoluţie cantitativă şi calitativă a 
pieţei de asigurări din România. 

Evoluţia fluctuantă a unor asigurători, precum şi 
nerespectarea obligaţiilor contractuale faţă de clienţi pe 
segmentul asigurărilor auto în special (care se vede din evoluţia 
numărului de reclamaţii). 

Lipsa unei legi privind deductibilitatea fiscală a asigurărilor 
pentru persoane fizice.

Oportunități

Gradul mic de penetrare al asigurărilor poate fi privit ca o 
oportunitate,  un potenţial neexploatat al pieţei de asigurări, 
deci este loc de dezvoltare. 

Piaţa asigurărilor de sănătate, investiţiile în agricultură.  

Diminuarea forţei de vânzare proprii a  asigurătorilor – 
angajaţi, agenţi, infrastructură teritorială – poate reprezenta o 
oportunitate pentru piaţa de brokeraj.

Amenințări

Stagnarea sau contracţia economiei, a investiţiilor, a 
sectoarelor care pot oferi proiecte, dezvoltare şi locuri de muncă. 

Adoptarea unor norme care afectează negativ dezvoltarea 
pieţei de asigurări în general şi a pieţei de brokeraj în special. 
Noile norme adoptate, cu implementare din 2015, pot avea 
efect de boomerang şi pot duce la o diminuare a gradului de 
acoperire la nivel naţional al asigurării RCA – existând riscul 
major al unei contracţii generale a pieţei. 

Apariţia unor noi practici neloiale în relaţia asigurător – 
broker şi îndepărtarea brokerilor de pe segmentul RCA.

Alexandru APOSTOL, Director 

General, MAXYGO Broker de 

Asigurare

Puncte tari

Cum vă spuneam şi anul 
trecut, nu cred că vor fi modificări 
de esenţă. Din punctul meu de 
vedere, vor continua dezbaterile 

şi dialogurile pe diverse teme şi proiecte legislative fără o 
finalitate eficientă şi constructivă. Deci nimic pozitiv, care să 
ofere încredere consumatorului de asigurări.

Puncte slabe

Aşa cum a apărut Norma RCA de anul acesta cu 
aplicabilitate pentru 2015 efectele vor fi o sumă de 

contradicţii/divergenţe între toţi cei implicaţi: asigurător-
asigurător, broker-broker, client-broker, client-asigurător. Din 
punctul meu de vedere, piaţa încă nu este pregătită pentru o 
parte din modificările acestei norme. 

Oportunități

Cu părere de rău, în aceste condiţii, nu prea există.

Amenințări

Noile proiecte legislative care puse cap la cap au ca efect 
reducerea activităţii de intermediere şi consultanţă în asigurări 
– total în dezavantajul consumatorului de asigurări şi care 
vin cu îngreunarea activităţii de zi cu zi şi măresc costurile 
concomitent cu scăderea veniturilor.

CoverStory
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Carmen COTRĂU, Director 

General, INTER Broker de 

Asigurare

Puncte tari

Potenţialul de dezvoltare, 
sisteme informatice performante, 
produsele personalizate, programe 
online disponibile non-stop, 

experienţa acumulată şi branduri puternice.

Puncte slabe

Puterea de cumpărare a populaţiei, daunele morale tot 
mai mari, dependenţa de asigurările auto, lipsa de comunicare 

informală între liderii pieţei, subcapitalizarea, concurenţa 
neloială, inexistenţa unei baze de date comună pe domeniul 
CASCO, profesionalizarea insuficientă a forţei de vânzare, 
reglementarea excesivă.

Oportunități

Produse şi servicii noi, relansarea creşterii economice, 
orientarea către vânzarea online, extindere în alte ţări ale lumii.

Amenințări

Globalizarea pieţelor, diminuarea gradului de cuprindere 
a autovehiculelor pe segmentul RCA, capitalul de imagine 
„sifonat”, fraudele în asigurări, diminuarea marjelor de profit, 
instabilitatea politică şi economică.

Ştefan PRIGOREANU, CEO, 

MILLENIUM Insurance Broker

Puncte tari

Politica de mână forte dusă de 
ASF, care a început să disciplineze 
piaţa de asigurări. 

Consultările pe care ASF le 
iniţiază şi le are cu piaţa pe toate 
subiectele de interes comun. 

Creșterea pieţei de brokeraj: este ştiut că brokerii au clienţi 
mai mulţumiţi. Noi ne ocupăm de nevoile clienţilor şi facem tot 
ce putem să-i ajutăm.

Puncte slabe

Nereglementarea comerţului online cu asigurări. 

Situaţia de la ASTRA Asigurări, aflată în Administrare 
specială de aproape un an. 

Situaţia de la Carpatica Asigurări, aflată în redresare 
financiară. 

Situația altor asigurători care NU îndeplinesc cerinţele 
minime de lichiditate şi /sau solvabilitate şi totuşi funcţionează. 

Scăderea volumului total de prime intermediate.

Oportunități

Nu am văzut nici o oportunitate în 2014, cu excepţia 
migrării spre brokeraj a unor specialişti în asigurări, contribuind 
astfel la creşterea satisfacţiei clienţilor noştri.

Amenințări

Frauda în asigurări, fenomen care a luat amploare în 2014. 
Există din ce în ce mai multe cazuri de: asistenţi în brokeraj 
care fraudează brokerii, prin nedepunerea primelor încasate; 
brokeri cu restanţe la asigurători; poliţe fabricate pe calculator, 
fără acoperire reală. 

Încrederea în sistem şi în piaţa asigurărilor, grav 
zdruncinată de scandalurile din presă şi de anchetările şi chiar 
arestările unor persoane foarte cunoscute. 

Concurenţa neloială acerbă care s-a manifestat între 
asigurători, brokeri, şi chiar între agenţii de asigurare şi 
asistenţii în brokeraj.

CoverStory

Proiect ASF de modificare a normei RCA: Comisionul brokerilor ar putea fi limitat la 10%

Posibila reducere de către ASF a comisionului aferent poliţelor RCA stârneşte reacţii puternice din partea pieţei de brokeraj

Prima ediţie a studiului XPRIMM Property Insurance Report este lansată la Monte Carlo.

Cornel COCA-CONSTANTINESCU devine Prim-Vicepreşedinte ASF iar Marius VORNICEANU Vicepreşedinte responsabil de asigurări al 

Autorităţii de Supraveghere Financiară

Piaţa de asigurări scade cu 6% în primele 9 luni ale anului

Prima medie RCA creşte cu 3% în primele 9 luni iar plăţile pentru vătămări corporale se majoează cu 40%

Iulie 2014

Septembrie 2014
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Alexandra Elena ARSENIE, Director de Dezvoltare, INSIA

Puncte tari

 Prezenţa în România a jucătorilor importanți de la nivel internațional – asigurători,  dar şi brokeri.  

 Creşterea calităţii procesului de vânzare prin instruirea personalului care lucrează în asigurări. 

 Investiţiile în tehnologie realizate de brokeri şi asigurători - sistemele IT de cotaţii comparative, 
sisteme de gestiune, aplicaţii pentru smartphone-uri.

Puncte slabe

 Lipsa de educaţia financiară a clientului şi nivelul de încredere scăzut al acestuia în asigurări. 

 Piaţa concentrată pe segmentul auto. 

 Lipsa unui control strict din partea  instituţiilor  autorizate. 

 Lipsa unei strategii unitare a jucătorilor de pe piaţa asigurărilor.

Adrian TESLOVAN, CEO, Fabrica de 

Asigurări - Broker de Asigurare

Puncte tari

 Dezvoltarea organică a pieţei de 
brokeraj, reprezentând  peste 50% 
din piaţa de asigurări, indică faptul 
că asiguraţii beneficiază, din ce în ce 
mai  mult, de servicii de consiliere 
financiară de calitate, fiind în situaţia 

de a lua decizii în cunoştinţă de cauză, corect informaţi de 
spectrul oportunităţilor disponibile în piaţă. 

 Diversificarea şi îmbunătăţirea portofoliului produselor de 
asigurări în rândul multor case de asigurări. 

 Disponibilitatea multor asigurători în privinţa promovării de 
produse de asigurare cobranding. 

 Spiritul inventiv al asigurătorilor, prin diferite campanii de 
promovare a unui produs sau a mai multor produse (cross-
selling), generând multiple beneficii asiguraţilor. 

 Suport vânzări, din ce în ce mai profesionalizat, asigurat de 
către societăţile de asigurări în relaţia cu societăţile de brokeraj. 

Puncte slabe

Menţinerea letargiei economice şi lipsa de orizont şi 
predictibilitate a economiei naţionale. 

Ponderea  mare a asigurărilor auto  în volumul total al 
asigurărilor generale este motorul principal care generează 
pierderi semnificative pieţei de asigurări, respectiv societăţilor de 
asigurare. 

Practicarea în multe situaţii a tarifelor de prime de asigurări 
nefundamentate (în general nivel dumping). 

Existenţa în piaţa de asigurări a  unui număr foarte mare de 
persoane necalificate, pe fondul lipsei totale de control în acest 

sens. 

Lipsa unor reglementări precise şi specifice vânzărilor de 
asigurări online. 

Extrapolarea  excesivă a comisioanelor, de către unele 
companii de asigurări, în relaţiile cu brokerii de asigurare de 
retail, generând astfel avantaje incorecte şi inechitabile în  rândul 
jucătorilor din piaţa de intermediere.

Oportunități

Modernizarea şi sofisticarea în continuare a produselor de 
asigurare ale societăţilor în raport cu nevoile de asigurare din 
România. 

Dezvoltarea unor proiecte de informare în masă, de educaţie 
financiară de bază în rândul elevilor, studenţilor, cu scopul de a 
creşte gradul de conştientizare a nevoilor generale de asigurare 
şi/sau de a stârni şi susţine iniţiativele antreprenoriale din lumea 
asigurărilor. 

Creşterea gradului de asigurare obligatorie RCA, a parcului 
naţional auto şi a gradului de asigurare a locuinţelor obligatorii / 
facultative, din totalul fondului locativ naţional. 

Creşterea gradului de asigurare raportat la PIB, privind 
asigurările de viaţă. 

Dezvoltarea în continuare a pieţei de brokeraj, ca soluţie 
economică pentru societăţile de asigurare în menţinerea unui 
cost echilibrat în achiziţia de asigurări. 

Amenințări

Existenţa mai multor companii de asigurări în diferite situaţii 
de monitorizare sau asistate din punct de vedere  financiar, iar 
această situaţie generează nesiguranţă şi incertitudine în piaţă şi 
în rândul asiguraţilor. 

Instabilitatea şi incoerenta politicilor economice 
guvernamentale.

CoverStory
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Setul de măsuri introduse de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

în a doua jumătate a anului 2014 va 

fi urmată în 2015 de un test de stres 

în sectorul asigurărilor din România 

şi un program de evaluare a calităţii 

elementelor de activ şi de pasiv ale 

bilanţurilor companiilor de asigurare. 

Proiectul AQR (Asset Quality Review) 

cuprinde evaluarea a peste 80% din 

activele de pe piaţa de asigurări şi 

reprezintă în fapt auditul pieţei naţionale 

a asigurărilor. Evaluarea va include un 

test de stres pentru dimensionarea 

impactului şocurilor din piaţă (scenarii 

adverse) asupra stabilităţii financiare a 

sectorul de asigurări din România. 

Conform unui comunicat al ASF, 

companiile care urmează să fie evaluate 

sunt: ASTRA, ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG, 

GROUPAMA, UNIQA, ING, ASIROM, 

EUROINS, CARPATICA, GENERALI, PAID, 

AXA, EXIM (CARE).

Dar să vedem care sunt aşteptările 

jucătorilor din piaţă de la anul 2015 şi 

care vor fi principalele oportunităţi şi 

ameninţări din domeniul asigurărilor:

Mișu NEGRITOIU, Preşedinte, ASF

Oportunități

Nivelul încă redus al pieței și 

dificultățile importante cu care aceasta 

se confruntă în prezent se pot transforma 

în oportunități pentru perioada 

următoare, dacă se acționează eficient și 

diligent de către toate părțile implicate. 

ASF va contribui la acest efort prin 

trecerea la un sistem de supraveghere și 

control suplu și eficient, ce are ca ținte 

principale protecția consumatorilor, 

asigurarea stabilității financiare și 

dezvoltarea pieței. Totodată, ASF va 

îmbunătăți cadrul de reglementare 

ca urmare a trecerii la noul regim de 

solvabilitate. 

Pregătirea trecerii la Solvabilitate II și 

la raportare conform IFRS reprezintă un 

efort important pentru companii în anul 

2015, dar și oportunități de îmbunătățire 

ale solvabilității și transparenței. 

De asemenea, concluziile exercițiului 

de evaluare a calității activelor și 

pasivelor, precum și testul de stres ce 

vor fi derulate de ASF împreună cu 

Comisia Europeană și EIOPA, la care vor 

participa companii ce reprezintă peste 
80% din piața asigurărilor din România, 
sunt menite să contribuie la corectarea 
deficiențelor din prezent. Astfel, piața se 
va reașeza pe baze solide, care să-i ofere 
oportunități de dezvoltare mai rapidă și 
sustenabilă. 

Atât gradul de penetrare, cât și 
densitatea asigurărilor în România 
se situează printre cele mai reduse 
valori din UE. Există oportunități reale 
de creștere mai ales pe segmentele 
de asigurare împotriva dezastrelor, 
asigurărilor agricole, asigurărilor de 
sănătate și asigurărilor de viață, având în 
vedere că, deși nivelul de trai în România 
este mai redus comparativ cu alte țări din 
UE, totuși numărul potențial de asigurați 
este ridicat, iar nevoia de protecție este 
de asemenea semnificativă (printre altele 
și ca urmare a îmbătrânirii populației).

Amenințări

Ca și până acum, sectorul asigurărilor 
va fi influențat de evoluția economiei 
locale, care,  la rândul ei, depinde de 
evoluțiile economice internaționale, 
în special cele europene. Volatilitatea 
piețelor financiare și menținerea la 

CoverStory

Pentru al doilea an consecutiv, OCTOMBRIE este „Luna Asigurărilor de Locuinţe”. În această lună s-a derulat cel mai amplu proiect de 

informare privind asigurarea locuinţelor.

Are loc a XI-a Ediţie a ICAR Forum  - Forumul Internaţional de Riscuri Catastrofale

Conferinţa CyberRisks in Financial Services a reunit peste 200 de specialişti care au dezbătut în detaliu diversele ameninţări din mediul 

informatic care pot afecta domeniul financiar.

Media XPRIM organizează, pentru al 6-lea an consecutiv Baden-Baden XPRIMM Reception. Cel mai important eveniment mondial al 

industriei de asigurări şi reasigurări a găzduit 4 evenimente şi 5 publicaţii marca XPRIMM.

ASF adoptă noua normă RCA: comisionul brokerilor nu este plafonat la 10% dar va fi specificat pe poliţa de asigurare.

Octombrie 2014

Noiembrie 2014

Ce va urma în 2015? 

Oportunităţi şi ameninţări
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un nivel scăzut al dobânzilor reprezintă 
amenințări importante mai ales la adresa 
bunei funcționări a segmentului asigurărilor 
de viață. 

O influență negativă asupra evoluției 
pieței asigurărilor în anul 2015 ar putea veni 
din partea societăților care în prezent se 
confruntă cu dificultăți financiare serioase, 
dacă măsurile acestora de redresare nu 
vor determina, în timp util, restabilirea 
solvabilității și lichidității. 

De asemenea, una dintre cele mai 
importante amenințări pe termen scurt este 
pierderea încrederii populației în sistemul de 
asigurări, este de aceea esențial să avem un 
comportament corect al companiilor față de 
asigurați.

Sergiu LOGHIN, Director General, 

CARPATICA Asig

Oportunități

Anul 2015 ar putea fi anul unei creşteri 
uşoare la nivelul pieţei asigurărilor. 
Elementele pozitive înregistrate în economie, 
respectiv creşteri în domeniul industrial, 
creşterea exportului, creşterea consumului 
individual,  cât şi evoluţia unor pieţe strâns 
legate de piaţa asigurărilor, vor influenţa 
favorabil evoluţia pieţei asigurărilor.   

Pregătirile pentru implementarea 
Solvency II vor aduce mai multă 
transparenţă în asigurări şi un grad înalt de 
responsabilitate la nivelul managementului.

Amenințări

Instabilitatea politică, schimbările  
legislative,  disputele între companiile de 
asigurare şi unităţile service sau asociaţiile 
profesionale din domeniu pot afecta negativ 
evoluţia pieţei de asigurări. 

Atitudinea mass-media poate avea un 
rol semnificativ. Reluarea frecventă a unor 
informaţii defăimătoare la adresa companiilor 
ce activează în domeniul asigurărilor, de 
multe ori nefondate, reprezentând speculaţii 
şi interpretări voit eronate,  poate afecta 
percepţia publică asupra industriei de 
asigurări. 

În continuare,  clienţii vor avea un buget 
limitat, motiv pentru care asigurările vor 

Access to success through information

Probably the best IT solutions for the insurance market

Asisoft products ARE FREE, 

they PRODUCE MONEY for those who use them!

AUTOSEL 
damaged vehicle assessment and trading system

ASIS 
a system used for calculating the repair value and the damage management

SERVISEL
 repair activity optimization

SPSEL
acquisition cost optimization for spare parts

INKASSO
electronic archive of automobile events

EURODEMONT
car breakdown management and the access to the virtual stock store

JUSTALERT
 juridical activity management

FOTORISK
photos for risk assessment

INFOPRICE
average market value of vehicles



ocupa unul dintre ultimele locuri în 
prioritizarea cheltuielilor. 

Implementarea Solvency II poate 
conduce la polarizarea excesivă a pieţei 
de asigurări, la dispariţia capitalului 
românesc, la creşterea preţurilor la 
produsele auto şi, implicit,  la scăderea 
gradului de cuprindere în asigurare la 
asigurarea RCA.

Sorin MITITELU, Preşedinte Directorat, 

BCR Asigurări de Viaţă

Oportunități

La nivelul pieţei, dat fiind rata de 
penetrare mică a pieţei de produse de 
asigurare de viaţă, este de aşteptat o 
dezvoltare semnificativă pe aproape 
toate categoriile de produse de asigurare 
de viaţă şi pe toate segmentele de 
clienţi, persoane fizice şi companii mici şi 
mijlocii, inclusiv PFA. 

Ca unul din principalii furnizori de 
produse de asigurare de viaţă, ne dorim 

ca în  anul 2015 să consolidăm, împreună 

cu partenerul nostru strategic BCR, cel 

mai bun model de bancassurance din 

România, printr-un portofoliu de produse 

actualizat şi un grad ridicat de satisfacţie 

a clienţilor.

Amenințări

Puterea de cumpărare relativ scăzută 

a populaţiei. 

Costurile de achiziţie relativ mari. 

Numărul în creştere şi în complexitate 

a reglementărilor pieţei de asigurări de 

viaţă.

Dan DOBRE, Director Comercial, 

SIGNAL IDUNA Asigurări şi Reasigurări

Oportunități

Apariţia unor noi asigurători pe piaţă. 

Potenţial ridicat pe canale de 

distribuţie non-directă: brokeri şi 

bancassurance. 

Interesul crescut al întreprinderilor 

mici şi mijlocii pentru acest tip de 

beneficiu. 

Menţinerea unei creşteri accelerate a 

numărului de asiguraţi.

Amenințări

Modificări legislative imprevizibile, 

care pot schimba din mers strategiile de 

piaţă ale asigurătorilor. 

Piaţa „low-cost”, atât din partea unor 

asigurători, cât şi a furnizorilor de servicii 

medicale. 

Costurile administrative ridicate 

pentru acest tip de asigurări - de 

sănătate.

Remi VRIGNAUD, Director General, 

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, şi 

Preşedinte, UNSAR

Cred că aici este vorba mai mult de 

ce ne dorim să se întâmple în anul 2015 

la nivelul pieţei. Ne dorim ca semnalele 

CoverStory
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transmise în acest an în ceea ce priveşte 

necesitatea unei abordări prudențiale a 

afacerilor, în direcţia asigurării stabilităţii 

financiare la nivelul pieţei să fie corect 

înţelese şi puse în practică de către toţi 

actorii implicaţi în piaţa asigurărilor. Ne 

aşteptăm la promovarea unui cadrul 

legislativ solid, coerent, care promovează 

şi garantează, în acelaşi timp, stabilitatea 

la nivelul pieţei şi al jucătorilor, care 

promovează o concurenţă loială, în 

care aceleaşi reguli se aplică tuturor 

jucătorilor din piaţă, fără a ne îndrepta 

însă către o reglementare excesivă. 

Adrian MARIN, CEO, GENERALI 

România

România rămâne în continuare o 

ţară foarte atractivă pentru investiţiile 

străine comparativ cu celelalte ţări din 

Europa Centrală şi de Est. Devansată doar 

de Polonia şi Cehia în 2014, ţara noastră 

poate face paşi importanţi în acest sens 

anul viitor, dacă reformele structurale vor 

continua. Evaluarea activelor şi pasivelor 
a 13 societăţi de asigurare din România, 
printre care şi compania noastră, 
reprezintă un extraordinar exerciţiu 
de transparentă realizat în colaborare 
cu ASF. Acest test de stres al sectorului 
asigurărilor va stabili un nou punct de 
pornire în „aşezarea” pieţei.

Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, GOTHAER 

Asigurări Reasigurări

2015 beneficiază de contextul şi 
elementele necesare  pentru o stabilizare 
a pieţei, însă rămâne de văzut dacă se 
va şi concretiza. Ameninţarea principală 
vine de la faptul că avem în faţă un an în 
care vom porni de la minus, cu multe de 
reparat / redresat.

Dragoş MIRCEA, Director General, 

INTERBUG Insurance Broker

Oportunități

Creşterea economiei, dezvoltarea 
investiţiilor şi a proiectelor din fonduri 

europene, scăderea şomajului pot 

reprezenta oportunităţile anului 2015. 

Creşterea investiţiilor, a proiectelor 

din fonduri europene, dezvoltarea 

infrastructurii. 

Deductibilitatea fiscală a anumitor 

asigurări de viaţă şi nonviaţă. 

Alinierea asigurătorilor la un nivel 

optim de servicii pe segmentul de 

lichidare a daunelor.

Amenințări

Noile norme ASF, cele deja adoptate 

sau cele aflate în dezbatere publică pot 

aduce schimbarea structurii pieţei de 

brokeraj cu efecte greu de anticipat 

asupra calităţii serviciilor oferite clienţilor, 

precum şi asupra relaţiei client/broker/

asigurător. 

Posibilitatea scăderii gradului de 

asigurare RCA faţă de parcul auto 

existent la nivel naţional. 

CoverStory

aaaacccccoooorrrrrrrrdddddddddaaaaattttteeeeeee dddddddeeeeeacorddaatte ddee

18 februarie 2015

Club TRIBUTE, București

WWW.XPRIMM.RO



20 www.primm.ro12/2014-1/2015

Scăderea în continuare a volumului 
de prime subscrise pe asigurările non-
auto şi life. 

Reorientarea brokerilor spre 
asigurările facultative, diversificarea 
portofoliilor. 

Lipsa de informare corectă şi 
completă a populaţiei în domeniul 
asigurărilor, cunoaşterea legislaţiei şi a 
normelor privind asigurările prin efectul 
legii.

Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 

Insurance Broker

Oportunități

Noua normă RCA, prin următoarele 
aspecte benefice introduse: interzicerea 
reducerilor şi avantajelor colaterale 
oferite clienţilor, cu excepţia asigurărilor 
facultative complementare; permite 
efectuare constărilor şi de către terţi 
specializaţi; menţinerea aceluiaşi 
preţ pentru RCA prin toate canalele 
de distribuţie, pentru acelaşi obiect/
asigurat, la acelaşi asigurător. 

Creşterea tarifelor la RCA, care,  
coroborată cu interzicerea reducerilor, 
vor genera mai multă lichiditate în 
sistem. 

Noua normă de autorizare a 
brokerilor generează capitalizarea şi 
credibilizarea celor care se pot conforma 
reglementărilor.

Amenințări

Frauda în asigurări: estimez că va lua 
proporţii în contextul nereglementării 
domeniului online, coroborat cu 
creşterea tarifelor la poliţele RCA. 

Existenţa în continuare a unui număr 
enorm de vânzători de asigurări care 
lucrează la negru

Reacţia clienţilor la comisionul de 
intermediere trecut pe poliţele RCA: 
nicăieri în lumea civilizată un furnizor de 
bunuri şi/sau servicii nu este obligat să 
menţioneze cu asemenea transparentă 
câştigul sau brut! Venitul brut menţionat 
pe poliţă va genera următoarele 

fenomene periculoase, greu de anticipat  
şi cuantificat ca şi efect:

a) confundarea venitului brut cu câştigul 
intermediarului: FALS, deoarece din 
acel venit brut intermediarul suportă o 
mulţime de cheltuieli. În fapt, venitul net 
este mult mai mic;

b) determină clientul să solicite avantaje 
colaterale şi/sau reduceri comerciale - aşa 
cum este obişnuit, din nefericire -  deşi 
acestea sunt expres interzise de către 
norma RCA;

c) nu în ultimul rând, abate atenţia 
clientului de la alte aspecte mai 
importante, precum verificarea datelor 
personale şi ale autovehiculului asigurat, 
verificarea valabilităţii etc.

Carmen COTRĂU, Director General, 

INTER Broker de Asigurare

Oportunități

Schimbările legislative impuse de 
autoritate pentru asigurători şi brokeri 
pot fi factorul de progres care să 
determine o curăţare, o profesionalizare 
şi dezvoltare pe baze reale a pieţei. 
„Dacă nu schimbăm, nu creştem, dacă nu 
creştem, nu trăim cu adevărat”.

Amenințări

Tentaţia stagnării, a lucra „pe pilot 
automat” îţi poate asigura cel mult 
supravieţuirea într-o piaţă din ce în ce 
mai competitivă. Ca să ne diferenţiem, ar 
trebui să „scoatem capul” din activităţile 
uzuale pe care le facem din obişnuinţă şi 
să încercăm din când în când lucruri noi: 
obiective noi, pieţe noi, deprinderi noi.

Alexandra Elena ARSENIE, Director de 

Dezvoltare, INSIA

Oportunități

Orientarea către vânzarea de produse 
online. 

Potențialul pieței ţinând cont de 
volumul populaţiei şi rata mică de 
penetrare a asigurărilor. 

Diversificarea produselor  de 
asigurare  şi flexibilitate crescută din 
partea asigurătorilor. 

Creşterea profesionalismului prin 
specializarea şi acreditarea personalului 
de asigurări. 

Modificările legislative care vor veni 
în susţinerea şi dezvoltarea pieţei de 
asigurări.

Amenințări

Frecventele modificări legislative 
ale cadrului de funcţionare  pentru 
asigurători şi brokeri. 

Cadrul politic şi economic instabil. 

Strategiile comerciale implementate 
de unele companii de asigurări în care 
practicile de subscriere nu sunt aliniate 
cu stabilirea cotelor de prima.

Adrian TESLOVAN, CEO, Fabrica de 

Asigurări - Broker de Asigurare

Oportunități

Implementarea asigurărilor de 
sănătate obligatorii. 

Vânzarea online a asigurărilor. 

Implementarea unui Cod de Bună 
Conduită în Intermedierea de Asigurări, 
iar într-un Cazier să se consemneze toate 
derapajele profesionale ale jucătorilor 
care nu respectă regula, evident cu 
interzicerea profesării în viitor pe 
timp limitat sau definitiv, în funcţie de 
gravitatea faptei. 

O bună reglementare şi supraveghere 
a pieţei de asigurări. 

O mai bună reprezentare a tuturor 
societăţilor de asigurare în cadrul UNSAR.

Amenințări

Legiferarea anumitor norme,  fără 
analiza de impact  pe orizontală, norme 
care pot promova politica de oligopol 
şi care elimină capitalul românesc din 
această piaţă.
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Puncte tari

piaţa s-a consolidat în 2014 

active de peste 4 miliarde euro 

fondurile de pensii au devenit 

jucători importanţi pe piaţa financiară 

se bucură de atenţia organizaţiilor 

internaţionale -  FMI, BERD, BM

Puncte slabe

piaţă concentrată – doar 7 fonduri de 

pensii care îşi împart întreaga piaţă

slaba educare a publicului larg în 

legătură cu fondurile de pensii 

costuri mari de administrare în 

antiteză cu perspectiva veniturilor    

Oportunități

schimbări legislative care să permită 

diversificarea mai mare a instrumentelor 

investiţionale

Amenințări

schimbări legislative adverse

lipsa creşterii contribuţiei de la 4,5% la 5%

Mihai 

COCA- COZMA, 

CEO, 

ALICO Pensii 

Cu un total al activelor în 
administrare ce depăşeşte 4,5 miliarde 
euro, piaţa pensiilor private a devenit 
un actor relevant în peisajul serviciilor 
financiare din România – relevant 
prin dimensiune, prin capacitatea de 
investire şi, nu mai puţin important, 
relevant prin imaginea nepătată. La 
finalul unui an care, în acest domeniu, 
pare să fi trecut fără să fi produs 
niciun fel de surprize, am solicitat 
profesioniştilor pieţei de specialitate 
să contribuie la realizarea unei evaluări 
a stării actuale a sistemului de pensii 
private, cu plusurile şi minusurile sale. 
Iată cum se conturează acest portret.

Un sistem care şi-a 
demonstrat calităţile

Stabilitatea şi evoluția sistemului 
sunt, fără îndoială, punctele forte. În 
plus, nu poate fi trecută cu vederea 
eficienţa financiară a fondurilor 
de pensii, care au reuşit să obţină 
randamente investiţionale real pozitive 
pe tot parcursul perioadei, chiar 
dacă, pentru a se asigura siguranţa 
sistemului,  legislaţia în vigoare 
determină o atitudine investiţională 
destul de conservatoare din partea 
acestora. 

Legislaţia prudenţială, care oferă 
un mix rezonabil de risc – garanţii 
pentru participanţi, alături de calitatea 
operatorilor din piaţă şi cooperarea 
armonioasă cu instituţiile statului 
implicate în domeniu, au făcut ca 

Actualitatea în lumini
şi umbre

Sistemul românesc de pensii private 

CoverStory

Daniela GHEŢU

Editorial Director

Crinu 

ANDĂNUŢ, 

CEO, ALLIANZ-

ŢIRIAC Pensii 

Private

Puncte tari

sistemul a făcut dovada solidităţii, 

profitabilităţii şi stabilităţii sale

imagine pozitivă

încredere crescută în sistem

potenţial de dezvoltare viitoare 

susţinută 

Puncte slabe

riscul politic omniprezent

costuri operaţionale mari, urmare a 

suprareglementării

limitări investiţionale excesive    

Oportunități

susţinere din partea organismelor 

internaţionale (FMI, WB, etc.) 

Amenințări

riscul politic

riscul de supra reglementare  
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Puncte tari

randamente substanţial pozitive

mecanismul centralizat de 
evidenţă şi colectare contribuţii

lipsa erorilor în sistem (în relaţia 
case de pensii - administratori)

respectarea calendarului de 
creştere a contribuţiilor 

active acumulate deja 
semnificative

obligativitatea 

Puncte slabe

rata de colectare nesatisfăcătoare

lipsa informaţiilor adiţionale 
asupra motivelor de neplată 

valoarea redusă (procentual) 
a  contribuţiilor (ar trebui să fie >10%)

exces birocratic (prea multe 
documente pe hârtie impuse, 
interzicerea utilizării mijloacelor 
electronice de aderare / informare)

lipsa unui concept asupra plăţilor 
viitoare de pensii (anuităţi) - nu este 
vizibilă finalitatea sistemului    

Oportunități

necesarul de finanţare al 
economiei

privatizări prin IPO 

Amenințări

risc politic: garantarea conturilor 
cu inflaţia, blocarea sistemului 
etc.5%   

Puncte tari

deductibilitate contribuţii

limita legală mare a contribuţiei 

(15% din salariu faţă de un viitor 6% 

la P2)

flexibilitate

randamente bune, reguli de 

investire ceva mai flexibile 

Puncte slabe

flexibilitate prea mare în favoarea 

clientului

nu este obligatoriu 

prea birocratic 

nu impune un „angajament” de 

plată de lungă durată (din partea 

clientului) şi impune un angajament 

de lungă durată şi o birocraţie mare 

din partea administratorului

lipsa unui concept asupra plăţilor 

viitoare de pensii (anuităţi) - nu este 

vizibilă finalitatea sistemului     

Amenințări

suspendarea aproape în 

întregime a plăţilor de contribuţii 

(criza etc.), cel puţin din partea 

angajatorilor

alte sisteme complementare 

viitoare (de ex., pensiile ocupaționale) 

care vor „canibaliza” PIII dacă regulile 

sunt relativ similare  

Ioan VREME, 

CEO, 

GENERALI Pensii 

Pilon II Pilon III

sistemul de pensii private să funcţioneze 
fără niciun fel de sincope, oferind o 
alternativă reală de finanţare la pensie 
pentru cei care se vor retrage din 
activitate peste 30 – 35 de ani.

Decizia politică, un risc de 
neignorat

Totuşi, chiar dacă sistemul de 
pensii a avut o evoluţie stabilă şi pozitivă, 
există încă o serie de imperfecţiuni care 
pot afecta performanţa acestuia şi, la 
limită, chiar şansele de a-şi îndeplini 
misiunea sa socială, aceea de a furniza 
o pensie suplimentară semnificativă 
participanţilor la fondurile de pensii. 
Între acestea, profesioniştii pieţei citează 
un anumit grad de supra reglementare 
ce încarcă suplimentar costurile de 
funcţionare ale sistemului şi limitează 
excesiv opţiunile investiţionale ale 
fondurilor de pensii. În plus, rata de 
colectare, stabilizată în ultimii ani 
la un nivel de circa 60%, ca şi lipsa 
informaţiilor cu privire la motivele de 
neplată, reduc predictibilitatea fluxurilor 
financiare cu care operează fondurile de 
pensii, îngreunându-le activitatea.

Dincolo de imperfecţiunile tehnice 
însă, două sunt punctele slabe cu 
adevărat importante: 

valoarea redusă a contribuţiilor care, 
pentru a permite acumularea unui volum 
de active cu adevărat adecvat pentru 
constituirea unei pensii suplimentare 
suficient de consistente, ar trebui să se 
apropie de 10% din venitul salarial

dependenţa ridicată de factorul 
politic, care menţine un nivel ridicat 
al riscului legislativ – iniţiative de 
tipul introducerii unei garanţii asupra 
randamentului pot altera dramatic 
parametri de funcţionare a sistemului în 
detrimentul participanţilor.

Oportunităţi 
investiţionale

O parte dintre elementele care 
lipsesc sistemului de pensii private 
pentru a-şi valorifica pe deplin 
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Puncte tari

sistem stabil, fără „crize” majore 

rezultate investiţionale foarte bune

o alternativă reală pentru cei care 

vor ieşi la pensie peste 30-35 de 

ani 

Puncte slabe

grad colectare redus

costuri operaționale mari

interesul redus al noilor membri 

(>95% loterie) 

dezinteres aproape general al 

clienţilor

nu există consens în 

piaţă pentru acţiuni comune 

de promovare a pensiilor 

private     

Oportunități

finanţarea economiei româneşti 

potenţial „parteneriat” cu ASF 

pentru promovarea pensiilor 

private 

Amenințări

risc politic (îngheţare 

contribuţii, naţionalizare, reducere 

comisioane, majorare taxe)

inconsistenţă/inconsecvenţă  

legislativă 

provizionul tehnic – pe termen 

mediu poate crea dezechilibre

Marius RAŢIU, 
CEO, AEGON 
Pensii 

Puncte tari

sistem stabil, funcţionare în 
parametri, fără sincope sau evenimente 
negative majore

legislaţie prudenţială, un mix 
rezonabil de risc-garanţii pentru 
participanţi

randamente investiţionale foarte 
bune, în pofida traversării crizei 
economico-financiare

fondurile de pensii au un rol tot mai 
mare în dezvoltarea economiei reale

Puncte slabe

dependenţa ridicată de factorul 
politic (risc legislativ)

lipsa unei legi de plată a pensiilor 
private (risc în relaţia cu participanţii, 
lipsa de încredere)

nivel încă redus al contribuţiei la PII 
(acumulare lentă, nespectaculoasă)

Oportunități

creşterea contribuţiilor la PII prin 
respectarea calendarului legislativ

promovarea legii de plată a pensiilor 
private

flexibilizarea normei ASF de investiţii 
pentru fondurile de pensii

reducerea costurilor şi a birocraţiei ASF

continuarea dezvoltării PIII (inclusiv 
prin majorarea deductibilităţii fiscale)

Amenințări

iniţiative legislative adverse pe 
tema contribuţii / participare / garanţii / 
costuri sistem

presiuni politice divergente: mai 
multe garantii vs. mai multe investiţii 
directe în economie

context extern nefavorabil (Ungaria, 
Polonia)

grad scăzut de educaţie financiară a 
populaţiei

potenţialul ar putea face obiectul 
activităţii legislative din anul 2015. 
Din această perspectivă, definitivarea 
legislaţiei de plată a pensiilor private şi 
adoptarea unor măsuri normative care 
să permită diversificarea investiţiilor sunt 
privite ca posibile oportunităţi ale anului 
următor. 

Alte oportunităţi sunt aşteptate 
din punct de vedere financiar din 
sfera pieţei de capital,  prin listarea 
unor noi emitenţi pe Bursa de Valori 
Bucureşti. Ca investitori jucători de 
prim rang, fondurile de pensii ar putea 
juca un rol important în cadrul acestor 
operaţiuni, contribuind o dată în plus 
la finanţarea dezvoltării economice şi 
realizând totodată investiţii profitabile în 
beneficiul participanţilor.

Educaţia financiară, o 
prioritate

Riscul politic rămâne ameninţarea 
potenţială cea mai importantă, mai cu 
seamă în contextul regional extrem de 
defavorabil, ţinând cont de precedentele 
periculoase consemnate prin afectarea 
sistemelor de pensii private din Polonia 
şi Ungaria. În ţara noastră, sistemul de 
pensii private pare a se bucura, în mare 
măsură ca urmare a performanţelor 
sale pozitive, de susţinere politică la 
toate nivelurile. Mai mult, el s-a bucurat 
permanent şi de atenţia şi susținerea 
organismelor internaţionale. Totuşi, 
experienţa altor ţări arată că presiunile 
bugetare pot determina oricând o 
schimbare de atitudine, ceea ce justifică 
o atitudine de veghe atentă a pieţei de 
specialitate. 

Sub semnul riscului politic, nivelul 
încă redus de cunoştințe şi de interes al 
publicului faţă de pensiile private poate 
fi considerat şi el o amenințare, în sensul 
în care posibilele alterări ale sistemului 
n-ar fi înţelese la justa lor gravitate de 
către publicul larg. Tocmai de aceea, 
continuarea şi extinderea acţiunilor 
de educare a publicului cu privire la 
subiectul pensiilor este privită ca o 
prioritate a pieţei de specialitate.

CoverStory
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Contextul economic poate influenţa puternic sectorul asigurărilor, în condiţiile în care 

atât companiile din piaţă, cât şi consumatorii pot fi afectaţi de evoluţia economiei, prin 

scăderea puterii de cumpărare a produselor de asigurare.

Evoluţia economiei are impact în 
piaţa asigurărilor

În Romania, rata de penetrare a 
asigurărilor este în continuare foarte 
scăzută, situându-ne pe ultimele poziţii 
între ţările din Uniunea Europeană. 
Gradul de penetrare al asigurărilor 
din România s-a aflat pe un trend 
descendent în perioada 2011-2014, ca 
rezultat al contextului macroeconomic 
intern şi al situaţiei financiare 
internaţionale.

Astfel, raportând volumul total 
al primelor brute subscrise de către 
companiile de asigurare în primul 
semestru din 2014 la produsul internt 
brut (PIB), gradul de penetrare al 
asigurărilor în PIB s-a cifrat la 1,42%, în 
scădere fata de perioada similară a anului 
trecut, când a fost de 1,61%, arata datele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Produsul intern brut a crescut, în 
trimestrul al treilea faţă de precedentele 
trei luni, cu 1,8% în termeni reali, 
conform datelor provizorii ale INS. Faţă 
de acelaşi trimestru din anul 2013, 
produsul intern brut a înregistrat o 
creştere cu 3,2% pe seria brută şi cu 3,0% 
pe seria ajustată sezonier.

În primele nouă luni ale anului 
2014, produsul intern brut a crescut, 
comparativ cu acelaşi interval al anului 
2013, cu 2,8%, pe seria brută şi cu 3,1% 
pe seria ajustată sezonier. Ca serie 
ajustata sezonier, produsul intern brut 
estimat pentru trimestrul III 2014 a fost 
de 167,07 miliarde lei preturi curente, 

1,8% 
Deficit bugetar din PIB 

în 2015

Special
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în creştere - în termeni reali - cu 1,8% 
faţă de trimestrul II 2014 şi 3,0% faţă de 
trimestrul III 2013. La nouă luni, produsul 
intern brut estimat a fost de 496,29 
miliarde lei preturi curente, în creştere 
- în termeni reali - cu 3,1% faţă de 
perioada corespunzătoare din anul 2013.

Cele mai importante contribuţii la 
creşterea PIB în perioada 1 ianuarie - 30 
septembrie 2014, comparativ cu aceeaşi 
perioadă din anul 2013, le-au avut 
următoarele ramuri: Industria (+1,3%), 
cu o pondere de 30,3% la formarea 
PIB şi al cărei volum de activitate 
s-a majorat cu 4,2%; Informaţiile şi 
comunicaţiile (+0,7%), cu o pondere de 
5,2% la formarea PIB şi al cărei volum de 
activitate s-a majorat cu 15,3%. 

Intermedierile financiare şi 
asigurările au avut o contribuţie negativă 
la creşterea PIB (-0,1%) ca urmare a 
scăderii volumului de activitate cu 2,8%. 
Şi reducerea volumului de activitate din 
construcţii, cu 3,1%, a avut un impact 
negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia 
sa la creşterea PIB fiind de -0,2%.

Previziuni privind 
creşterea economică

Autoritățile de la București 
anticipează un avans economic de circa 
2,5% anul acesta, după creşterea de 
3,5% în 2013. Pentru anul 2015, Comisia 
Naţională de Prognoză estimează o 
creştere economică similara acestui 
an, de 2,5%, potrivit datelor cuprinse 
în prognoza de toamnă. Totodată, 
majoritatea analiştilor anticipează o 
creşterea economică intre 2,2% şi 2,5%.

Comisia Europeană (CE) a revizuit 
în scădere previziunile privind creşterea 
economică a României, anticipând un 
avans de 2% în 2014 şi de 2,4% în 2015. 
Pentru 2016, Comisia se aşteaptă la o 
creştere economică de 2,8%.

Estimările Comisiei sunt mai 
pesimiste decât cele ale Fondului 
Monetar Internaţional (FMI) şi ale Băncii 
Mondiale (BM).  Proiecţia FMI indică un 
avans economic de 2,4% în 2014, iar BM 

estimează o creştere de 2,7%. Pentru 
2015, prognoza FMI este de 2,5% şi a BM 
de 3,2%.

La nivel mondial, FMI redus, în luna 
octombrie a.c., prognoza de creştere 
economică cu 0,1 puncte pentru acest 
an, la 3,3%, iar pentru 2015 cu 0,2 
puncte, la 3,8%.

Bugetul pe 2015, agreat 
cu FMI

Guvernul a ajuns la un acord cu 
Fondul Monetar Internaţional şi Comisia 
Europeană pentru ca deficitul bugetar pe 
care va fi construit proiectul de buget pe 
anul viitor să crească de la 1,4% la 1,83% 
pe cash, incluzând o alocare de 0,4% 
pentru cofinanţarea proiectelor UE.

“Vom avea un buget în suma totală 
de 238 miliarde lei, din care 225 miliarde 
lei sunt venituri şi 13 miliarde lei este 
deficitul de 1,83% din PIB. De asemenea, 
s-a acceptat de către partenerii noştri 
internaţionali estimarea unei creşteri 
economice egale cu cea din 2014, de 
2,5% din PIB", a spus Premierul Victor 
PONTA, la finalul discuţiei avute, în 
decembrie, cu experţii FMI şi cei ai 
Comisiei Europene.

“Echipele împreună cu autorităţile 
au ajuns la o înţelegere generală 
cu privire la bugetul anului 2015, în 
concordanţă cu ţintele din program, 
susţinut de un Acord Stand-By cu FMI şi 
de Asistenţa CE pentru balanţa de plăţi”, 
a precizat FMI.

Bugetul pentru 2015 a fost 
construit pe o creştere economică de 
2,5%, un produs intern brut estimat la 
709,68 miliarde lei şi o inflaţie anuală de 
2,2%.

Inflaţia anuală

Banca Naţională a României (BNR) 
a redus, în noiembrie, prognoza privind 
inflaţia de la 2,2% la 1,5% pentru acest 
an şi de la 3% la 2,2% în 2015. În aceeaşi 
lună, Comisia Națională de Prognoză a 
revizuit în scădere, la 1,6%, estimarea 
privind inflația anuală în 2014, de la 3,5% 
cât anunța în luna mai a acestui an, în 
timp ce pentru rata medie se prevede un 
nivel de 1,2%, față de 2,2% anterior.

Preţurile de consum au scăzut 
în noiembrie cu 0,2% fata de luna 
anterioară, astfel că rata anuală a inflaţiei 
a ajuns la 1,26%, conform datelor 
publicate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS). În luna noiembrie, faţă 
de luna anterioară, preţurile mărfurilor 
alimentare şi nealimentare au scăzut cu 
0,3%, iar tarifele serviciilor au crescut cu 
0,2%.

Fondul Monetar Internaţional 
estimează o inflaţie anuală de 2,5% în 
decembrie 2014, în timp ce Comisia 
Europeană a prognozat o inflaţie medie 
anuală de 1,5% în 2014. Pentru 2015 
şi 2016, Comisia anticipează o inflaţie 
medie anuală de 2,1%, respectiv 2,7%, 
ca urmare a revenirii cererii interne, a 
efectelor de bază generate de preţurile 
mici la alimente din acest an şi a 
continuării procesului de convergenţă a 
preţurilor de pe piaţa locală cu cele din 
UE.

Rata şomajului

Rata şomajului din România este 
antipata de către FMI să scadă uşor, de la 
7,3% în 2013 la 7,2% în 2014 şi la 7,1% în 
2015.

În luna octombrie 2014, rata 
şomajului în formă ajustată sezonier 
a fost estimată la 6,7%, aflându-se la 
acelaşi nivel cu cel din luna anterioară 
(revizuită) şi în scădere cu 0,4 puncte 
procentuale faţă de nivelul înregistrat în 
luna octombrie 2013, conform datelor 
INS. 

Numărul şomerilor (în vârstă 
de 15-74 ani), estimat pentru luna 
octombrie din anul curent, este de 

2,5% 
Creşterea economică estimată de 

Comisia Naţională de Prognoză în 

2015
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620.000 persoane, în scădere faţă de luna 
precedentă (623.000 persoane), cât şi 
faţă de aceeaşi lună din anul precedent 
(653.000 persoane). Pe sexe, rata 
şomajului pentru bărbaţi o depăşeşte cu 
1,0 puncte procentuale pe cea a femeilor 
- valorile respective fiind 7,1% în cazul 
persoanelor de sex masculin şi 6,1% în 
cazul celor de sex feminin.

Angajatorii români raportează că 
vor continua să îşi sporească numărul de 
angajaţi şi în primul trimestru din 2015, 
dar creşterea va fi din nou modestă, se 
arată în cea mai recentă ediţie a Studiului 
MANPOWER privind Perspectivele 
Angajării de Forţa de Muncă. Cele 

mai active pieţe ale forţei de muncă 

sunt prognozate în sectorul Industrie 

prelucrătoare şi Finanţe, asigurări, servicii 

imobiliare şi servicii de afaceri.

Îşi revine creditarea?

Creditarea este estimată să îşi 
revină uşor în 2015, după doi ani de 
scădere, ca urmare a creşterii numărului 
de împrumuturi în monedă locală, a 
înlesnirii condiţiilor de creditare şi a 
încetinirii procesului de dezintermediere 
bancară.

BNR vizează revigorarea 
sustenabila a activităţii de creditare, de 
natură să contribuie la realizarea unei 
creşteri economice echilibrate şi de 
durată. Astfel, în şedinţa din 4 noiembrie 
2014, Consiliul de administraţie al 
Băncii Naţionale a României a hotărât 
reducerea ratei dobânzii de politica 
monetară la minimul istoric de 2,75% 
pe an de la 3,0%. Aceasta este a treia 

scădere consecutivă a dobânzii cheie.

Ciclul de relaxare a politicii 

monetare ar putea continua în 2015 când 

dobânda ar putea fi redusă la 2,5% în 

luna decembrie. Totodată, cei mai mulţi 

dintre participanţi estimează o diminuare 

a rezervelor minime obligatorii pentru lei 

şi valută în anul 2015, până la un nivel de 

8% pentru lei şi 12% pentru valuta, declară 

analiştii din Asociaţia Analiştilor Financiar 

- Bancari din România (AAFBR).

Potrivit BNR, creditele pentru 

populaţie şi firme au înregistrat în 

octombrie o creştere cu 0,3% faţă de 

septembrie, la 213,78 miliarde lei, pe 

fondul aprecierii împrumuturilor în lei cu 

1% şi a deprecierii celor în valută cu 0,2%, 

iar comparativ cu octombrie anul trecut, 

nivelul s-a redus cu 3,3%. Totodată, 

depozitele gospodăriilor şi firmelor s-au 

majorat cu 0,7% faţă de septembrie, la 

217,96 miliarde lei.

Andreea RADU

1,42% 
Gradul de penetrare al asigurărilor 

în PIB
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Interviu

După un an plin de provocări, influenţat de contextul economic dificil, şi cu o nouă 

componenţă a Directoratului, OMNIASIG Vienna Insurance Group îşi menţine strategia 

de dezvoltare sănătoasă și sustenabilă şi în 2015. Despre obiectivele şi aşteptarile pentru 

noul an ne-a vorbit Mihai TECĂU, Preşedinte Directorat, în cadrul unui interviu acordat 

Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii. 

Provocarea pentru 2015? 
Stabilitate.

PRIMM: Ne aflăm în ultima lună a 

acestui an.  Din această perspectivă, 

cum percepeți rezultatele anului 

2014?

Mihai TECĂU.: A fost un an provocator. 

Companiile din asigurări nu funcționează 

independent de evoluția economică a 

unei țări. Încă de la sfârșitul anului trecut 

am sesizat nevoia încurajării și creșterii 

consumului. De aceea, ne dorim o serie 

de măsuri care să conducă la o accelerare 

a consumului, la o creștere a încrederii 

în evoluția economică. Piața asigurărilor 

va evolua și ea în concordanță cu 

dezvoltarea economică. Anul 2014 a 

avut suișuri și coborâșuri și a depins de 

puterea de cumpărare a populației. Un 

bun exemplu în acest sens poate fi cel al 

polițelor RCA, care au fost încheiate, cu 

precădere, pe perioade de 6 luni și nu 

direct pe un an.

PRIMM: OMNIASIG a operat recent 

o serie de modificări în structura 

Directoratului companiei. Care a fost 

scopul acestor mutații?

M.T.: În această toamnă, Directoratul 

OMNIASIG și-a completat componența. 

Mădălin ROȘU este cel mai nou Membru 

al Directoratului OMNIASIG. Cu peste 

15 ani de experiență în domeniul 

asigurărilor, el coordonează, începând cu 

1 septembrie, Direcția Daune și Direcția 

Litigii.

De asemenea, Rafal MOSIONEK, 

anterior Membru în Directorat, este, 

începând cu 1 octombrie 2014, 

Vicepreședinte al Directoratului 

OMNIASIG, o numire firească pentru 

o persoană cu o experiență de 14 

ani în domeniul asigurărilor la nivel 

internațional și un câștig imens pentru 

compania noastră, care va avea în 

persoana domniei sale un specialist 

de vârf în administrarea finanțelor. 

Din noua sa poziție, Rafal MOSIONEK 

va contribui la atingerea obiectivelor 

și angajamentelor companiei în fața 

acționarilor săi, veghind în același timp la 

stabilitatea sa financiară. 

În actuala formulă, Directoratul 

OMNIASIG are acum următoarea 

componență: Președinte Directorat - 

Mihai TECĂU; Vicepreședinte Directorat 

- Rafal MOSIONEK; Membri Directorat 

-  Daniela COVĂCESCU, Costi STRATNIC și 

Mădălin ROȘU.

Ne-am consolidat structura atât 

la nivel de Directorat, cât și pe celelalte 

paliere de business, cu scopul de a întări 

echipa de profesioniști OMNIASIG.

PRIMM: Cum ați relaționat cu brokerii 

în 2014?

M.T.: Brokerii sunt o categorie de 

parteneri foarte importantă pentru 

noi. În plus, aceștia reprezintă un canal 

important de dezvoltare a business-

ului nostru și, în același timp, au și un 

Companiile din asigurări nu 

funcţionează independent 

de evoluţia economică a 

unei ţări.

Ne dorim o serie de măsuri 

care să conducă la o 

accelerare a consumului, 

la o creștere a încrederii în 

evoluţia economică.

Ne-am consolidat structura 

atât la nivel de Directorat, 

cât și pe celelalte paliere 

de business, cu scopul de a 

întări echipa de profesioniști 

OMNIASIG.
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rol important în educarea publicului în 
ceea ce privește necesitatea asigurărilor. 
Mai mult, pentru a veni în sprijinul 
partenerilor noștri, am creat o serie de 
mecanisme de comunicare și platforme 
de e-learning care înlesnesc accesul și 
înțelegerea produselor noastre.

PRIMM: Care sunt perspectivele 

dumneavoastră de business pentru 

2015?

M.T.: Strategia noastră are ca scop 
păstrarea poziției de top pe care 
OMNIASIG o are pe piața din România. 
OMNIASIG va continua strategia de 
dezvoltare sănătoasă și sustenabilă, 
având ca obiectiv o evoluție profitabilă 
pe termen lung a companiei. 

Pentru anul 2015 rămâne o 
prioritate pentru noi menținerea 
stabilității financiare a companiei, 
dovedită prin indicatori de solvabilitate 
și lichiditate la un nivel ridicat, oferind, 
astfel, produse și servicii de calitate 
tuturor clienților noștri. Preocuparea 
noastră este și va rămâne întotdeauna 
o segmentare corectă a pieței pe 
care o vizăm și o îndeplinire corectă a 
condițiilor contractuale, materializată 
printr-un proces prompt de acordare a 
despăgubirilor.

Mihai TECĂU, Preşedintele 

Directoratului OMNIASIG VIG, este un 

cunoscut specialist la nivelul industriei 

româneşti a asigurărilor, fiind unul 

dintre cei mai tineri manageri de top din 

domeniu cu o importantă experienţă 

profesională. 

Printre poziţiile ocupate de-a 

lungul timpului se numără cea de 

Senior Executive Underwriter al 

societăţii Asigurări Ion ȚIRIAC S.A. – ASIT, 

companie în cadrul căreia şi-a început 

cariera în domeniu, precum şi funcţii de 

management în cadrul autorităţii de supraveghere a pieţei. Ulterior, a revenit 

în zona de business, fiind numit la conducerea BCR Asigurări, companie ce 

avea să fuzioneze, ulterior, cu OMNIASIG VIG.

» Mai 2012 - Este numit Preşedinte Directorat în cadrul OMNIASIG Vienna 

Insurance Group, noua companie rezultată în urma fuziunii dintre BCR Asigurări 

VIG şi vechiul OMNIASIG VIG;

» Octombrie 2006 - Este desemnat să gestioneze, din poziţia de Preşedinte 

Directorat, afacerile subsidiarei specializate în asigurări non-life a grupului 

financiar BCR, BCR Asigurări;

» 2012  Absolvent al Leadership Development Program - IEDC, Bled School of 

Management;

» 2007 - Absolvent al Masteratului „Managementul instituţiilor financiare”, 

obţinut în cadrul Executive Development Program in Business Administration  - 

HEC Montreal;

» 2006 – Absolvent al Masteratului „Management bancar şi bursier” (ASE 

Bucureşti);

» 2001 - 2006 – Ocupă, succesiv, mai multe funcţii de management în cadrul 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (fosta autoritate de reglementare a 

pieţei de asigurări): 

»2004 - 2006 - Secretar General al CSA; 

»2002 - 2004 - Director General - Direcţia Generală Asigurări Obligatorii; 

»2001 - 2002 - Director - Direcţia Generală Reglementări; 

»1996 - 2001 – Ocupă funcţia de Inspector asigurări grad I în cadrul fostei 

companii ASIT (în prezent ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări); 

»1998 – Absolvent al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

Interviu

Brokerii sunt o categorie de 

parteneri foarte importantă 

pentru noi și, în același 

timp, au și un rol important 

în educarea publicului în 

ceea ce privește necesitatea 

asigurărilor.
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EXCLUSIV: Analiza noii Norme RCA

Noua normă ce va guverna asigurările RCA începând de anul viitor, deşi a lăsat deoparte o serie 
de prevederi controversate anunţate în proiectul iniţial (precum limitarea comisioanelor brokerilor, 
decontarea primelor în termen de 24 de ore sau majorarea marjei de solvabilitate a asigurătorilor ce 
vând astfel de poliţe), va introduce o serie de modificări ce vor avea un ecou puternic pe acest segment 
de business.

3.632 vizualizări

http://mxp.ro/4z

1.643 vizualizări

http://mxp.ro/4y

1.586 vizualizări

http://mxp.ro/4x

1.520 vizualizări

http://mxp.ro/4w

1.114 vizualizări

http://mxp.ro/4v

1.037 vizualizări

http://mxp.ro/4u

ASF a prelungit termenul 
de consultare publică a 
Proiectului de Normă privind 
autorizarea şi funcţionarea 
brokerilor

Termenul de trimitere al propunerilor şi 
observaţiilor referitoare la Proiectul de Normă 
privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor 
de asigurare şi/ sau de reasigurare a fost 
prelungit cu 10 zile, a anunţat Autoritatea de 
Supraveghere Financiară.

Cât costă evaluarea companiilor de asigurări şi 
efectuarea testului de stres?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) organizează în luna 
decembrie o licitaţie prin care caută auditori care să evalueze activele 
şi pasivele a 13 societăţi de asigurare şi să efectueze testul de stres în 
sectorul asigurărilor din România, denumit „Exerciţiu BSR” (Balance Sheet 
Review and Stress Test).

Florin COSMOIU, SRI: Sistemul bancar se 
confruntă în prezent cu un atac cibernetic

Criminalitatea informatică reprezintă un risc major pentru companiile 
financiare şi nu numai. Chiar în prezent se derulează un atac cibernetic la 
adresa unor bănci din România, putând fi afectaţi clienţii acestora, a atras 
atenţia Florin COSMOIU, Director Centrul CyberInt, Serviciul Român de 
Informaţii, în cadrul conferinţei Cyberthreats.

VIG a făcut profit de 2,6 milioane euro 
în România, în primele nouă luni

Grupul austriac VIENNA Insurance Group (VIG) a 
înregistrat, în primele nouă luni din acest an, un profit brut 
în valoare de 2,6 milioane euro, revenindu-şi după pierderea 
de 36,1 milioane euro anunţată în aceeaşi perioadă a anului 
trecut. În acelaşi timp, primele brute subscrise pe piaţa locală 
au însumat 243,8 milioane euro, în scădere cu 11,2% faţă de 
perioada ianuarie-septembrie 2013.

SONDAJ: Unul din 5 români anunţă pe 
Facebook faptul că pleacă în vacanţă

Un român din 5 anunţă pe Facebook sau pe alte reţele 
de socializare faptul că pleacă în vacanţă sau postează 
fotografii din concediu în timp ce este plecat, conform 
unui sondaj realizat online în cadrul Campaniei „Octombrie 
- Luna Asigurărilor de Locuinţe”. Astfel, 20,45% dintre 
respondenţii care au participat la sondaj au recunoscut că 
oferă astfel de informaţii în social media. 
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2014: 9 luni de scădere! 

Datele preliminare aferente pieţei de asigurări din România centralizate de INSURANCE 

Profile indică un volum de prime brute subscrise de circa 5,9 miliarde lei (1,3 miliarde 

euro), la finalul lunii septembrie a.c., în scădere nominală cu 5,8% faţă de primele trei 

trimestre ale anului 2013. 

Segmentul de asigurări de viață 

s-a diminuat cu circa 6,3%, până la 1,2 

miliarde lei (sau 263 milioane euro), în 

vreme ce asigurările generale au totalizat 

4,7 miliarde lei (1,07 miliarde euro), cu 

5,6% mai puțin față de 3T/2013. 

Totodată, datele istorice 

disponibile în aplicația electronică 

INSURANCE Profile Interactiv (www.

insuranceprofile.ro) indică atât pentru 

segmentul de asigurări generale, cât și 

pentru cele life, cele mai reduse valori din 

ultimii șase ani. Per total, comparativ cu 

septembrie 2008 (anul de vârf al pieței 

de asigurări din România), subscrierile 

asigurătorilor din țara noastră s-au 

diminuat cu aproximativ jumătate de 

miliard de euro. 

Astfel, la finalul lunii septembrie 

a.c., portofoliul pieței de asigurări a 

fost format în proporție de 19,8% din 

asigurări de viață, restul procentelor 

revenind segmentului de asigurări 

generale. În cadrul asigurărilor generale, 

procentele cele mai importante au 

revenit, ca și în perioadele de raportare 

anterioare, polițelor auto: RCA (33% din 

totalul pieței), respectiv CASCO (22,3%). 

Topul asigurătorilor 

din România la 30 

septembrie 2014

Locul 1: ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări

Prima poziție în topul companiilor 

de asigurări alcătuit după criteriul 

volumului de prime brute subscrise este 

ocupată de ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări. 

Potrivit datelor transmise de societate 

pentru INSURANCE Profile, subsidiara din 

România a grupului german ALLIANZ 

a încheiat primele nouă luni ale anului 

cu subscrieri totale de 724 milioane 

lei, cu 52 milioane de lei peste nivelul 

înregistrat în primele nouă luni ale anului 

2013. 

Totodată, conform unui comunicat 

de presa remis de companie, profitul 

operațional consolidat a avut o evoluție 

foarte bună, atingând valoarea de 35,4 
milioane lei, evidențiind un plus de 13,6 
milioane lei față de nivelul înregistrat în 
perioada similară a anului anterior (21,8 
milioane lei).

Locul 2: OMNIASIG VIG

OMNIASIG a înregistrat, în primele 
nouă luni din 2014, un profit net de 2,2 
milioane lei, după ce în perioada similară 
a anului trecut a avut o pierdere de circa 
20 milioane lei, potrivit lui Mihai TECĂU, 
Președintele Directoratului companiei. 
În aceeași perioadă, valoarea primelor 
brute subscrise a fost de 582 milioane lei, 
în scădere cu 8% comparativ cu primele 
nouă luni din 2013. 

Totodată, conform oficialilor 
companiei, peste 50% din primele 
OMNIASIG sunt intermediate de brokeri, 
iar tendința este de creștere. Pentru 
finalul acestui an, compania dorește să 
rămână profitabilă și să reducă scăderea 
primelor brute subscrise.

Locul 3: GROUPAMA 
Asigurări

GROUPAMA Asigurări a încheiat 
primele trei trimestre ale anului în 
curs cu subscrieri de 505 milioane lei, 
echivalentul unei cote de piață de circa 
8,6%. 

La jumătatea anului curent, 
grupul francez anunța pentru subsidiara 
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din România reducerea voluntară și 
temporară a activității pe segmentul 
asigurărilor RCA, GROUPAMA Asigurări 
ocupând la finalul lunii septembrie 
a noua poziție (dintr-un total de 11 
asigurători avizați) pe acest segment de 
piață. De cealaltă parte, pe segmentul 
CASCO, GROUPAMA Asigurări este al 
doilea cel mai mare jucător din piață, 
aceste tipuri de polițe generând aproape 
jumătate din subscrierile companiei.

Locul 4: ASTRA Asigurări 
(date estimative)

Potrivit estimărilor INSURANCE 
Profile, afacerile ASTRA Asigurări s-au 
diminuat cu 40% în 3T/2014, totalizând 
480 milioane lei, după ce,  în primul 
trimestru, conform statisticilor ASF, 
afacerile societății au marcat o scădere 
de 32, 4%, iar la jumătatea anului de 33%.

Totodată, potrivit calculelor 
INSURANCE Profile, asigurările RCA 
au generat mai bine de jumătate din 
subscrierile companiei - 260 milioane 
lei, în scădere cu peste 12% față de 
3T/2013 (notă: calculul a fost realizat prin 
diferența dintre totalul comunicat de ASF 
- 1,94 miliarde lei și suma subscrierilor 
celorlalți 10 asigurători avizați să vândă 
RCA, și care au transmis date financiare).

Amintim că,  la jumătatea 
lunii februarie, Consiliul ASF a decis 
deschiderea procedurii de redresare 
financiară a ASTRA Asigurări sub 
administrarea KPMG Advisory. Toate 
polițele emise de societate rămân 
valabile, iar compania este obligată să 
onoreze solicitările de despăgubiri ale 
asiguraților.

Locul 5: ING Asigurări de 
Viață

Potrivit comunicatului de presă 
remis de companie, ING Asigurări de 
Viață a obținut, în primele nouă luni 
din 2014, un profit brut estimat de 25,4 
milioane lei, în creștere cu circa 87% 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
precedent (13,6 milioane lei). În același 

timp, valoarea activelor financiare în 
administrare s-a situat la nivelul de 2,7 
miliarde lei, în creștere cu 10% față de 
aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, pe segmentul 
de asigurări de viață, valoarea 
indemnizațiilor plătite clienților a fost de 
94 milioane de lei, în vreme ce volumul 
primelor brute subscrise a fost cu 10% 
mai mare față de cel realizat în ianuarie-
septembrie 2013.

Locul 6: CARPATICA Asig

Ca și la jumătatea anului, 

CARPATICA Asig este compania care 

a consemnat cea mai mare creștere a 

volumului de afaceri între primele 10 

companii din piață: +20,2%. Datele 

transmise de societate indică un volum 

de afaceri de circa 430 milioane lei (97 

milioane euro), echivalentul unei cote de 

piață de 7,3%. 

Portofoliul pieţei de asigurări ( % )

Asigurări de viaţă 19.82%

Asigurări generale 80.18%

Total asigurări de tip property 14.06%

Total auto 55.23%

incendii şi calamităţi naturale 12.23%

daune la proprietăţi 1.83%

casco 22.33%

rca 32.90%

răspunderi civile 3.13%

alte clase 7.77%

1.33 
mld.
euro

Evoluţia asigurătorilor de viaţă/non-viaţă ( mil.euro)
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Portofoliul companiei a fost ocupat 
în proporție de 94% de polițe auto, din 
care circa 88% (380 milioane lei) a revenit 
asigurărilor RCA - segment de piață, 
pe care, de altfel, societatea este lider 
absolut (19,6% cota de piață). Potrivit 
informațiilor comunicate de companie, 
85% din totalul subscrierilor au fost 
realizate prin intermediul brokerilor de 
asigurare.

Locul 7: ASIROM VIG

ASIROM, a doua companie membră 
a grupului austriac VIG prezentă în Top 
10, a raportat subscrieri totale de 426 
milioane lei, în creștere cu 5,6% față de 
septembrie 2013. Totodată, cota de piață 
a asigurătorului s-a majorat până la 7,2%.

Segmentul de asigurări de viață a 
generat mai bine de 16,8% din totalul 
afacerilor societății, restul portofoliului 
fiind completat de polițe property 
(16,4%), CASCO (17,7%), RCA (44%),  
respectiv răspundere civilă generală 
(2,4%).

Locul 8: EUROINS 
România

Valoarea primelor brute subscrise 
de EUROINS România a totalizat 346 
milioane lei, în scădere cu 12% față 
de septembrie 2013. Amintim că în 
rapoartele periodice publicate anul 
acesta de EUROHOLD – holdingul bulgar 
care controlează EUROINS Insurance 
Group, scăderea afacerilor EUROINS 
România a fost atribuită unei decizii 
strategice de a reduce expunerea 
companiei prin majorarea tarifelor 
polițelor RCA cu până la 10 procente, iar 
în cazul polițelor facultative CASCO,  cu 
peste 15%.

Conform datelor furnizate de 
companie, portofoliul de prime brute 
subscrise s-a concentrat în proporție de 
96% în jurul polițelor auto, din care circa 
93% aferent segmentului RCA. Restul 
portofoliului fost completat în proporție 
de 2% de asigurări property, respectiv 
răspundere civilă generală - 1,6%.

Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Cota de piaţă 
(%)3T 2014 3T 2013 Evoluţie 

nominală în 
EUR 

Evoluţie reală 
în RON 

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 3T 2014 3T 2014
1  ALLIANZ-TIRIAC 162.72 723.79 152.25 671.14 6.88 6.21 12.24 10.70

2  OMNIASIG VIG 130.66 581.16 143.32 631.80 -8.84 -9.41 9.83 10.07

3  GROUPAMA Asigurari 113.63 505.44 126.85 559.19 -10.42 -10.98 8.55 8.91

4  ASTRA Asigurari (e) 107.91 480.00 182.10 802.75 -40.74 -41.11 8.12 12.80

5  ING Asigurari de Viata 101.03 449.38 92.60 408.21 9.10 8.41 7.60 6.51

6  CARPATICA ASIG 96.71 430.17 81.20 357.96 19.10 18.35 7.28 5.71

7  ASIROM VIG 95.72 425.78 91.44 403.07 4.69 4.03 7.20 6.43

8  EUROINS Romania 77.75 345.85 89.16 393.05 -12.80 -13.34 5.85 6.27

9  GENERALI Romania 76.77 341.48 75.73 333.85 1.37 0.73 5.78 5.32

10  UNIQA Asigurari 72.34 321.76 100.58 443.37 -28.08 -28.53 5.44 7.07

TOTAL TOP 10 1,035.25 4,604.81 1,135.25 5,004.40 -8.81 -9.38 77.89 79.78

TOTAL 1,329.16 5,912.10 1,423.04 6,273.06 -6.60 -7.18 100.00 100.00

Top 10 - Total Piaţă (asigurări de viaţă şi generale)

Top 10 - Asigurări de viaţă 
Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Cota de piaţă 

(%)3T 2014 3T 2013 Evoluţie 
ominală în 

EUR

Evoluţie reală 
în RONmil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 3T 2014 3T 2013

 1  ING Asigurari de Viata 101.03 449.38 92.35 407.09 9.40 8.71 38.36 32.57

 2  METROPOLITAN Life (e) 39.12 174.00 43.92 193.60 -10.93 -11.49 14.85 15.49

 3  ASIROM VIG 16.11 71.66 13.70 60.38 17.61 16.88 6.12 4.83

 4  Eurolife ERB Asigurari 

de Viata 
16.00 71.17 9.28 40.93 72.33 71.25 6.07 3.27

 5  ALLIANZ-TIRIAC 15.94 70.91 15.94 70.25 0.03 -0.59 6.05 5.62

 6  BCR Asigurari de Viata 

VIG (e) 
14.98 66.65 40.41 178.15 -62.92 -63.16 5.69 14.25

 7  GENERALI Romania 13.28 59.09 14.66 64.61 -9.37 -9.94 5.04 5.17

 8  BRD Asigurari de Viata 13.00 57.82 12.02 52.99 8.14 7.46 4.94 4.24

 9  GRAWE Romania 7.83 34.84 8.41 37.08 -6.90 -7.48 2.97 2.97

 10  AEGON Romania 7.62 33.89 5.16 22.75 47.62 46.69 2.89 1.82

TOTAL TOP 10 244.92 1,089.40 255.85 1,127.84 -4.27 -4.87 92.99 90.23

TOTAL 263.38 1,171.50 283.54 1,249.91 -7.11 -7.69 100.00 100.00

(e)  estimări

(e)  estimări

Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluţie 
nominală 

în EUR

Evoluţie 
reală în 

RON

Cota de piaţă 
(%)3T 2014 3T 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 3T 2014 3T 2013

1  ALLIANZ-TIRIAC 146.78 652.88 136.31 600.89 7.68 7.00 13.77 11.96

2  OMNIASIG VIG 130.66 581.16 143.32 631.80 -8.84 -9.41 12.26 12.58

3  GROUPAMA Asigurari 106.53 473.85 119.67 527.51 -10.98 -11.53 10.00 10.50

4  ASTRA Asigurari (e) 106.29 472.80 179.70 792.14 -40.85 -41.22 9.97 15.77

5  CARPATICA ASIG 96.71 430.17 81.20 357.96 19.10 18.35 9.07 7.13

6  ASIROM VIG 79.61 354.12 77.74 342.69 2.41 1.77 7.47 6.82

7  EUROINS Romania 77.75 345.85 89.16 393.05 -12.80 -13.34 7.30 7.82

8  UNIQA Asigurari 72.34 321.76 100.58 443.37 -28.08 -28.53 6.79 8.83

9  GENERALI Romania 63.49 282.39 61.08 269.24 3.94 3.29 5.96 5.36

10  CITY Insurance 59.79 265.95 47.99 211.56 24.58 23.80 5.61 4.21

TOTAL TOP 10 939.96 4,180.94 1,036.75 4,570.22 -9.34 -9.91 88.19 90.98

TOTAL 1,065.78 4,740.60 1,139.50 5,023.15 -6.47 -7.06 100.00 100.00

(e)  estimări 

Top 10 - Asigurări generale 
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Locul 9: GENERALI 
România

În cazul GENERALI România, 
afacerile asigurătorului s-au menținut la 
un nivel constant în jurul valorii de 340 
milioane lei. Portofoliul de prime brute 
subscrise a fost unul echilibrat, fiind 
format în proporție de 17% - asigurări de 
viață, 30% - asigurări property, 35,4% - 
asigurări CASCO, 8,5% - RCA, 4% - polițe 
travel, respectiv 4% - răspundere civilă.

Locul 10: UNIQA Asigurări

UNIQA Asigurări închide Top 10 cu 
un volum de subscrieri de 322 milioane 
lei, în scădere cu circa 27% față de 
ianuarie-septembrie 2013, arată datele 
transmise de societate.

Valoarea daunelor plătite de 
asigurător a fost superioară valorii 
subscrierilor,  cifrându-se la 367 milioane 
lei (207 milioane lei au totalizat daunele 
pe CASCO, respectiv 136 milioane lei pe 
asigurări RCA).

În perioada de raportare, UNIQA 
Asigurări a încheiat circa 457 mii 
contracte de asigurare, din care 214,5 
mii polițe RCA, respectiv 41,7 mii polițe 
CASCO.

Brokerii se îndreaptă 

spre 60% din piaţă
Potrivit estimărilor realizate în baza 

datelor financiare transmise de 56 de 
societăți de intermediere în asigurări, 
piața de brokeraj a totalizat la finalul 
lunii septembrie 3,3 miliarde lei, fiind 
menținut ritmul de creștere cu două cifre 
de la finalul lunii martie (+16%), respectiv 
de la jumătatea anului curent (+11%).

Astfel, scăderea raportată de 
întreaga piață de asigurări coroborată 
cu ascensiunea continuă a afacerilor 
societăților de intermediere a majorat 
gradul de penetrare al brokerilor în 
totalul pieței de asigurări la circa 56%. Pe 
segmente de asigurare, acest indicator 
a cunoscut valori peste medie pe 

segmentele de asigurări auto (CASCO – 

63%, respectiv RCA – 89%), în vreme ce 

pe liniile de asigurări property sau de 

răspundere civilă, valoarea s-a situat la 

circa 50%.

Totodată, portofoliul consolidat de 

prime brute subscrise intermediate al 

pieţei a fost format în proporție de 78% 

din asigurări auto (din care 53% aferent 

segmentului RCA), 13% - property, circa 

3% - răspundere civilă generală și doar 

2% - asigurări de viață.

După criteriul volumului de prime 

brute subscrise intermediate, Top 3 

societăţi de brokeraj (SAFETY Broker, 

MARSH Broker și DESTINE Broker) 

realizează 17% din totalul pieţei, în 

vreme ce primele zece societăţi au 

generat mai bine de o treime (35%) din 

totalul acesteia. Totodată, în componența 

Top 10 companii de profil din piaţă 

se află două societăţi afiliate unor 

grupuri financiare (UniCredit Insurance 

Broker şi PORSCHE Broker), o societate 

care aparține unui grup internaţional 

Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluţie 
nominală în 

EUR

Evoluţie 
reală în 

RON

Cota de piaţă 
(%)3T 2014 3T 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 3T 2014 3T 2013

1  ALLIANZ-TIRIAC 67.86 301.83 61.15 269.55 10.97 10.27 22.86 19.71

2  GROUPAMA Asigurari 55.74 247.92 55.58 245.02 0.28 -0.35 18.78 17.91

3  OMNIASIG VIG 45.06 200.42 55.06 242.73 -18.17 -18.68 15.18 17.74

4  UNIQA Asigurari 32.54 144.72 47.83 210.84 -31.98 -32.40 10.96 15.41

5  GENERALI Romania 27.19 120.95 23.78 104.82 14.36 13.65 9.16 7.66

6  ASTRA Asigurari (e) 21.58 96.00 20.74 91.41 4.08 3.43 7.27 6.68

7  ASIROM VIG 16.95 75.39 21.42 94.41 -20.86 -21.35 5.71 6.90

8  PORSCHE Asigurari 8.62 38.36 8.24 36.32 4.67 4.01 2.91 2.66

9  GOTHAER Asigurari 5.76 25.61 3.29 14.52 74.76 73.67 1.94 1.06

10  CARPATICA ASIG 5.26 23.41 4.03 17.77 30.60 29.78 1.77 1.30

TOTAL TOP 10 286.56 1,274.61 301.12 1,327.39 -4.84 -5.43 96.54 97.04

TOTAL 296.82 1,320.25 310.31 1,367.92 -4.35 -4.95 100.00 100.00

(e)  estimări 

Top 10 - Asigurări auto CASCO 

(e)  estimări 

Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluţie 
nominală în 

EUR

Evoluţie 
reală în 

RON

Cota de piaţă 
(%)

3T 2014 3T 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 3T 2014 3T 2013

1  CARPATICA ASIG 85.51 380.35 69.26 305.30 23.47 22.69 19.55 16.67

2  EUROINS Romania 72.19 321.12 80.86 356.47 -10.72 -11.28 16.51 19.47

3  ASTRA Asigurari (e) 58.45 260.00 67.19 296.17 -13.00 -13.54 13.37 16.17

4  CITY Insurance 49.79 221.46 24.97 110.08 99.39 98.14 11.39 6.01

5  ASIROM VIG 42.36 188.43 34.64 152.70 22.29 21.52 9.69 8.34

6  OMNIASIG VIG 40.59 180.54 30.77 135.62 31.93 31.10 9.28 7.41

7  ALLIANZ-TIRIAC 36.57 162.65 36.00 158.69 1.58 0.94 8.36 8.67

8  UNIQA Asigurari 25.64 114.05 37.48 165.20 -31.58 -32.01 5.86 9.02

9  GROUPAMA Asigurari 18.23 81.07 25.63 113.00 -28.90 -29.34 4.17 6.17

10  GENERALI Romania 6.51 28.96 6.88 30.33 -5.37 -5.96 1.49 1.66

TOTAL TOP 10 435.85 1,938.64 413.68 1,823.56 5.36 4.70 99.67 99.59

TOTAL 437.30 1,945.10 415.39 1,831.13 5.27 4.61 100.00 100.00

Top 10 - Asigurări obligatorii de răspundere civilă auto
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Special

specializat în domeniul consultanţei 
în asigurări (MARSH), respectiv șapte 
companii cu capital autohton.

În ceea ce privește veniturile din 
activitatea de brokeraj, un număr de 
45 de societăți au transmis structura 
acestora, cele mai ridicate valori fiind 
raportate de DESTINE Broker (29,5 
milioane lei), INTER Broker (19,9 milioane 
lei) și UniCredit Insurance Broker (18,8 
milioane lei).

*Datele complete ale pieţei de asigurări/

brokeraj în asigurări pentru perioada 

ianuarie-septembrie 2014  sunt disponibile 

în cea mai recentă ediţie a publicaţiei 

INSURANCE Profile. De asemenea, datele 

sunt disponibile și în aplicaţia electronică 

„INSURANCE Profile Interactiv”, la adresa 

www.insuranceprofile.ro.

Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluţie 
nominală în 

EUR

Evoluţie 
reală în RON

Cota de piaţă 
(%)3T 2014 3T 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 3T 2014 3T 2013

1  OMNIASIG VIG 33.01 146.84 40.88 180.20 -19.24 -19.75 17.66 17.55

2  GROUPAMA Asigurari 25.29 112.47 26.41 116.41 -4.25 -4.85 13.53 11.34

3  ALLIANZ-TIRIAC 25.24 112.28 27.11 119.51 -6.89 -7.48 13.51 11.64

4  GENERALI Romania 22.95 102.10 23.69 104.42 -3.10 -3.71 12.28 10.17

5  PAID 21.84 97.15 5.71 25.18 282.43 280.03 11.69 2.45

6  ASIROM VIG 15.68 69.75 17.21 75.87 -8.88 -9.45 8.39 7.39

7  ASTRA Asigurari (e) 10.79 48.00 54.66 240.94 -80.26 -80.38 5.77 23.46

8  UNIQA Asigurari 10.30 45.79 11.63 51.26 -11.47 -12.02 5.51 4.99

9  GOTHAER Asigurari 4.60 20.47 3.85 16.99 19.43 18.68 2.46 1.65

10  FATA Asigurari 3.56 15.86 3.75 16.53 -4.92 -5.52 1.91 1.61

TOTAL TOP 10 173.27 770.70 214.90 947.31 -19.37 -19.88 92.72 92.25

TOTAL 186.88 831.22 232.94 1,026.85 -19.78 -20.28 100.00 100.00

(e)  estimări 

Top 10 - Total asigurări de tip property

(e)  estimări 

Nr. Compania Prime intermediate Evoluţie 
nominală 

în EUR

Evoluţie 
reală în 

RON

Cota de piaţă (%)
3T 2014 3T 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON % % 3T 2014 3T 2013
1  SAFETY Broker 49.46 220.01 38.06 167.79 29.94 29.13 6.67 5.75

2  MARSH Broker 45.64 203.00 41.37 182.35 10.33 9.64 6.15 6.25

3  DESTINE Broker 29.55 131.43 24.07 106.12 22.74 21.97 3.98 3.64

4  TRANSILVANIA Broker 28.14 125.16 22.34 98.46 25.98 25.19 3.79 3.37

5  PORSCHE Broker 22.97 102.15 25.81 113.79 -11.04 -11.59 3.10 3.90

6
 UNICREDIT Insurance 

Broker 
22.89 101.83 24.47 107.87 -6.44 -7.03 3.09 3.70

7  INTER Broker 19.70 87.62 9.50 41.86 107.42 106.12 2.66 1.43

8  CAMPION Broker 16.59 73.80 12.49 55.08 32.80 31.96 2.24 1.89

9  DAW MANAGEMENT  14.76 65.67 9.86 43.48 49.68 48.75 1.99 1.49

10  GLOBAL ASSURANCE 13.51 60.08 5.07 22.34 166.53 164.86 1.82 0.77

 TOTAL (e) 741.91 3,300.00 662.19 2,919.07 12.04 11.34 100.00 100.00

Top 10 - Brokeri de asigurare

Note importante:

În toate cazurile: (e) - estimare INSURANCE Profile. 

Sursa datelor prezentate: companiile de asigurari pentru INSURANCE PROFILE, cu excepţia ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de 

Viaţă, ING Asigurări de Viaţă şi METROPOLITAN Life. 

Pentru ING Asigurări de Viaţă, cifrele prezentate au fost preluate din comunicatul de presă remis de companie în data de 5 

noiembrie 2014. 

În cazul ASTRA Asigurări şi METROPOLITAN Life, rezultatele prezentate sunt estimări INSURANCE Profile.

Pentru BCR Asigurări de Viaţă VIG, rezultatele prezentate sunt estimate în baza datelor publicate de VIENNA Insurance Group. 

Calculele în euro au fost realizate utilizand cursul mediu de schimb comunicat de BNR pentru perioadele supuse analizei 

(1 EUR = 4,4082 RON - pentru 3T 2013 şi 1 EUR = 4,4480 RON - pentru 3T 2014).

Pentru calculul evoluţiei reale în lei, a fost luată în consideraţie o rată a inflaţiei de 1,54% (septembrie 2014 vs. septembrie 2013, 

conform INSSE).

Articol preluat din 

INSURANCE Profile 

(Nr.4/2014)ROMANIA

PROFILE

REZULTATE PRELIMINARE

PRELIMINARY RESULTS

INSURANCE

REZULTATREZULTAREZULTAREZULTAREZULREZULTATREZULTATREZULTATEZULTATEZULTEZULTATREZULTATZULTZULTATREZULTATLEZULTAEZULTATEZULTATEZULTATREZULTRREZULTATREZULREZULTATEZULTATEZULTATZREZULTATZULTATULREZULTATEZULTATATRRREZULTATREZULTATZ LTALREZULTAREZULTAREREZULTATZULTATL ATREZULTATREZULTATEZULTAUREZULTATE UR E PRELIME PRELIME PRELIME PRELIME PRELIME PRELIME PRELIME PRELIMPRELIME PRELIME PRELIMLIME PRELE PRELPRELIME PRELIMPRELIMPE PRELIMPRELIME PRELE PRELIME PRELIME PRELIME PRELIME PRELIMPE PRELLEL MMME PRELPRELIPE PR L MME PRELIME PRELIMPRRELIMLIRELPP INAREININAREINARENARENAREINAREAANARREAREINAREINIINAREAREAINAREARENAREINAREIINARINARENARNAREAINAREINARENAAREREAINAINNANNNAARRNARN R

PRELIMINPRELIMINPRELIMINPRELIMINPRPRELIMINRERELIMRELPRELIMINRELIMINELPRELIMINLPRELRELIMPRELIMINMINPRELIMINMINMINPRELIMINPRELIMINPRELIMINPPRELIMRELIMINPRELIMINELIMINPRELIMMPRELIMINPRELIMELIMINE M NNPRELIMINP ELIMINMRELIMINPRE MMINNPRELELIMINLIMPP LPR LIM ARY RESUARY RESUARY RESUARY RESUARY REARY RESUARY RESUARY RESUARY RESUARY RESUARY RESUARY RESUARY RESURY RESUARY RESUARY REARY REARY RESURY RESRY RESUARY RESARY RESUARY RESARY REARY RERY RESUY RESRESRY RESARY RESUARY RESUARY RESUARRY RARY RERESARY EEE UARY EAR RERY RR LTSLTLTSLTSLTSLTLTSLTSTSLTSLTSLTLTLTLTSLLTSSLTLTSTSSTTSSTTSLTLTLTLTLTS

3Q 2014

www.insuranceprofile.ro Year XII - no. 4/2014 (45)



39www.primm.ro 12/2014-1/2015

Pensii

Departe de noi ideea de a provoca o dezbatere asupra operei literare 

menţionată în titlul acestui articol. Referinţa ne-a fost inspirată de 

o ştire recent apărută în presa internaţională care pare să anunţe 

decesul de facto al Pilonului II de pensii ungar. 

Ungaria: cronica unei morţi anunţate 
pentru Pilonul II

Evoluţia finanţelor publice ungare 
din ultimii ani ar putea face subiectul 
unui reuşit serial, condimentat cu 
lovituri de teatru, declaraţii şi retractări, 
totul sub semnul unei lupte disperate 
pentru menţinerea deficitului bugetar în 
limitele definite de acordurile europene 
şi împachetat în motivații populiste. În 
această existenţă agitată, ştirea amintită 
ar putea reprezenta episodul final, 
care pune capăt ființării fondurilor de 
pensii administrate privat, urmare a 
unor măsuri impuse cu scopul declarat 
al „asigurării securităţii economiilor 
realizate pentru pensie de membrii 
fondurilor de pensii private” şi din dorinţa 
reală, dar discret trecută sub tăcere, de a 
mai aduce la bugetul de stat o sumă care 
să ajute Ungaria să-şi menţină deficitul 
bugetar în limitele admise şi datoria 
publică la un nivel rezonabil.

Un proiect de lege propus recent 
de Mihály VARGA,  Ministrul Economiei,  
prevede desfiinţarea fondurilor de pensii 
care au încasat două luni consecutive, 
din şase, contribuţii de la mai puţin de 
70% dintre participanţi, cei înscrişi în 
aceste fonduri având la dispoziţie două 
opţiuni: transferul activelor către alt 
fond de pensii sau către sistemul public 
de pensii. Totuşi, aşa cum reiese din 
comentariile analiştilor maghiari, este 
vorba despre o falsă opţiune atâta timp 
cât rata de încasare a contribuţiilor este 
foarte redusă în toate cele 4 fonduri 
de pensii private care au supravieţuit 
„naţionalizării” din 2011, ceea ce 
înseamnă că toate ar putea fi desfiinţate, 

participanţii neavând în mod real altă 

opţiune decât aceea de a se îndrepta 

către sistemul public de pensii.

Scurtă recapitulare

În Europa Centrală şi de Est, 

Ungaria constituie de departe 

exemplul cel mai dramatic în ceea ce 

priveşte reversarea reformei pensiilor 

sub presiunea accentuării deficitelor 

bugetare ca efect al crizei.

După 14 ani de funcţionare 

corectă, Pilonul II de pensii a fost 

practic desfiinţat. O măsură adoptată 

de Guvernul ungar a supus participanţii 

la Pilonul II de pensii la un adevărat 

„şantaj”,  obligându-i să aleagă între a 

rămâne în sistemul de pensii privat, cu 

preţul renunţării totale la pensia de stat 

– pentru care, deşi excluşi de la beneficii, 

urmau totuşi să plătească contribuţii în 

continuare –, sau a-şi transfera integral 
activele acumulate în Pilonul II către 
sistemul public de pensii. În faţa acestei 
„oferte de nerefuzat”, peste 95% dintre 
participanţi au optat pentru întoarcerea 
în sistemul public de pensii.

Ca urmare, cele 18 fonduri 
de pensii existente au fost obligate 
să transfere către o agenţie de stat 
specializată active în valoare de circa 10,4 
miliarde euro, bani cu care Ungaria şi-a 
redresat poziţia bugetară în 2011, printre 
altele reducându-şi datoria publică prin 
anularea titlurilor de stat deţinute de 
fonduri (cca. 5% din PIB), dar efectele 
pozitive ale acestei mişcări „haiduceşti” 
s-au oprit aici. În circa doi ani şi jumătate,  
banii „recuperaţi” din visteria fondurilor 
de pensii au fost consumaţi integral, în 
timp ce sistemul public de pensii s-a 
luptat în continuare cu un mare deficit. 
Cât despre soarta viitorilor pensionari… 
chiar dacă motivaţia oficială a acestei 
mişcări a fost protecţia intereselor lor, 
capacitatea statului de a le plăti pensii 
decente peste 10 – 15 – 20 de ani nu se 
poate cuantifica decât folosind mulţi de 
„dacă”, „depinde”, „în funcţie de...”.

Pentru Pilonul II de pensii private, 
pseudo-naţionalizarea din 2011 a 
însemnat, în termeni concreţi, reducerea 
numărului de participanţi de la circa 3,5 
milioane, la 100.000, număr care a mai 
scăzut în anii următori până la puţin 
peste 61.000,  la finele lunii septembrie 
2014. Din punct de vedere financiar, 
activele gestionate de fondurile de 
pensii de Pilon II s-au redus de la 3.162,8 

Este clar că Uniunea 

Europeană asistă în acest 

caz la o politică fiscală 

nesustenabilă şi anti-

creştere. Întrebarea este 

dacă Bruxelles-ul va face 

ceva
Balázs ROMHÁNYI

Managing Director

Institutul pentru Responsabilitate 

Fiscală, Budapesta

Rubrică realizată 

cu sprijinul
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miliarde forinţi (aprox. 11,2 miliarde 
euro), la circa 244 miliarde forinţi, imediat 
după transferul către sistemul public. La 
sfârşitul lui septembrie 2014, valoarea 
activelor în administrare se ridica la circa 
205 miliarde forinţi, adică 0,66 miliarde 
euro. 

Din cele 18 fonduri existente la 
începutul lui 2011, o bună parte şi-
au încetat activitatea imediat după 
transferul fondurilor, numai 11 din cele 
18 fonduri de Pilon II active pe piaţă 
reuşind să-şi menţină un portofoliu 
care depăşea pragul minim de 2.000 
de participanţi, cerut de lege pentru 
funcţionarea unui fond. În următorii trei 
ani numărul fondurilor s-a redus şi mai 
mult ca urmare a faptului că, operând 
pe o piaţă atât de îngustă, pentru unele 
dintre ele a devenit practic imposibil să-şi 
mai acopere costurile de funcţionare. În 
prezent,  mai funcţionează 4 fonduri de 
pensii de Pilon II: Budapest, Horizont, 
MKB, Szövetség (Alliance).

Cât priveşte numărul 
contributorilor efectivi, deşi 
datele publicate de organismul de 
supraveghere – Banca Naţională a 
Ungariei –, nu oferă detalii în această 
privinţă, pare destul de evident, 
interpretând informaţiile disponibile, 
că numărul acestora este mult mai mic 
decât cel al participanţilor înscrişi în 
fonduri. Potrivit opiniilor citate de presa 
maghiară, ponderea conturilor care 
înregistrează lunar contribuţii se situează 
undeva în vecinătatea nivelului de 10%. 
Cu toate acestea, valoarea conturilor 
deţinute de puţinii participanţi rămaşi în 
Pilonul II nu este una neglijabilă. La finele 
lui septembrie 2014, valoarea medie a 
activelor nete acumulate per participant 
era de circa 10.700 euro. În fapt, deşi 
„rebelii” care n-au cedat şantajului 
guvernamental şi au decis să rămână 
în Pilonul II în 2011 reprezentau cu 
puţin peste 3% din participanţi, activele 
acumulate de aceştia la momentul 
respectiv depășeau, ca pondere, 8% din 
totalul volumului de active administrate 
de fonduri în perioada pre-naţionalizare. 

Estimăm că aceşti clienţi, care au decis 

conştient să rămână în fondurile private 

de pensii, sunt dintre cei mai bine plătiţi 

şi sunt participanţi ai sistemului încă de 

la început, având un istoric îndelungat 

de contribuţii, aprecia la momentul 

respectiv Janos SAMU, Economist al 

firmei CONCORDE Securities, cu sediul 

la Budapesta, citat de Financial Times. 

Mai mult, deşi volumul total al activelor 

administrate în Pilonul II a scăzut faţă de 

momentul iunie 2011, urmare a reducerii 

numărului de participanţi cu circa 

40%, fondurile au obţinut randamente 
investiţionale bune şi conturile 
individuale rămase în administrare au 
înregistrat creşteri vizibile chiar şi în 
absenţa unor noi contribuţii.

De ce ţi-e frică…

Pentru cei 61.000 de cetăţeni 
maghiari încă participanţi la Pilonul II, 
adoptarea proiectului de lege propus 
de ministrul Mihály VARGA ar însemna o 
ilustrare practică a proverbului „de ce ţi-e 
frică, nu scapi”. 

Pensii
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Interesant este însă că, potrivit 
multor analişti financiari, măsura propusă 
n-ar ajuta nici guvernul maghiar să se 
sustragă acestei „reguli” identificate de 
înţelepciunea populară.

Potrivit datelor disponibile pe 
site-ul State Debt Management Agency 
(AKK), organism care gestionează 
fondurile „recuperate” în 2011 din Pilonul 
II, din totalul de 2.945 miliarde forinţi 
transferaţi agenţiei în urmă cu trei ani 
şi jumătate, circa 2.515 miliarde forinţi 
au fost cheltuiţi până la finele lui 2012 
pentru reducerea datoriei de stat (1.773 
miliarde) şi plata pensiilor publice sau 
finanţarea altor capitole ale bugetului de 
stat (460 miliarde), în timp ce aproximativ 
283 miliarde forinţi reprezintă pierderile 
financiare prin valorificarea activelor 
transferate într-un moment neprielnic 
al pieţelor financiare. La sfârşitul anului 
2013, misiunea „Fondului de reformă 
a pensiilor şi reducerea datoriilor” s-a 
încheiat, raportul AKK pentru 2013 
menţionând lichidarea unui ultim stoc de 
titluri de stat în valoare de 87 milioane 
forinţi şi transferul către bugetul de stat, 
în cash, a 349 miliarde forinţi, sume care 
au lichidat complet activele „recuperate” 
din Pilonul II.

Care au efectele obţinute în 
echilibrul bugetar al Ungariei în urma 
naţionalizării activelor din Pilonul II? 
Potrivit analiştilor locali, ele au fost 
pozitive pentru un termen foarte scurt, 
dar lasă nerezolvate pe termen lung 
problemele fundamentale ale balanţei 
bugetare. Mai mult, într-o perspectivă 
îndelungată, adaugă o presiune 
suplimentară pe bugetul greu încercat al 
asigurărilor sociale.

Nivelul datoriei publice brute a 
Ungariei a urcat substanţial în primul 
trimestru din 2014, la 84,6%, faţă de 79% 
din PIB  la sfârşitul lui decembrie 2013. 
Deşi specialiştii apreciază că este vorba 
de un „vârf” temporar, ei subliniază că 
totuşi tendinţa de evoluție a datoriei 
publice nu este nici pe departe, per 
ansamblu, una descrescătoare. În fapt, 
spun aceştia, dincolo de fluctuaţiile de 

moment, rata datoriei publice a Ungariei 
s-a menţinut în ultimii cinci ani într-o 
plajă de valori cuprinse între 80% şi 85% 
din PIB, nivel care cu siguranţă ar fi fost 
depăşit dacă în această perioadă nu s-ar 
fi „consumat” şi activele naţionalizate din 
Pilonul II de pensii, valorând circa 10% 
din PIB. De  altfel, datele publicate recent 
de Banca Naţională Ungară arată ca nici 
datoria netă a statului nu a luat un curs 
descendent, iar distanţa dintre aceasta 
şi datoria brută s-a menținut la circa 20 
puncte procentuale, cu excepţia anului 
2011 când „aruncarea” în joc a activelor 
provenite din Pilonul II a mărit această 
distanță la circa 30 puncte procentuale. 

Pe de altă parte, chiar dacă 
datoria de stat a Ungariei nu pare să 
fi luat un curs puternic ascendent, iar 
statul maghiar se arată a fi capabil să 
deţină rezerve financiare suficient de 
solide pentru a acoperi datorii ajunse la 
scadenţă de până la 3-4% din PIB fără a 
emite alte titluri, este clar că menţinerea 
datoriei de stat în limitele admise, 
eventual sub nivelul din anul precedent, 
va stoarce Guvernul de resurse şi 
depinde totodată  de atingerea, puţin 
probabilă, a unei rate de creştere a GDP 
de cel puţin 4% - 5%. 

“Anunţând – fie şi indirect -, intenţia 
de a-şi însuşi activele rămase în Pilonul II 
de pensii, Executivul recunoaşte implicit 
că există o gaură serioasă în bugetul pe 
2015”, a comentat Balázs ROMHÁNYI, 
Managing Director al Institutului pentru 
Responsabilitate Fiscală de la Budapesta. 
El a reamintit că,  prin „operaţiunea” din 
2011, Guvernul s-a trezit în posesia unor 
fonduri mult mai mari decât cele circa 

600 milioane forinţi necesare pentru a 
umple golul lăsat de scăderea taxelor 
pe venituri, ceea ce a rezultat într-un 
excedent bugetar de circa 4% din PIB şi 
o reducere unică a datoriei publice, dat 
fiind că legislația europeană permitea la 
momentul respectiv încadrarea acestui 
venit extraordinar ca venit la buget. Între 
timp însă, metodologia UE a început să 
ia în considerare adevărul potrivit căruia 
rezultatul unei astfel de „haiducii” nu 
mai poate fi considerat ca venit, dat fiind 
că în schimbul obţinerii acestor fonduri 
statul se încarcă cu o responsabilitate 
fiscală mult mai mare în viitor, ceea ce 
afectează serios sustenabilitatea  pe 
termen lung.

ROMHÁNYI spune că, deşi noua 
devalizare a Pilonului II ar putea aduce pe 
termen scurt scăderea datoriei publice 
– prin simplul fapt că vor fi necesare mai 
puţine emisiuni de titluri de stat –, în 
ceea ce priveşte menţinerea deficitului 
bugetar în limitele acordului de la 
Maastricht vor fi necesare alte venituri, 
cel mai probabil din noi majorări de taxe, 
ceea ce va afecta creşterea economică 
astfel încât, la final, nici rata datoriei 
publice nu se va îmbunătăţi sensibil.

Din nefericire, proiectul de 
buget pe 2015 cuprinde şi alte puncte 
discutabile, luând în calcul venituri de 
peste 250 miliarde forinţi a căror realizare 
este, în cel mai fericit caz, improbabilă. 
Aşadar, în condiţiile în care tot ce se 
putea impozita este deja impozitat la 
limita suportabilului, activele Pilonului 
II par o „victimă sigură”, chiar dacă 
sacrificarea acestuia nu va aduce decât 
beneficii relative pe termen scurt şi 
datorii certe pe termen lung. Este clar că 
Uniunea Europeană asistă în acest caz la 
o politică fiscală nesustenabilă şi anti-
creştere. Întrebarea este dacă Bruxelles-ul 
va face ceva, a concluzionat ROMHÁNYI.

Daniela GHEŢU

Pensii

Valoare medie a contului

Iunie 2011

7.781 EUR
Septembrie 2014

10.698 EUR
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ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări a sărbătorit, în acest an, 20 de ani de activitate pe piaţa din 

România. Cu acest prilej, Remi VRIGNAUD, CEO, ALLIANZ-TIRIAC Asigurări, a vorbit, 

într-un interviu acordat Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii, despre evoluţia companiei 

în această perioadă şi strategiile pentru viitor.

20 de ani 
de promisiuni îndeplinite

PRIMM: Cum aţi caracteriza ALLIANZ-

ŢIRIAC Asigurări la împlinirea a 20 de 

ani de activitate pe piaţa din România?

Remi VRIGNAUD: Dacă facem un 
bilanţ, acum, la împlinirea a 20 de ani 
de activitate pe piaţa românească 
a asigurărilor, putem să spunem cu 
toată încrederea că ne-am respectat 
promisiunile făcute clienţilor şi 
partenerilor în 1994, atunci când ne-am 
început activitatea şi am făcut primii paşi. 
ALLIANZ-ŢIRIAC este în acest moment 
o companie stabilă, care desfăşoară o 

activitate pe baze sănătoase şi în orice 
moment este capabilă să îşi onoreze 
obligaţiile asumate prin contractele de 
asigurare. Prin urmare, da, putem spune 
că suntem mulţumiţi de punctul în 
care am ajuns acum, după 20 de ani de 
activitate. Sigur că întotdeauna putem 

face mai mult şi ne putem îmbunătăţi 
activitatea. În continuare,  vom căuta să 
venim pe piaţă cu produse şi servicii de 
calitate, performante, de fapt cu soluţii 
complete de asigurare pentru toate 
segmentele de clienţi, persoane fizice sau 
juridice. În continuare,  ne vom strădui 
să rămânem numărul 1 în preferinţele 
clienţilor noştri pentru că aceasta 
înseamnă că am reuşit să fim alături de ei 
şi să ne respectăm promisiunile.  

PRIMM: Ce standarde vă impune 

apartenenţa la grupul german 

ALLIANZ? Cum s-a transpus 

apartenenţa la acest grup în 

activitatea curentă a companiei?

R.V.: Într-adevăr, integrarea ASIT 
(Asigurări Ion ȚIRIAC) în anul 2000 în 
grupul de asigurări german ALLIANZ 
a oferit companiei un avantaj 
competițional - atât din perspectiva 
garantării stabilităţii financiare, cât şi 
în ceea ce priveşte angajamentul de 
a impune, pe termen lung, o marcă 
de prestigiu în România. În ceea ce ne 
priveşte,  avem o serie de principii de 
business pe care compania le-a pus 
în practică încă de la înfiinţare şi care, 
ulterior, s-au regăsit în principiile de 
business ale grupului ALLIANZ. Despre 
aceste principii noi am mai vorbit şi 
în alte ocazii - unul dintre acestea se 

referă la profitabilitatea companiei 
şi stabilitatea financiară a acesteia. 
ALLIANZ-ŢIRIAC nu a acceptat niciodată, 
încă de la înfiinţarea companiei, acum 
20 de ani, să sacrifice profitabilitatea 
sau stabilitatea financiară pentru a-şi 
atinge obiective de afaceri pe termen 
scurt. Întotdeauna ALLIANZ-ŢIRIAC a 
avut o abordare prudenţială a riscurilor, 
astfel încât să nu pună în pericol 
sănătatea financiară a companiei. În 
plus, întotdeauna am avut o abordare 
corectă şi transparentă faţă de clienţii 
noştri, am căutat să construim cu aceştia 
parteneriate pe termen lung, nu ne-a 
interesat doar o creştere punctuală pe 
termen scurt. 

PRIMM: Care au fost evenimentele 

marcante pe parcursul acestor ani 

pentru companie? Dar pentru piaţa de 

asigurări?

R.V.: Pentru companie momentele 
importante au fost numeroase. Momente 
importante sunt şi cele când suntem 

La împlinirea a 20 de ani 

de activitate pe piaţa 

românească a asigurărilor, 

putem să spunem că ne-am 

respectat promisiunile făcute 

clienţilor şi partenerilor în 

1994.

Cel mai important moment 

a fost cel în care am devenit 

lider de loialitate.
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alături de clienţii noştri sau când noi 
clienţi aleg să aibă încredere în noi şi 
să îşi protejeze familia, proprietăţile 
şi afacerile cu poliţe încheiate la 
ALLIANZ-ȚIRIAC. Momente importante 
sunt şi cele în care venim pe piaţă cu 
noi produse şi servicii performante, 
inovatoare. Însă poate cel mai important 
moment a fost cel în care am devenit 
lider de loialitate, întrucât acest lucru se 
traduce de fapt prin încrederea pe care 
clienţii ne-o acordă an de an. Şi faptul 
că de 8 ani suntem lider de loialitate 
pe piaţa asigurărilor nu face decât să 
ne reconfirme încrederea clienţilor şi 
faptul că am reuşit în ceea ce ne-am 
propus, iar clienţii apreciază acest lucru. 
Sigur că şi la nivel de piaţă au avut loc 
evenimente importante, au fost 20 de 
ani în care piaţa s-a schimbat, a evoluat, 
nu aş vrea să menţionez doar unu-două 
evenimente punctuale importante la 
nivel de piaţă, pentru că important este, 
în opinia noastră, ce facem zi de zi pentru 
a evolua către o piaţă a asigurărilor 
matură. Important este să înţelegem 
în ce punct suntem în acest moment 
la nivel de piaţă şi să vedem ce avem 
de făcut în continuare, zi de zi, fiecare 
dintre noi pentru a menţine încrederea 
clienţilor în piaţa asigurărilor.  

PRIMM: Deşi nu a intrat într-un război 

al preţurilor, de-a lungul timpului 

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări s-a menţinut 

în topul companiilor de asigurări din 

România. Care este explicaţia?

R.V.: Secretul este, de fapt, un principiu 
foarte simplu de business, de la 
care ALLIANZ-ŢIRIAC nu s-a abătut 
niciodată în cei 20 de ani de activitate - 
întotdeauna am practicat tarife corecte 

pentru serviciile pe care le oferim, şi 

oamenii, clienţii au înţeles acest lucru, 

au apreciat serviciile pe care le oferim, 

şi iată că, acest lucru s-a reflectat în 

final în dinamica afacerilor noastre. 

Întotdeauna am adoptat o strategie de 

subscriere prudenţială şi ne-am asumat 

numai riscurile pe care le putem gestiona 

eficient - acesta este, de altfel, un alt 

principiu de la care nu ne-am abătut 

în cei 20 de ani de activitate,  aspect 

care ne-a asigurat stabilitatea în timp. 

Acest război al preţurilor este cel care 

contribuie semnificativ la generarea 

acestor pierderi care se înregistrează 

an de an la nivelul pieţei şi cred că noi 

am semnalat deja acest lucru nu o dată. 

Am observat o serie de măsuri luate 

în ultima perioadă în încercarea de a 

contribui la rezolvarea acestei situaţii, 

iar ceea ce ne dorim este să nu rămână 

doar o acţiune punctuală, este important 

Remi VRIGNAUD

CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Întotdeauna am practicat 

tarife corecte pentru 

serviciile pe care le oferim, 

şi oamenii au înţeles acest 

lucru.
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să facem pași consistenţi pentru ca 
piaţa să se redreseze în ceea ce priveşte 
profitabilitatea.   

PRIMM: În același timp,  ALLIANZ-

ŢIRIAC este una dintre puţinele 

companii de pe piaţă care au realizat 

şi profit, alături de afaceri în creştere. 

Există secrete pe care doriţi să le 

împărtăşiţi?

R.V.: Nu este nici un secret, aşa cum 
spuneam, este vorba de o serie de 
principii de business care ne-au 
guvernat întreaga activitate. Unul dintre 
aceste principii importante pe care 
le-am respectat se referă la faptul că 
niciodată nu am fost dispuşi să sacrificăm 
profitabilitatea pentru a câştiga cota de 
piaţă. Niciodată nu am scăzut tarifele 
nerealist doar pentru a câştiga noi şi 
noi clienţi, cu riscul de a nu ne putea 
îndeplini obligaţiile asumate faţă de 
aceştia şi cu riscul de a afecta „sănătatea 
financiară” a companiei. Pentru noi, 
ALLIANZ-ȚIRIAC, a fost important să 
menţinem stabilitatea financiară, să 
oferim clienţilor produse şi servicii de 
calitate, la preţuri corecte şi, mai presus 
de orice, să ne respectăm promisiunile 
făcute clienţilor şi partenerilor.  

PRIMM: Care consideraţi că sunt 

cele mai mari probleme cu care se 

confruntă piaţa în prezent?

R.V.: În primul rând este vorba de 
predictibilitate şi de menţinerea 
încrederii clienţilor în industria 
asigurărilor. Această industrie 
funcţionează în primul rând datorită 
încrederii pe care clienţii o au în 
companiile de asigurări - încrederea că 
atunci când au nevoie, asigurătorii îşi 

vor îndeplini obligaţiile asumate prin 
contractele de asigurare. Acesta este 
fundamentul afacerilor în asigurări - 
clientul plăteşte prima şi vrea să ştie 
că atunci când se produce riscul va 
primi indemnizaţiile cuvenite în contul 
primei plătite. Iar această încredere se 
construieşte în ani de zile şi se poate 
pierde în câteva ore. Este important ca 
noi toţi să contribuim constant, zi de zi, la 
construirea acestei încrederi a clienţilor, 
o dată prin intermediul produselor şi 
serviciilor pe care le oferim, care trebuie 
să respecte nişte standarde de calitate, 
şi apoi prin modul în care înţelegem să 
ne îndeplinim obligaţiile asumate. Anul 
acesta ne-a arătat că abordarea noastră 
privind prudențialitatea în afaceri este 
una corectă, nu cred că trebuie să mai 
intru în detalii. 

În piaţă se mai poate îmbunătăţi 
transparența activităţii companiilor 
de asigurare, clarificarea cadrului 
reformei în sănătate, dar şi acordarea de 
deductibilităţi pentru asigurările de viaţă 
şi sănătate. Totodată, este nevoie şi de o 
reglementare a comerţului cu asigurări 
online, de stabilizarea, aşezarea pieţei şi 
îmbunătăţirea imaginii acesteia,  afectată 
în ultima perioadă.

În plus, profitabilitatea pieţei 
rămâne în continuare o problemă, sunt 
deja ani buni de când segmentul auto 
generează pierderi la nivel de piaţă şi 
această situaţie, după părerea noastră, 
nu mai poate continua mult timp. 

PRIMM: Din punct de vedere legislativ, 

ce aspecte considerați că trebuie să 

beneficieze de o reglementare mai 

atentă?  

R.V.: Sigur că întotdeauna vor exista 
aspecte, inclusiv aspecte legislative 

care pot fi îmbunătăţite. Am mai spus-o 
şi repetăm acest lucru, stabilitatea şi 
coerența legislativă reprezintă un semn 
de maturitate a pieţei. Din punctul 
nostru de vedere, îmbunătăţirea 
legislaţiei la nivelul pieţei asigurărilor 
trebuie să aibă în vedere, ca scop final, 
clientul, menţinerea încrederii acestuia 
în sistemul asigurărilor şi să promoveze 
stabilitatea şi transparența la nivelul 
pieţei. Ne dorim ca acest cadru legislativ 
ce guvernează piaţa asigurărilor să fie 
unul solid, coerent, care promovează şi 
garantează, în acelaşi timp, stabilitatea 
la nivelul pieţei şi al jucătorilor, care 
promovează o concurenţă loială, în 
care aceleaşi reguli se aplică tuturor 
jucătorilor din piaţă, fără a ne îndrepta 
însă către o reglementare excesivă. 

Sigur că vom continua şi în viitor 
să venim cu propuneri concrete menite 
să contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei 
din asigurări, în beneficiul clienţilor şi al 
tuturor jucătorilor din piaţa de profil. 

PRIMM: Care situaţie vi se pare mai 

avantajoasă pentru ALLIANZ-ŢIRIAC 

pe termen lung: o piaţă puternică 

marcată de o concurenţă bazată pe 

calitatea serviciilor de calitate sau una 

cu discrepanţe majore între jucători? 

R.V.: Din punctul nostru de vedere şi 
din perspectiva clientului, cu siguranţă 
că situaţia ideală este reprezentată 
de o piaţă puternică, marcată de o 
concurenţă bazată pe calitatea serviciilor. 
În acest fel, clientul poate alege luând 
în considerare cel mai important aspect 
din perspectiva sa: produsele şi serviciile 
de calitate. Ştiu că în România însă, în 
acest moment, preţul este încă un factor 

Este important să facem pași 

consistenţi pentru ca piaţa 

să se redreseze în ceea ce 

priveşte profitabilitatea.

Niciodată nu am scăzut 

tarifele nerealist doar pentru 

a câştiga noi şi noi clienţi, 

cu riscul de a nu ne putea 

îndeplini obligaţiile asumate 

faţă de aceştia.

Această industrie 

funcţionează în primul rând 

datorită încrederii pe care 

clienţii o au în companiile de 

asigurări.

Interviu



45www.primm.ro 12/2014-1/2015

important, care influenţează decizia de 
cumpărare. Practic, tarife corecte pentru 
servicii de calitate este principiul pe 
care ALLIANZ-ŢIRIAC şi-a bazat întreaga 
activitate în toţi cei 20 de ani de existenţă 
a companiei şi acesta este un principiu 
în care credem. Sunt convins că şi clienţii 
apreciază acest principiu al nostru, 
pentru că,  practic, el le garantează faptul 
că atunci când au nevoie de servicii de 
calitate, vor beneficia de ele.   

PRIMM: Cum caracterizaţi concurența 

din piaţa asigurărilor în acest 

moment? Câţi/care sunt principalii 

competitori şi pe ce segmente?

R.V.: În acest moment piaţa asigurărilor 
este o piaţă soft, în care clienţii încă aleg 
în numeroase situaţii cel mai mic preţ, 
fără a evalua mai departe oferta şi din 
alte puncte de vedere. ALLIANZ-ŢIRIAC a 
promovat întotdeauna principiul preţului 
corect raportat la serviciile oferite şi nici 
în viitor nu vom face rabat de la acest 
principiu, indiferent de situaţie. Noi 

considerăm că este necesară o educare 
a pieţei şi a clienţilor în acest sens, astfel 
încât atunci când se alege o poliţă de 
asigurare oricare beneficiar să înţeleagă 
foarte clar ce oferă respectiva poliţă.    

PRIMM: Cum evaluați prestația 

ALLIANZ-ŢIRIAC în 2014 şi care au 

fost principalii factori de influenţă în 

îndeplinirea lor? 

R.V.: Rezultatele înregistrate în perioada 
iulie-septembrie au contribuit la 
consolidarea realizărilor noastre din 
2014. În acest al treilea trimestru al 

anului curent, am avut creşteri pe toate 
segmentele principale: asigurări auto, 
non-auto şi asigurări de viaţă. Important 
este că, pe fiecare dintre aceste 
segmente, evoluţia pozitivă a veniturilor 
a fost dublată de o îmbunătăţire a 
profitabilităţii. Altfel spus, continuăm 
să creştem sănătos. Trimestrul al treilea 
al acestui an este al cincilea trimestru 
consecutiv de creştere profitabilă, iar 
acest rezultat reconfirmă faptul că 
strategia prudenţială adoptată a fost cea 
potrivită pentru dezvoltarea sănătoasă 
a afacerilor noastre. În acest context, 
ne aşteptăm ca până la finalul anului să 
ne depăşim obiectivele în termeni de 
venituri şi profitabilitate.

Andreea RADU

Mihai CRĂCEA

Tarife corecte pentru servicii 

de calitate este principiul 

pe care ALLIANZ-ŢIRIAC şi-a 

bazat întreaga activitate 

în toţi cei 20 de ani de 

existenţă.

Interviu
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Brokeri de asigurare

Brokerii de asigurare beneficiază de oportunitatea de a oferi clienţilor servicii 

suplimentare de asistenţă rutieră prin intermediul cardurilor 9695. Emiterea cardurilor 

se realizează prin platformele deja familiare companiilor de brokeraj: 24broker şi SIMBA. 

Asiguraţii vor beneficia de servicii suplimentare şi de acoperirea unor situaţii excluse 

de la poliţele standard în timp ce, pentru brokeri, avantajele depăşesc simplitatea în 

emiterea şi gestiunea acestor produse şi se concretizează în venituri suplimentare din 

comisioanele de distribuţie.

Ce sunt cardurile de asistenţă rutieră? Cui se adresează produsul? Cât de uşoară este 

implementarea distribuţiei de către brokeri? Care sunt avantajele produsului? Ce 

beneficii au brokerii? 

Ce este 9695?

este o marcă a firmei 

Assistance Cars Club SRL şi a 

luat fiinţă din nevoia pieţei 

româneşti de servicii prompte şi 

profesioniste oferite în situaţiile 

rutiere de urgenţă întâmplate atât 

pe teritoriul României, cât şi în 

Europa. 

 pune la dispoziţia 

clienţilor săi servicii de dispecerat 

non-stop şi unul dintre cele mai 

complete şi complexe sisteme 

de acoperire, pentru orice fel de 

urgenţă rutieră.

Pentru că ne pasă de cât de 

mulţumiţi sunt clienţii noştri, le 

oferim atât servicii de asistenţă 

rutieră 24/7 fără limită de 

intervenţii, fără limită de kilometri, 

cât şi numeroase beneficii 

exclusive prin apartenenţa la 

CLUBUL .

De ce ar alege un client 
serviciile oferite de 9695?

9695 oferă partenerilor şi clienţilor 

săi cele mai multe servicii de asistenţă 

rutieră, cele mai multe riscuri acoperite, 

cu valabilitate în România şi Europa - 

inclusiv ţări non-UE, Call-Center propriu 

non-stop 24/7, număr nelimitat de 

intervenţii, uşurinţa de utilizare, preţ 

competitiv. 9695 îşi propune să devină 

cel mai cunoscut număr privat pentru 

apeluri de urgenţă al românilor, oferindu-

le servicii de asistenţă rutieră fără limită 

de intervenţii.

MAI APROAPE DE 
BROKERII DE ASIGURARE
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Brokeri de asigurare

Care sunt avantajele 
distribuţiei cardurilor 
de asistenţă rutieră 
9695?

Principalul avantaj pentru un 

broker care distribuie cardurile 

9695 îl reprezintă faptul că poate 

oferi surse alternative de venit 

colaboratorilor proprii, în condiţiile în 

care comisioanele pentru produsele 

de asigurare, cel puţin pe segmentul 

RCA, au tendinţa de diminuare 

în următoarea perioadă. În plus, 

brokerul va reuşi să ofere servicii 

complementare clienţilor, menite să-i 

ajute să preîntâmpine riscuri care nu 

sunt acoperite de poliţele de asigurare 

standard. Distribuţia produselor 9695 

nu necesită cunoştinţe suplimentare 

specifice din partea colaboratorilor, 

astfel că  procesul de inducţie pentru 

echipa de vânzări este minim. Produsul 

se emite din platforma 24broker, 

electronic, asemenea poliţelor de 

asigurare şi intră pe un flow similar 

cu cel al poliţelor în ceea ce priveşte 

procesul de colectare, comisionare şi 

decontare a sumelor încasate.

Un broker care doreşte să distribuie 

cardurile prin intermediul platformei 

24broker.ro trebuie să contacteze 

furnizorul acestui serviciu şi să încheie 

un contract de intermediere. Pasul 

următor este contactarea call-

centerului 24broker.ro pentru activarea 

serviciului. În câteva ore din momentul 

în care 9695.ro confirmă semnarea 

contractului cu brokerul de asigurare, 

acesta poate începe să distribuie 

cardurile 9695.

Întrucât acordăm o atenţie 
deosebită educării pieţei, 
printr-o abordare a vânzării 
consultative, începând cu luna 
decembrie 2014 am încheiat 
parteneriate de distribuţie 
cu cele mai importante 
platforme online de vânzare 
şi gestiune din domeniul 
asigurărilor: 24broker.ro şi SIMBA 
(calculasigurări.ro). Oferim suport 
pentru marketing şi comunicare 
şi, nu în ultimul rând, venituri 
suplimentare pentru brokeri din 
comisioanele din vânzări.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor 
săi, 9695 a creat două categorii de 
produse: cardurile de vacanţă şi 

cardurile anuale.

Cardurile de vacanţă sunt de 3 
tipuri, în funcţie de gradul de acoperire 
şi serviciile incluse: STANDARD, EXTRA 

şi PREMIUM. Accesul la servicii este  
disponibil în 24 de ore de la activare, 
cu o  valabilitate de 15 zile de la data 
menţionată în comandă. Cardurile se pot 
activa oricând şi din orice loc printr-un 
simplu apel către call-center oferind 
posesorilor posibilitatea de a beneficia 
de serviciile 9695 atunci când au nevoie. 

Cardurile anuale BRONZE, SILVER 

şi GOLD acoperă, timp de un an, 
principalele riscuri ce pot apărea atunci 
când vine vorba de un automobil, oferind 
o serie de alte servicii suplimentare, în 
funcţie de tipul de card ales. 

Pentru promovarea produselor 
şi beneficiilor pe care acestea le oferă, 
folosim toate canalele, începând de la 
campanii TV, campanii radio, panotaj 
stradal, prezenţa la târguri şi evenimente 
de profil, precum şi campanii on-line.

Ce canale de distribuţie 
abordează 9695?

Îmbunătăţirea continuă a 
produselor adaptate la nevoile 
consumatorilor, în vederea dezvoltării 
unui plan eficient de absorbţie 
şi retenţie de client, a condus la 
dezvoltarea celei mai mari reţele proprii 
de parteneri şi oferirea celor mai bune 
servicii şi beneficii pentru client.

Reţeaua de parteneri este 
structurată pe mai multe categorii de 
canale, personalizate şi adaptate în 
funcţie de specificul fiecărei categorii de 
parteneri: 

 Benzinării – flux off line oferit 
printr-o idee inovativă de împachetare a 
unui serviciu într-un produs – plic perfor 
cu cod de bare;

 Parteneri din zona auto: service-
uri/dealeri, service-uri de roţi – clauze 
speciale de întoarcere a maşinii în 
service-ul agreat;

 Parteneri din zona agenţiilor de 
turism – platforma de vânzare on-line; 

 Integrări cu aplicaţii mobile – prin 
intermediul WebService-ului updatat 
continuu;

 Integrări cu terminale de plăţi - 
prin intermediul WebService-ului;

Marketing afiliat.

9695 oferă materiale suport 
pentru marketing şi comunicare: pliante, 
postere, bannere campanii dedicate şi, 
nu în ultimul rând, venituri suplimentare 
din comisioanele din vânzări.

Iulian RUICU

Director Vânzări

9695.ro

iulian.ruicu@9695.ro

Erik BARNA

CEO and Founder 

24broker.ro
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De ce ar activa un broker 
modulul de asistenţă 
rutieră din platforma de 
vânzare şi gestiune deja 
folosită?

Brokerii parteneri care vor activa 
modulul de asistenţă rutieră din cadrul 
platformei pe care o utilizează în 
activitatea curentă vor beneficia de: 

 creştere a gradului de satisfacţie 
a clienţilor proprii, oferindu-le produse 
conexe ce vin în întâmpinarea nevoilor 
diversificate;

 emitere într-un mediu cunoscut 
deja, folosit în activităţi de zi cu zi (se 
generează contract, factură, chitanţă la 
o simplă apăsare a butonului emitere);

 gestiune într-un mediu cunoscut, 
deja folosit în activităţi de zi cu zi 
(există module speciale pentru 
gestiune rate, reînnoiri şi borderouri cu 
coduri de bare);

 venituri suplimentare din vânzări, 
generate de comisioanele atractive 
acordate într-o perioadă în care 
comisioanele din piaţa de asigurări se 
conservă sau chiar sunt în scădere.

Un mare atu în distribuţia 

produselor 9695.ro este reprezentat 

de faptul că emiterea şi gestionarea 

cardurilor se realizează prin sistemul 

24broker care este deja familiar 

colaboratorilor noştri. În plus, ne-am 

propus întotdeauna să oferim servicii 

cu valoare adăugată clienţilor noştri iar 

cardurile de asistenţă rutieră reprezintă, 

în mod evident, produse care acoperă 

nevoile celor care deţin autoturism 

şi călătoresc. Suntem în perioada de 

debut a colaborării noastre cu 9695.ro

şi privim cu optimism dezvoltarea 

acestui segment.

În actualul context economic, 

piaţa de brokeraj are nevoie acută de 

servicii conexe asigurărilor prin care 

asistenţii în brokerajul de asigurări să 

îşi poată completa veniturile. 9695 

reprezintă o variantă foarte bună 

pentru brokerii de asigurare, deoarece 

însumează un pachet de servicii foarte 

avantajos pentru clienţii finali. Procesul 

de vânzare este unul facil datorită 

beneficiilor acordate clienţilor, mai ales 

că această activitate se desfăşoară 

simplu, prin intermediul platformei 

electronice SIMBA. Atât fluxul financiar, 

cât şi procesul de vânzare, dar şi 

operarea şi emiterea propriu zisă 

a cardului 9695 sunt optimizate în 

detaliu pentru o bună desfăşurare a 

întregii activităţi, foarte apropiate fiind 

şi acţiunile de marketing susţinute 

de către 9695 pe canale media cu 

audienţă mare.

Invităm brokerii de asigurare 

în acest parteneriat alături de 

reprezentanţii SIMBA în a promova şi 

distribui serviciile 9695. Prin semnarea 

unui simplu contract de intermediere 

veţi putea accesa foarte uşor zona de 

vânzare a serviciilor 9695 disponibile pe 

platforma SIMBA din această lună.

Majoritatea clienţilor îşi sună brokerul atunci când au un incident rutier, unii indiferent de oră. Nu de 

puţine ori, colegii mei au organizat noaptea sau în weekend-uri transporturi auto avariate şi, uneori, chiar dacă 

nu era vorba de un eveniment acoperit de poliţa CASCO, ci doar de o defecţiune. Utilizarea cardului 9695 oferă 

brokerului intimitatea firească pe care cu toţii o căutăm şi o apreciem, iar clientului un serviciu complet, prestat 

de profesionişti cu experienţă,  şi acces non-stop la call-center. Cu alte cuvinte, un lucru bine făcut, atunci când 

chiar ai nevoie.

Clienţii sunt din ce în ce mai receptivi la serviciile de asistenţă rutieră iar MILLENIUM Insurance Broker 

intenţionează să extindă gama de servicii conexe poliţelor de asigurare. Analizăm chiar oportunitatea de a 

cumpăra noi şi de a oferi aceste servicii unor clienţi corporate sau VIP care oricum plătesc prime de asigurare 

semnificative. În plus, dincolo de beneficiile pentru clienţi, distribuţia cardurilor 9695 asigură şi venituri 

suplimentare pentru asistenţii noştri în brokeraj.

Octavian 

TATOMIRESCU 

Director General, 

CAMPION Broker

Deniz SERIF 

Director  

Marketing

SIMBA 

CalculAsigurari.ro

Ştefan PRIGOREANU 

Director General 

MILLENIUM Insurance 

Broker

www.9695.ro

Brokeri de asigurare
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Noua normă ce va guverna 
asigurările RCA începând de anul viitor, 
deşi a lăsat deoparte o serie de prevederi 
controversate anunţate în proiectul 
iniţial (precum limitarea comisioanelor 
brokerilor, decontarea primelor în termen 
de 24 de ore sau majorarea marjei de 
solvabilitate a asigurătorilor ce vând 
astfel de poliţe), va introduce o serie de 
modificări ce vor avea un ecou puternic 
pe acest segment de business. 

Printre cele mai importante noutăţi 
enumerăm externalizarea serviciilor 
de daună, menţionarea comisionului/ 
costului de distribuţie pe poliţa de 
asigurare, uniformizarea tarifelor 
indiferent de canalul de distribuţie 
utilizat sau eliminarea grilei de uzură. 
În continuare vom încerca, aşadar, să 
identificăm avantajele şi dezavantajele 
fiecăreia dintre măsurile ce vor influenţa 
semnificativ piaţa RCA. 

Externalizarea 

daunelor 

După solicitări îndelungate, 
externalizarea serviciilor de daune va 
deveni o realitate. Argumentul principal 
în favoarea acestei măsuri este faptul 
că va permite asigurătorilor să îşi 

eficientizeze costurile administrative 

aferente procesului de constatare, 

evaluare şi, ulterior, de lichidare a 

daunelor, într-un segment care a 

fost marcat ani de-a rândul de o rată 

combinată foarte ridicată. Cel puţin în 

mod teoretic, o scădere a costurilor poate 

conduce treptat la o stabilizare a pieţei 

RCA şi, implicit, la o reducere a tarifelor. 

Nu în ultimul rând, gestionarea daunelor 

de către o terţă parte, ca intermediar 

neutru între asigurător şi păgubit, ar 

putea conduce la o creştere a calităţii 

serviciilor pe linia RCA. 

Rămâne însă la latitudinea fiecărei 

companii dacă optează sau nu pentru 

externalizarea daunelor, conform 

propriilor calcule interne referitoare la 

costuri.

Noua Normă RCA, ce va intra în vigoare începând cu 2015, aduce 

schimbări importante pentru jucătorii care activează pe acest segment. 

Care sunt, aşadar, efectele pozitive şi cele negative aduse de aceste noi 

modificări?

Mihai CRĂCEA
Editor

Noua normă RCA 
efecte pozitive şi negative
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Asigurătorii RCA 

au obligaţia de a 

practica aceeaşi 

primă, indiferent 

de canalul de 

distribuţie utilizat

Diferenţele de tarife pentru 

poliţele distribuite prin reţeaua directă 

a asigurătorilor (agenţii proprii sau 

canalele online) şi brokerii de asigurare 

au generat un război al reducerilor, 

inducând, totodată, o stare de confuzie 

în rândul clienţilor, dar şi tensiuni între 

brokeri şi asigurători. Prin urmare, 

această măsură ar ajuta un client să 

obţină acelaşi tarif, indiferent de unde 

cumpăra asigurarea, eliminând confuzia 

menţionată anterior. Totuşi, diferenţele 

mai pot apărea şi în continuare din cauza 

reducerilor comerciale, deşi şi acestea din 

urmă au fost limitate la 10%.

Interzicerea 

acordării oricăror 

avantaje colaterale 

la încheierea unei 

poliţe de asigurare 

RCA

Această măsură vine în 

completarea celei anterioare, fiind 

cunoscute cazurile în care decizia de 

cumpărare era influenţată mai degrabă 

de ofertele speciale şi cadourile ce 

însoţeau poliţele RCA (bonuri de 

combustibil, tichete cadou etc.). 

Disciplina în subscriere ar putea fi, astfel, 

stimulată, iar consumatorii să îşi îndrepte 

atenţia către aspectele importante ale 

unei poliţe RCA.

Totuşi, norma menţionează 

o excepţie de la această regulă 

reprezentată de asigurările facultative 

care acoperă riscuri asociate celor din 

poliţa RCA. Efectele aici ar putea fi însă 

contradictorii. Pe de o parte, publicul ar 

deveni informat şi despre alte tipuri de 

asigurare, ceea ce ar genera o creştere a 

vânzărilor pe alte clase precum CASCO 

sau asigurările de accidente. Pe de altă 

parte, tarifele acestor poliţe facultative 

ar putea atinge niveluri nesustenabile, în 

încercarea unor jucători de a convinge 

clienţii să cumpere poliţa RCA.

Înscrierea 

comisionului de 

intermediere sau a 

cheltuielii medii de 

achiziţie pe poliţa 

RCA

Asupra înscrierii comisionului 

pe poliţă planează şi în continuare 

îndoiala cu privire la utilitatea acesteia 

în raport cu beneficiarul. La fel ca și până 

acum, ar fi dificil de explicat clienţilor 

că acel comision este asimilat de către 

asigurători unor cheltuieli de distribuţie 

(pe care şi ei trebuie să le menționeze 

acum pe poliţă), pe care, altfel, ar fi 

nevoiţi să le suporte prin extinderea 

reţelei teritoriale proprii sau prin 

creşterea numărului de angajaţi. 

Dintr-o altă perspectivă însă, 

măsura ar putea conduce la o 

uniformizare a comisioanelor RCA, 

pentru că fiecare broker ar putea încerca 

să negocieze nivelul comisionului RCA 

cu asigurătorul până la nivelul celor mai 

mari aflate acum „la vedere”.

Asigurătorul trebuie 

să îşi calculeze 

tarifele astfel încât 

să îşi acopere toate 

cheltuielile cu 

poliţele RCA

Această obligaţie a mai fost 

vehiculată de către supraveghetor şi în 

trecut, însă nu a fost pusă în practică, 

pentru că ar fi obligat unele companii la 

creşteri subite de tarife, diminuându-şi, 

astfel, una dintre principalele surse de 

lichidităţi. Însă, odată devenită realitate, 

ea ar trebui însoţită de un control 

amănunţit şi de sancţiuni pe măsură în 

rândul asigurătorilor pentru a-şi putea 

produce efectul dorit, respectiv acela de 

stabilizare a pieţei RCA.
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Stabilirea valorii 

reale a vehiculului 

pe baza sistemelor 

de specialitate

Şi eliminarea grilei de uzură 
folosită pentru calculul valorii reale a 
vehiculelor rulate este, la rândul său, 
o măsură solicitată de asigurători şi 
apreciată de către păgubiţi, pentru că ia 
în considerare, în primul rând, valoarea 
de piaţă a unui vehicul similar. De regulă, 
cei care aveau de suferit de pe urma 
vechii reglementări erau posesorii de 
vehicule care se depreciau mai greu 
decât media generală a pieţei. Prin 
urmare, având în vedere că în piaţă există 
sisteme capabile să evalueze corect 
valoarea de tranzacţionare a unui vehicul 
rulat, această măsură ar putea fi pusă în 
practică fără dificultate.

Limitarea costurilor 

de reparaţie la 

nivelul celor 

practicate în 

service-urile de 

reprezentanţă 
 
Noua normă stipulează că preţurile 
practicate de unităţile de specialitate 
utilizate în stabilirea cuantumului pagubei 
nu pot fi mai mari decât preţurile practicate 
de către unităţile de specialitate autorizate 
de către producătorii de vehicule, respectiv 
reprezentanţii din România ai acestora. 
Practic, supraveghetorul a încercat astfel 
să protejeze asigurătorii i de anumite 
tentative de fraudă, dând ca etalon costul 
reparaţiilor din reprezentanţe. Această 
măsură nu va garanta însă că va exista şi 

o scădere a costurilor cu despăgubirile, 
pentru că mare parte a asigurătorilor 
încercau deja să obţină cele mai bune 
tarife pentru reparaţii, fiind chiar criticaţi 
uneori pentru evitarea service-urilor de 
reprezentanţă.
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ASIROM le mulţumeşte clienţilor şi colaboratorilor săi 
şi le urează sărbători fericite! 

La mulţi ani!
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François COSTE, CEO, GROUPAMA Asigurări România, a vorbit, într-un interviu acordat 

Revistei PRIMM – Asigurări&Pensii, despre perioada petrecută la conducerea companiei, 

despre piaţa asigurărilor din România şi aşteptările pentru 2015.

François COSTE, CEO, GROUPAMA: 
„Cel mai important partener al 
GROUPAMA este clientul”

PRIMM: Domnule François COSTE, 

ocupați funcția de CEO al GROUPAMA 

Asigurări România din ianuarie 2012. 

Acum, spre final de an 2014, privind 

retrospectiv, cum puteți caracteriza 

perioada de timp care s-a scurs şi unde 

se situează compania în prezent?

François COSTE: Au trecut aproape 

3 ani de la numirea mea în funcția de 

CEO şi 5 ani de la lansarea brand-ului 

GROUPAMA Asigurări. În tot acest timp, 

compania a făcut faţă cu succes mai 

multor transformări şi a traversat o 

perioadă plină de provocări, reuşind să 

devină unul din liderii pieţei asigurărilor 

din România, cu peste 1 milion de 

clienţi. Două obiective majore au 

marcat activitatea noastră în ultimii ani: 

atingerea nivelului de profitabilitate 

sustenabilă şi câştigarea preferinţei 

românilor. Primul a fost realizat şi vom 

continua în această direcţie şi în anii 

ce vin. În ceea ce priveşte al doilea 

obiectiv, suntem pe drumul cel bun: 

gradul mare de satisfacţie a clienţilor, un 

obiectiv cheie pentru noi, este ridicat, 

suntem compania cu cel mai mic număr 

de reclamaţii raportat la numărul de 

contracte în vigoare pentru al doilea an 

consecutiv,  iar rata de recomandare este 

la un nivel foarte ridicat.

Aniversarea a 5 ani de prezenţă pe 

piaţa locală a fost un moment important 

pentru noi, iar marcarea lui în condiţiile 

în care obiectivele noastre erau în linie cu 

aşteptările a însemnat mult pentru mine 

şi pentru toţi colegii mei. 

În 2014 am devenit mai eficienţi, 

focusul pe calitatea serviciilor pe care 

le livrăm clienţilor noştri a dat roade şi 

am înregistrat profit*. 2015 este anul 

continuităţii, pentru noi şi pentru clienţii 

noştri. 

PRIMM: Care au fost factorii decisivi 

care au determinat intrarea pe profit?

F.C.: Rezultatele globale pozitive 

înregistrate anul acesta se datorează 

implicării întregii echipe GROUPAMA 

Asigurări,  precum şi a partenerilor - 

bănci şi brokeri -, şi a colaboratorilor 

noştri. Mai mulți factori au determinat 

realizările pe care le-am obţinut, 

printre care optimizarea performanţei 

operaționale sau implementarea cu 

succes  a unor programe de eficientizare 

a cheltuielilor, fără a afecta calitatea 

serviciilor şi  în condițiile îmbunătățirii 

constante a gradului de satisfacție a 

clienților. 

În ceea ce priveşte liniile de 

business,  în cazul asigurărilor CASCO 

am înregistrat o evoluție importantă, 

GROUPAMA devenind al doilea mare 

jucător din acest segment. În cazul RCA, 

am implementat un nou plan tarifar 

şi am redus voluntar expunerea în 

segment, efectul resimţindu-se printr-o 

scădere a ratei daunei. La aproape 2 ani 
de la lansare, am înregistrat o creștere 
semnificativă pe segmentul asigurărilor 
de sănătate, ajungând la un portofoliu 
de aproximativ 40.000 de asiguraţi, 
companii, IMM-uri şi persoane fizice. 
De asemenea, ne menţinem poziţia de 
lider de piaţă pe segmentul asigurărilor 
de culturi agricole şi al asigurărilor 
facultative de locuinţă. 

Poate cel mai important factor ţine 
de implicarea colegilor mei. Începând cu 
membrii Comitetului Executiv şi până la 
reţeaua teritorială. Contribuţia lor a fost 
şi va fi în continuare semnificativă şi le 
mulţumesc şi pe această cale. 

PRIMM: Care este strategia de 

dezvoltare a companiei, spre ce anume 

vă veţi concentra în următoarea 

perioadă şi care ar fi provocările pe 

care le anticipaţi? 

F.C.: Strategia companiei este gândită 
în spiritul valorilor fundamentale care 
ne ghidează întreaga activitate în 
România, responsabilitate, solidaritate 
şi proximitate, și în linie cu obiectivul 
principal de profitabilitate sustenabilă. 
Direcţiile strategice majore pe care le-am 
urmat în ultimii doi ani şi pe care ne 
concentrăm eforturile în continuare sunt 
deci asigurarea nivelului de profitabilitate 
durabilă şi câştigarea poziţiei de 
asigurător, angajator și partener preferat 
în România. 

Interviu
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Optimizarea și eficientizarea 
proceselor a reprezentat şi reprezintă 
în continuare un obiectiv important 
pentru GROUPAMA Asigurări, alături de 
creșterea marjei tehnice, astfel încât să 
realizăm ambiţiile noastre strategice.

Un alt aspect strategic pentru 
noi este calitatea serviciilor, iar în acest 
context am lansat în anul 2012 Colecția 
de Avantaje, un concept unic în piața 
de asigurări din România. Colecția 
de Avantaje repoziţionează livrarea 
serviciilor din zona declaraţiilor în cea a 
angajamentelor şi, respectiv, a garanţiilor. 
Simplu spus, clienţii noştri beneficiază 
de predictibilitatea serviciilor ca aspect 
esenţial în emiterea judecăţilor de 
calitate. Un exemplu, clienţii noştri ştiu 
că apelul lor va fi preluat în maximum 30 
de secunde, că daunele sunt înregistrate 
în maximum 5 minute, că platforma 
în cazul unei avarii a maşinii ajunge 
în maximum 1 oră sau,  spre exemplu, 
că plata atunci când aleg opţiunea 
autoconstatare pentru asigurările de 
locuinţă este efectuată în maximum 72 
de ore. Tot pentru asigurarea de locuinţă, 
prin beneficiul Reparații de Urgență, 
ne angajăm să trimitem un specialist,  
în maximum 4 ore de la sesizarea 
telefonică, pentru a remedia problemele 
urgente apărute în locuința clientului. 
Pentru ambele servicii oferim în premieră 
pe piața asigurărilor și garanții. 

Colecția de Avantaje GROUPAMA 
este unul dintre proiectele pe care vom 
continua să le dezvoltăm şi în 2015, 
incluzând angajamente noi în aşa fel 
încât cea mai mare parte a clienţilor 
noştri să poată beneficia de ele.  

PRIMM: În România, vorbim încă de 

o piață a asigurărilor ce nu și-a atins 

potențialul maxim. Ce demersuri 

faceți pentru a crește piața?

F.C.: Printre misiunile fundamentale ale 
unui asigurător se numără şi prevenirea 
riscurilor sau contribuţia la informarea 
corectă a publicului cu privire la rolul 
şi necesitatea asigurărilor. Din această 
perspectivă, ne-am implicat într-o serie 

de campanii de informare, cu rezultat 

pozitiv pentru publicul larg sau pentru 

potențialii clienți. Cred că explicarea şi 

înţelegerea corectă a rolului asigurării 

în viaţa unui client se numără printre cei 

mai importanţi factori care influenţează 

decizia de cumpărare. Produsele noastre 

garantează continuitatea în condiţii 

optime atunci când un eveniment 

neprevăzut apare în viaţa clienţilor noştri. 

Vindem mai mult decât asigurări, oferim  

continuitate clienţilor noştri. 

Acesta este mesajul pe care îl 

promovăm alături de partenerii noştri 

prin campaniile de informare sau 

prevenire pe care le-am derulat şi pe 

care cu siguranţă vom continua să le 

dezvoltăm. De exemplu, în parteneriat 

cu Inspectoratul General al Poliției 

Române, un parteneriat de tradiţie deja, 

am desfăşurat în acest an o campanie de 

informare și educare cu privire la furturile 

din locuințe, autoturisme sau agresiunile 
asupra persoanei. Un alt exemplu, care 
vizează sănătatea, este Crosul Casiopeea, 
iar mesajul  umbrelă este că sportul are 
un impact direct asupra sănătăţii. În acest 
sens, avem un parteneriat cu Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român, al cărui 
asigurător oficial suntem. Promovăm 
proiectele COSR având convingerea 
că rolul prevenției este cel puţin la fel 
de important cu cel al unei polițe de 
asigurare. 

PRIMM: Care va fi focusul GROUPAMA 

în 2015?

F.C.: În 2015 vom continua să ne 
dezvoltăm ținând cont de cel mai 
important partener al nostru, clientul. 

*Rezultatul consolidat corespunde 

rezultatului net calculat conform 

Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiară (IFRS).

François COSTE 

CEO, GROUPAMA Asigurări România

Interviu
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PRIMM: Cum apreciaţi evoluţia 

segmentului de asigurări de sănătate 

în acest an? La ce valoare credeţi că va 

ajunge la finalul lui 2014?

Dan DOBRE: Anul 2014 a reprezentat 
un moment de cotitură pentru piața 
asigurărilor de sănătate, acestea 
înregistrând cea mai mare creștere din 
ultimii ani, atât ca număr de clienți, cât 
și ca nivel al primelor subscrise. Această 
evoluție poate fi explicată prin faptul că 
multe companii private mari au decis să 
ofere angajaților asigurări de sănătate, 
iar companiile de stat au continuat să 
organizeze licitații pentru aceste servicii. 

De asemenea, competiția între 
asigurători a acționat în beneficiul 
persoanelor decidente din companii, 
care au avut la dispoziție opțiuni 
adaptate nevoilor lor. Toate aceste 
aspecte, coroborate cu scăderea calității 
serviciilor oferite de către abonamente 
au determinat o reorientare fără 

Interviu

Segmentul asigurărilor de sănătate a înregistrat, în acest an, o evoluţie importantă, mai 

ales datorită companiilor din România, care au devenit din ce în ce mai interesate de 

achiziţionarea unor astfel de beneficii extra salariale pentru angajaţii lor, a precizat Dan 

DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA.

Asigurările de sănătate, 
creştere fără precedent în 2014

Estimăm pentru sfârșitul 

anului 2014 o piaţă a 

asigurărilor de sănătate cu 

prime brute subscrise de 100 

milioane lei.

Dan DOBRE

Director Comercial, SIGNAL IDUNA
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precedent a companiilor către acest 
tip de beneficii. În consecință, estimăm 
pentru sfârșitul anului 2014 o piață a 
asigurărilor de sănătate cu prime brute 
subscrise de 100 milioane lei.

PRIMM: Care este ponderea clienţilor 

corporate vs retail pe acest segment 

de asigurări? Din ce domenii provin cei 

mai mulţi clienţi corporate?

D.D.: Mai ales în ultimii doi ani, 
principalul motor de creștere pentru 
asigurările de sănătate a fost reprezentat 
de segmentul corporate. Un procent 
este greu de estimat, dar cu siguranță, 
la momentul actual, peste 90% din 
asigurați provin din angajații companiilor 
care au implementat astfel de beneficii. 

Toate domeniile de activitate sunt 
reprezentate în portofoliile asigurătorilor,  

însă o pondere semnificativă provine din 
segmente precum industria auto, retail, 
energie și IT.

PRIMM: Care sunt cele mai importante 

beneficii pe care le acoperă o asigurare 

privată de sănătate?

D.D.: Plecând de la premisa că oamenii 
reprezintă cea mai importantă resursă, 
inevitabil starea de sănătate a angajaților 
este o preocupare fundamentală pentru 
orice companie. Am putea clasifica în 
trei categorii beneficiile unei asigurări 
medicale pentru persoana asigurată: 
financiare (acoperirea costurilor 

consultațiilor, investigațiilor, procedurilor 
chirurgicale, tratamentelor etc.), de acces 
(asigurații beneficiază de o infrastructură 
dedicată rezolvării problemelor de 
sănătate) și existența unor servicii 
adiționale (call center, personal dedicat 
etc.). Angajatorul beneficiază la rândul 
său de o soluție complexă pentru 
motivare și retenție, cu acces la rapoarte 
detaliate privind satisfacția angajaților 

și gradul de utilizare. În plus, asigurările 
sunt deductibile în limita a 250 de euro/
angajat/an, avantaj financiar extrem de 
important în contextul economic actual.

PRIMM: Ce aşteptări aveţi de la 

anul 2015 în ceea ce priveşte piaţa 

asigurărilor de sănătate?

D.D.: Estimăm o evoluție a pieței 
favorabilă asigurărilor de sănătate 
și pentru anul 2015. Creșterea va fi 
influențată în mare măsură de interesul 
crescut al companiilor pentru astfel de 
beneficii extra salariale, precum și de 
specializarea asigurătorilor și brokerilor 
pe acest segment. Nu în ultimul rând, 
piața de retail (inclusiv bancassurance) 
ar putea redeveni un pilon important în 
atragerea de noi clienți. În acest context, 
nu ne rămâne decât sa fim alături 
clienților noștri actuali și potențiali și în 
2015 cu soluții personalizate specificului 
activității companiei.În ultimii doi ani, segmentul 

corporate a fost principalul 

motor de creștere pentru 

asigurările de sănătate.

Piaţa de retail (inclusiv 

bancassurance) ar putea 

redeveni un pilon important 

în atragerea de noi clienţi pe 

segmentul asigurărilor de 

sănătate.

În 2014, multe companii 

private mari au decis să 

ofere angajaţilor asigurări de 

sănătate.

Asigurările de sănătate 

sunt deductibile în limita 

a 250 de euro/angajat/an, 

avantaj financiar extrem 

de important în contextul 

economic actual.

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro

Interviu
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Interviu

Fenomenele meteo extreme şi-au pus amprenta asupra evoluţiei sectorului asigurărilor 

agricole în ţara noastră. Cum se vor reflecta efectele acestora în planurile şi obiectivele 

stabilite pentru anul următor aflăm de la 

Bogdan PÎRVU
Director General, FATA Asigurări

PRIMM: Se încheie încă un an pentru 

piaţa de asigurări agricole. Cum l-aţi 

caracteriza în acest moment?

Bogdan PÎRVU: Producţiile agricole 

în creştere au făcut ca România să îşi 

recâştige în ultimii doi ani renumele 

de grânar al Europei. Cu toate acestea, 

pentru FATA Asigurări, 2013 şi 2014 

au reprezentat unii dintre cei mai grei 

ani dintre cei opt de activitate în piaţa 

de profil. Dacă în 2013 compania a 

închis cu o rată de daună de 110% pe 

linia asigurării culturilor agricole, în 

2014 estimăm că ne vom apropia de 

pragul de 150%, principalul motiv fiind 

evenimentele atmosferice extrem de 

severe. Dacă FATA Asigurări a reuşit să 

achite corect şi rapid toate daunele către 

clienţii săi, aceasta se datorează echipei 

de experţi de care dispunem (români şi 

italieni), programului de reasigurare şi, 

mai ales, suportului acţionarilor noştri – 

Assicurazioni GENERALI SpA.

PRIMM: Aceşti doi ani grei şi-au 

pus amprenta şi asupra tarifelor 

asigurărilor agricole?

B.P.: În mod evident, după doi ani dificili 

din punct de vedere al daunalităţii 

asigurărilor de culturi, am fost nevoiţi 

să majorăm cotaţiile de primă pentru 

zonele cele mai afectate şi am fixat limite 

corecte ale producţiilor medii asigurabile. 

De asemenea, prin analiza multor date, 

studii, dar şi prin consultări cu toţi actorii 

implicaţi în piaţa agricolă (Ministerul 

Agriculturii, ANMH, instituţii de cercetare 

agricolă, specialişti, reprezentanţi ai 

ONG-urilor etc.) am estimat şi ajustat 

devizele tehnologice pentru fiecare tip 

de cultură agricolă. Consider că avem 

cele mai corecte instrumente de stabilire 

a sumelor asigurate, precum şi cele 

mai eficiente metode de constatare a 

Bogdan PÎRVU

Director General, FATA Asigurări

Pentru FATA Asigurări, 2013 

şi 2014 au reprezentat unii 

dintre cei mai grei ani dintre 

cei opt de activitate în piaţa 

de profil.
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Interviu

daunelor şi de plată a despăgubirilor, pe 

această linie de business.

PRIMM: Ce planuri şi obiective și-a 

propus FATA Asigurări pentru anul 

2015?

B.P.: Suntem interesaţi în primul rând 

de o creştere sănătoasă a portofoliului 

şi vom lucra în continuare la oferte 

avantajoase pentru pachete de 

protecţie complete. FATA Asigurări oferă 

permanent, clienţilor loiali, flexibilitate 

în stabilirea şi achitarea primelor de 

asigurări. Mi se pare justificat ca un 

proprietar sau administrator care îşi 

asigură la noi câteva zeci sau sute 

de hectare să primească avantaje 

suplimentare la încheierea poliţelor 

pentru utilajele agricole sau pentru 

clădirile unde îşi desfăşoară activitatea. 

De asemenea, în 2015, principalele 

poliţe dedicate clienţilor persoane 

fizice pe care noi le oferim se vor 

regăsi în platformele electronice ale 

intermediarilor în asigurări. Evident, 

mă refer aici la asigurările de locuinţă 

(inclusiv cele obligatorii), CASCO şi cele 

de călătorii în străinătate. Asigurările 

agricole de culturi şi animale am decis să 

nu le integrăm încă online, fiind produse 

specifice şi complexe. Mă refer la faptul 

că durata poliţelor nu este anuală, 

apariţia şi frecvenţa riscurilor este diferită 

pe zone sau pe zile calendaristice, pentru 

asigurarea animalelor referinţa de bază 

este ciclul de producţie etc.

PRIMM: Care ar fi mesajul 

dumneavoastră de final de an pentru 

colegii şi partenerii din piaţă?

B.P.: Cu riscul de a mă repeta, îmi aduc 

aminte de vremurile în care asigurătorii 

agricoli îşi stabileau tarifele pe baze 

strict actuariale şi mai puţin comerciale. 

Înţeleg şi că în aceste vremuri de criză, 

în care se pierde mult portofoliu auto, se 

încearcă recuperarea pe alte ramuri, cum 

sunt asigurările agricole. Sper însă că, 

după aceşti doi ani în care s-a dovedit că 

nu există „leac pentru natură”, colegii din 

piaţa asigurărilor să îşi revizuiască tarifele 

şi să aplice o politică de vânzare corectă 

a poliţelor. Consider că, dacă asiguraţii 

au ajuns la un anumit nivel de înţelegere 

al necesitaţii protecţiei prin asigurare, 

putem să ne ridicăm şi noi la acelaşi 

nivel, astfel încât să devenim partenerul 

lor de succes.

Oana RADU

Avem cele mai corecte 

instrumente de stabilire a 

sumelor asigurate, precum şi 

cele mai eficiente metode de 

constatare a daunelor şi de 

plată a despăgubirilor.

FIAR stands as the most important European 
spring event dedicated to the insurance, 

reinsurance and private pensions markets.

FIAR gathers representatives of major 
worldwide insurance and reinsurance 

companies which use this opportunity to meet 
with their high level counterparties.

by

May 17th - 21st, 2015Brasov, Romania
18th

The International Insurance - Reinsurance Forum

www.fiar.ro

SAVE THE DATE!
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Luni, 24 noiembrie a.c., s-a desfăşurat, la Palatul Parlamentului, Conferinţa Naţională a 

Pieţei de Capital, eveniment organizat de Comisia Juridică, de Disciplină şi de Imunităţi 

- Camera Deputaţilor, Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital şi Media XPRIMM. 

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai autorităţilor, precum şi specialişti din segmentul 

instituţiional public, dar şi cei care lucrează în piaţa liberă.

Soluţii pentru dezvoltarea 
pieţei de capital

Conferinţa s-a desfăşurat cu 

sprijinul oficial al Bursei de Valori 

Bucureşti. SIF Banat-Crişana şi 

Banca Transilvania au susţinut 

evenimentul în calitate de Parteneri 

Principali, iar BT Asset Management, 

SAI Muntenia Invest, SIF Moldova 

şi SSIF Broker, în calitate de Parteneri. 

Partenerii media ai evenimentului au 

fost wall-treet.ro, 9am.ro, ZiuaVeche.

ro, Stirilepescurt.ro şi Q Magazine.

Printre vorbitorii care au 

susţinut prezentări în cadrul 

evenimentului s-au numărat 

Daniel FLOREA - Deputat, Comisia 

Juridică, de Disciplină şi Imunităţi, 

Cătălin PREDOIU - Avocat, Prim 

Vicepreşedinte PNL, Mircea 

URSACHE - Vicepreşedinte ASF, 

Lucian ANGHEL - Preşedinte, BVB 

şi Ludwig SOBOLEWSKI - Director 

General, BVB.

Daniel FLOREA, 

Deputat, Comisia 

Juridică, de 

Disciplină şi 

Imunităţi, Camera 

Deputaţilor



59www.primm.ro 12/2014-1/2015

Cătălin PREDOIU: Nu văd cum 
am putea gândi o creştere a 
economiei şi o dinamizare 
a vieţii economice fără o 
dezvoltare susţinută a pieţei 
de capital

Domeniul valorilor mobiliare este 
esenţial pentru economia naţională. 
Nu văd cum am putea gândi o creştere 
a economiei şi o dinamizare a vieţii 
economice fără o dezvoltare susţinută 
a pieţei de capital, a declarat Cătălin 
PREDOIU, în deschiderea evenimentului. 

Sunt şi lucruri pozitive care s-au 
întâmplat în ultimii ani. S-a ajuns la o 
valoare a companiilor listate la bursă de 
aproape 20 miliarde euro. De asemenea, a 
fost depăşită piaţa de la Budapesta, care 
este folosită ca referinţă, a mai specificat 
Cătălin PREDOIU. 

În ceea ce priveşte posibilităţile 
lăsate companiior de a se lista pe o 
piaţă reglementată, acele condiţii tehnice 
lăsate de legiuitor nu sunt optimale, a mai 
spus Cătălin PREDOIU. O altă problemă 
nerezolvată de ani de zile este aceea a 
SIF-urilor. Condiţia de cvorum şi pragul 
de reţinere de 5% reprezintă problemele 
pe care nu a avut nimeni curajul să le 
rezolve transparent. SIF-urile trebuie să 
fie descătuşate de aceste două bariere 
care le împiedică să funcţioneaze ca nişte 
companii cu adevărat publice în sensul 
listării.

Volumul imens de 
reglementări din ultimele 18 
luni au întărit rolul ASF

Mircea URSACHE, Vicepreşedinte 
în cadrul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, a amintit că au trecut 18 luni 
de la înfiinţarea ASF, timp în care au fost 
discutate mai multe reglementări, ceea 
ce a dus la întărirea rolului autorităţii în 
pieţele pe care le reglementează (piaţa 
de capital, pensii private şi asigurări).

Au trecut 18 luni de la înfiinţarea ASF. 
Nu este cineva în piaţă să nu recunoască 
volumul imens de reglementări care s-au 
dat în aceste 18 luni. Practic, acestea 
au întărit rolul ASF, a declarat Mircea 
URSACHE.

Din fericire, înfiinţarea ASF a adus şi 
câteva lucruri fundamentale şi a reuşit să 

rezolve probleme pe care opinia publică 
le-a semnalat, unele legate de sistemele 
de salarizare şi mai ales de promovare 
şi de intrarea în Autoritate, a spus 
vicepreşedintele ASF.

În acelaşi timp, opinia publică a fost 
mai tentată să abordeze cazuri din piaţa 
de capital sau piaţa de asigurări - în special 
legate de companiile ASTRA şi CARPATICA 
Asig - , decât să vadă un uriaş efort făcut de 
specialişti, a adăugat el.

Oficialul ASF a menţionat că 
România se îndreaptă cu paşi rapizi spre 
o înlocuire totală a legislaţiei naţionale 
de până acum cu o legislaţie europeană, 
larg deschisă investitorilor, elementul 
fundamental fiind protecţia acestora.

Legea nr. 151/2014 pare a fi 
unul dintre cele mai criticabile 
acte normative

Din păcate, adoptarea Legii nr. 
151/2014, la prima vedere, pare a fi unul 
dintre cele mai criticabile acte normative 
care au fost adoptate în domeniul pieţei 
de capital în ultimii ani, a declarat Cristian 
DUŢESCU, Preşedintele Organizaţiei 
Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC).

Actul normativ menţionat a atras 
critici din partea specialiştilor din piaţa 
de capital care consideră că prevederile 
acestei legi (privind clarificarea 
statutului juridic al acţiunilor care se 

Cătălin PREDOIU 

Avocat, Prim 

Vicepreşedinte 

PNL

Mircea URSACHE 

Vicepreşedinte 

ASF

Cristian DUŢESCU 

Preşedinte 

OPPC

Andreea PAUL, 

Deputat, 

Comisia pentru 

Buget, Finanţe 

Bănci, Camera 

Deputaţilor
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tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe 
piaţa valorilor mobiliare) sunt ambigue şi 
insuficiente pentru protecţia eficientă a 
drepturilor şi intereselor acţionarilor care 
deţin acţiuni tranzacţionate pe această 
secţiune.

Al doilea element legislativ este 
un proiect (pentru modificarea Legii 
nr. 297 privind piaţa de capital) lansat 
în dezbatere publică postat pe site-
ul Ministerului de Finanţe, a suferit 
o modificare care a adus o oarecare 
nesiguranţă în piaţa de capital afirmă 
DUŢESCU.

Trecerea pieţei de capital 
la statutul de piaţă 
emergentă va conduce la 
dezvoltarea acesteia şi a 
economiei

Piaţa de capital din România 
a suferit transformări importante în 
ultimii ani, iar dublarea volumului 
rulajelor pe BVB este un factor care ne dă 
speranţe pentru viitor, când se doreşte 
reclasificarea pieţei de capital ca "piaţă 
emergentă". Au existat evoluţii istorice 
în această perioadă, dar este nevoie de o 
continuare a îmbunătăţirii legislaţiei din 
domeniu, au spus reprezentanţii BVB.

Obiectivul strategic al pieţei de 
capital din România este upgradarea de 
la statutul de „junk” (de frontieră -n.r.) la 
„investment grade” (piaţă emergentă). În 
joc sunt circa 6-8 miliarde euro în plus ca 
valoare a companiilor listate la Bursa de 
Valori Bucureşti. Valoarea companiilor 
listate va creşte odată cu upgradarea 
pieţei. Dacă ne uităm la alte ţări care au 
fost upgradate, valoarea companiilor a 
crescut între 50% şi 200% într-un an de zile, 
a declarat Lucian ANGHEL, Preşedinte, 
BVB.

Acesta a explicat că după ce o 
piaţă suferă un upgrade, există o serie de 
vehicule speciale care sunt obligate să 
investească în pieţele emergente. Practic, 
cererea creşte, vin bani în ţară, iar valoarea 
companiilor este evaluată la un preţ corect, 
pentru că în prezent suntem subevaluaţi, a 
adăugat ANGHEL.

Preşedintele Bursei a menţionat că 
acest proiect stategic pentru România, 
nu doar pentru piaţa de capital sau 
BVB, are susţinerea tuturor decidenţilor 
importanţi în această ţară, ceea ce este 
un lucru extraordinar. 

Cred că acest proiect (de trecere 
la piaţă emergentă - n.r.) este fezabil a fi 
realizat în 3-4 ani, a spus Lucian ANGHEL.

Şi Ludwig SOBOLEWSKI, Directorul 
General al BVB, a precizat că ţinta este 
fezabilă, iar trecerea la piaţa emergentă 
trebuie să fie benefică pentru economie 
şi pentru creşterea nivelului de trai al 
cetăţenilor.

Este important să se dezvolte o 
alternativă la finanţarea economiei. 
Orice alternativă suplimentară oferită 
unei economii înseamnă un potenţial de 
creştere a bunăstării tuturor românilor. 
Faptul că volumul rulajelor pe BVB s-a 
dublat în ultimii doi ani şi ceva este un 
factor care ne da speranţe pentru viitor, a 
zis Lucian ANGHEL.

El a amintit că BVB a reuşit 
anul trecut să depăşească bursa de 
la Budapesta, pentru prima dată în 
istorie. Oficialii BVB au amintit şi de 
nevoia de continuare a îmbunătăţirii 
legislaţiei din domeniu.

Modificările de care am avea nevoie, 
şi aici sprijinul Parlamentului cred că este 

esenţial, trebuie să se realizeze cât se poate 
de repede, a precizat Preşedintele BVB.

El a subliniat un element foarte 
important care oferă încredere şi care 
arată potenţialul pieţei - faptul că BERD a 
investit în BVB. 

Este o investiţie în viitorul pieţei de 
capital. BERD are încredere în dezvoltarea 
pieţei, ceea ce este un lucru extraordinar. 
Sunt numeroare proiecte la care BERD va 
lucra pentru dezvoltarea pieţei de capital, 
ceea ce este şi în folosul economiei, a spus 
Lucian ANGHEL. 

BVB este a doua bursă în care 
investeşte BERD. Noi avem potenţial de 
creştere. Cred că am putea fi optimişti la 
viitor. Prin acest demers sper ca piaţa de 
capital românească să devină similară cu 
alte pieţe, a adăugat el. 

Evident, avem multe de rezolvat 
împreună cu ASF. Aici trebuie să 
recunoaştem meritul Autorităţii care 
într-o perioadă scurtă a lucrat foarte 
mult la reglementările ce ţin de legislaţia 
secundară. Pentru legislaţia primară ne 
bazăm pe Parlament, a declarat ANGHEL.

Acesta crede că odată dezvoltată 
piaţa de capital, va atrage interesul 
investitorilor locali şi internaţionali şi 
este optimist că odată cu dezvoltarea 
treptată a pieţei o să vedem şi companii 
româneşti care să se finanţeze prin bursă. 

Lucian ANGHEL 

Preşedinte

BVB

Ludwig 

SOBOLEWSKI 

Director General 

BVB

Ana BOBIRCA 

Vicepreşedinte 

OPPC

Dumitru COSTIN 

Preşedinte, Blocul 

Naţional Sindical
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Ludwig SOBOLEWSKI a subliniat 

faptul că, în ultimii ani, importanţa 

pieţei de capital din România a crescut, 

iar legislaţia este într-un proces de 

perfecţionare permanentă.

În România, Banca a subscris 

recent la ofertele publice iniţiale ale 

distribuitorului de energie electrică 

ELECTRICA şi producătorului de gaze 

naturale ROMGAZ, şi a participat, 

de asemenea, la toate emisiunile de 

obligaţiuni din ultimii doi ani, în cadrul 

unui program dedicat. 

Specialiştii din piaţa de 
capital vin cu propuneri 
pentru modificarea Legii 
nr. 151/2014

Propunerea de modificare a legii, 

formulată de membrii OPPC, a rezultat în 

urma dezbaterilor din cadrul Conferinţei. 

În expunerea de motive sunt aduse 

următoarele argumente:

Dispozitiile Legii nr. 151/2014 

privind clarificarea statutului juridic al 

acţiunilor care se tranzacţionează pe 

Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor 

mobiliare necotate creează o stare de 

incertitudine cu privire la respectarea 

principiului protecţiei investitorilor 

în cazul societăţilor care vor decide 

în adunările generale continuarea 

tranzacţionării în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacţionare. Există 

riscul ca drepturile acestora, născute în 

perioada de existentă a Pieţei RASDAQ, 

să fie în mod iremediabil afectate 

de desfiinţarea acestei pieţe, fără 

posibilitatea de a obţine un remediu 

adecvat în justiţie.

Investitorii în acţiuni tranzacţionate 

în prezent pe Piaţa RASDAQ au cunoscut, 

în momentul realizării investiţiei, că 

emitenţii acestora sunt obligaţi să 

efectueze cel puţin raportări semestriale, 

dacă nu şi trimestriale, că membrii 

Consiliilor de administraţie sunt aleşi, 

dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, 

prin metoda votului cumulativ, acţionarii 

minoritari putându-şi numi astfel 

reprezentantul în organul de conducere 

al societăţii, şi, mai ales, că există o 

obligaţie de efectuare a ofertei publice 

de preluare atunci când se schimbă 

controlul asupra acestor emitenţi.

Mai mult decât atât, Legea nr. 

151/2014, în actuala formă, permite 

emitenţilor ce vor decide transferul 

în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare să se retragă de la 

tranzacţionare din cadrul acestui sistem 

fără ca acţionarii care nu sunt de acord 

cu această decizie să aibă dreptul de a 

se retrage din societate la un preţ corect, 

calculat în temeiul unor criterii legale 

clare.

Sunt trei categorii importante de 

investitori care vor fi afectaţi: 

cetăţenii României care au beneficiat 

de efectele programului de privatizare 

în masă (PPM), fiindu-le alocate acţiuni 

fie la societăţi tranzacţionate pe Piaţa 

RASDAQ, fie la societăţi de investiţii 

financiare (SIF-uri), în acest din urmă caz 

efectul negativ fiind generat de faptul că 

societăţile de investiţii financiare deţin 

acţiuni ale societăţilor tranzacţionate pe 

Piaţa RASDAQ;

societăţile de investiţii financiare, 

datorită portofoliilor deţinute în cadrul 

cărora se găsesc participaţii importante 

minoritare la societăţi tranzacţionate în 

prezent pe Piata RASDAQ;

investitorii instituţionali şi de retail 

români şi străini care au investit în 

ultimii 18 ani în acţiuni ale companiilor 

tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ 

având convingerea că li se oferă de 

normele legale incidente un grad de 

protecţie corespunzător, incluzând, dar 

nelimitându-se la dreptul de retragere la 

un preţ corect, în cazul în care emitentul 

se retrage de la tranzacţionare şi devine 

societate închisă.

În actula formulare, dispoziţiile 

Legii nr. 151/2014 privind clarificarea 

statutului juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau 

pe piaţa valorilor mobiliare necotate 

introduce un nou articol, ce vine în 

contradicţie cu dispoziţiile art. 32 alin. 

(1) ale Directivei 2014/65/UE privind 

pieţele instrumentelor financiare şi de 

modificare a Directivei 2002/92/CE şi a 

Directivei 2011/61/UE, care prevăd că o 

firmă de investiţii sau un operator de Piaţă 

care exploatează un MTF sau un OTF poate 

suspenda sau retrage de la tranzacţionare 

un instrument financiar care nu mai este 

conform cu normele MTF-ului sau ale OTF-

ului, cu excepţia cazului în care o astfel de 

suspendare sau retragere ar putea afecta 

în mod semnificativ interesele investitorilor 

sau compromite funcţionarea ordonată a 

pieţei.

Tot astfel, este necesar a se asigura 

şi în viitor respectarea regulilor de drept 

aplicabile în prezent pe Piaţa RASDAQ 

în materia transparenţei şi a protecţiei 

investitorilor, prin introducerea unor 

norme care să prevadă obligativitatea 

ofertelor publice de preluare la 

schimbarea controlului, a alegerii 

membrilor Consiliului de administraţie 

prin metoda votului cumulativ şi a 

raportărilor periodice.

Singura posibilitate legală pentru 

a evita aceste atingeri aduse drepturilor 

legitime ale unor investitori pe piaţa de 

capital din România este reprezentată de 

modificarea Legii nr. 151/2014.

Horia GUSTA, 

Preşedinte, 

CERTINVEST

Călin RANGU, 

Director 

Adjunct, Direcţia 

Supraveghere 

Integrată, ASF
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Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) propune o viziune 

integratoare pentru piaţa de capital, facilitând interacţiunea dintre 

managerii de active, brokeri, investitori și autorităţi în vederea creării unei 

pieţe eficiente. În sfera preocupărilor OPPC se regăsește și promovarea 

celor mai bune practici și standarde, cât și dezvoltarea educaţiei în 

domeniul pieţei de capital.

Viziune integratoare asupra 
pieţei de capital

Printre obiectivele primordiale 
ale asociației se numără creșterea 
rolului pieței de capital în economia 
românească, precum și conturarea unei 
strategii naționale de dezvoltare a pieței 
de capital din România.

Organizația Profesioniștilor 
Pieței de Capital a organizat în cursul 
anului 2014, în parteneriat cu Institutul 
Național al Magistraturii, o serie de patru 
seminarii având ca obiectiv prezentarea 
magistraților, în cadrul programului de 
pregătire continuă a acestora, a unor 
aspecte relevante legate de funcționarea 
pieței de capital, aspecte atât de natură 
juridică, cât și economico-financiară. 
Aceste seminarii au  reprezentat o 
premieră pentru ambele organisme 
implicate. Printre lectori s-au numărat 
specialiști din cadrul INM, cadre didactice 
universitare, doctori în drept, dar și 
practicieni recunoscuți ai pieței de 
capital din România, persoane care au 
condus sau conduc operatori de piață 
reglementată, societăți de administrare 
a investițiilor, cât  și specialiști din cadrul 
Autorității de Supraveghere Financiară, 
analiști economici etc.

O realizare importantă a OPPC în 
cursul anului 2014 a fost reprezentată 
de modificarea unor prevederi și 

reglementări din Codul Bursei de Valori 
București,  operator de piață, norme 
care aduceau atingere liberei voințe a 
investitorilor. Astfel,  prin modificările 
aduse,  cadrul legal a fost pus în acord cu 
realitatea concretă,  eliminând totodată 
interdicţia cu caracter absolut cu privire 
la negocierea condiţiilor tranzacţiei deal 
între potenţialul vânzător şi potenţialul 
cumpărător. 

Interdicția care a fost eliminată 

determina în realitate părţile, în unele 

cazuri, să aleagă metode netransparente 

de înstrăinare/achiziţionare a unor 

pachete semnificative, chiar majoritare, 

de acţiuni, cum ar fi, spre exemplu, 

transferul respectivului pachet în contul 

unei societăţi cu răspundere limitată 

(sau off shore) şi vânzarea părţilor 

Cristian DUŢESCU 

Preşedinte OPPC
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sociale ale acesteia, acţionarul direct 
rămânând acelaşi şi schimbându-se doar 
beneficiarul final.

OPPC a considerat că o soluție 
putea fi reprezentată de înfiinţarea 
unor complete specializate în judecarea 
litigiilor din domeniul dreptului pieţei de 
capital în cadrul instanţelor susceptibile 
de a avea pe rolul lor astfel de procese. 
Poate fi avută în vedere Secţia de 
contencios-administrativ a Curţii de 
Apel Bucureşti, care soluţionează litigiile 
privind actele emise de autoritatea 
administrativă a pieței de capital (de la 
30.04.2013, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară), precum şi secţiile civile ale 
curţilor de apel şi tribunalelor care au 
pe rolul lor în mod constant un anumit 
un număr de litigii privind aplicarea 
dreptului pieţei de capital.

OPPC a adresat ASF solicitarea de 
a avea în vedere iniţierea unui demers 
comun către instanţele de judecată 
şi autorităţile competente (instanţele 
de judecată, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Ministerul Justiţiei), având 
drept obiectiv înfiinţarea unor complete 
de judecată specializate în cadrul 
instanţelor care  au un anumit număr 
de litigii care implică aplicarea dreptului 
pieţei de capital. 

OPPC a formulat în cursul anului 
2014 mai multe propuneri legislative 
vizând  dezvoltarea pieței de capital 
și creșterea încrederii investitorilor. 
Principalele norme propuse de OPPC au 
avut în vedere  eliminarea barierelor care 
restricționează în prezent funcționarea 
unor societăți importante listate pe 
piața reglementată din România, dar 
și clarificarea cadrului juridic aplicabil 
societăților listate. Impactul acestor 
reglementări este deosebit de important 
pentru toți cetățenii țării.

Astfel, OPPC a solicitat forului 
legiuitor clarificarea statului juridic al 
societăților tranzacționate pe Piața 
RASDAQ, într-un mod care să respecte 
interesele investitorilor.  Legea nr. 
151/2014 adoptată de către Parlament 
în vederea clarificării statutului juridic 

al acţiunilor care se tranzacţionează pe 
piaţa RASDAQ reprezintă un act normativ 
care nu vine în sprijinul investitorilor, 
în special a celor care au investit sume 
mici, de retail, în piața de capital din 
România. OPPC a înaintat Comisiei de 
buget-finanțe din  Camera Deputaților, 
precum și unor deputați, membri ai 
Comisiei juridice,  un Proiect de lege de 
modificare a Legii nr. 151/2014, în sensul 
stabilirii unor obligații de transparență 
și de protecție a investitorilor,  precum 
și pentru societățile listate în prezent pe 
Piața RASDAQ, ce vor fi tranzacționate 
în continuare în cadrul unui ATS. De 
asemenea, în acest proiect, OPPC a 
propus implementarea de urgență 
a art. 32 din Directiva 2014/65/UE a 
Parlamentului European și stabilirea 
obligației efectuării unei oferte publice 
de preluare de către acționarul majoritar 
care intenționează să impună delistarea 
unei societăți din cadrul unui ATS.

O altă direcție a demersurilor 

OPPC a vizat înlăturarea limitărilor care 

afectează funcționarea societăților de 

investiții financiare (SIF). OPPC a propus 

inițiatorului Proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 297/2004, respectiv 

Ministerului de Finanțe, reducerea prin 

lege a cvorumului minim de prezență 

pentru Adunarea generală extraordinară 

la nivelul de 25%, prevăzut de altfel 

de legea societăților comerciale,  și 

eliminarea pragului de deținere la 

capitalul social. O propunere similară a 

fost transmisă, la finele anului 2013,  și 

conducerii Parlamentului României, în 

condițiile în care mai multe propuneri de 

modificare a Legii nr. 297/2004 au fost 

înregistrate la forul legislativ.

De asemenea, OPPC a propus 

Ministerului de Finanțe clarificarea 

modalității de transmitere a dreptului 

de proprietate asupra acțiunilor pe piața 

de capital, precum și o reglementare 

mai limpede, fără paralelisme legislative 

în materia fondurilor alternative de 

investiții, categorie în care intră atât SIF-

urile, cât și Fondul Proprietatea.

Se află în derulare proiectul privind 
redactarea standardului profesional 
pentru profesia de specialist  pe piața de 
capital și realizarea unor cursuri finalizate 
cu acordarea în final absolvenților a 
calității de specialist pentru piața de 
capital , în cadrul unui proiect finanțat 
cu  fonduri ale Uniunii Europene. În 
cadrul acestui proiect, se va dezvolta o 
dimensiune educațională structurată pe 
două paliere: primul va viza pregătirea 
specialiștilor pentru piața de capital, 
persoane cu studii superioare de 
specialitate, cu un înalt nivel profesional 
(grup țintă aproximativ 100-150 de 
persoane), iar cel de-al doilea va avea 
în vedere educarea unui grup țintă mai 
larg, privind prezentarea de informații 
esențiale referitoare la funcționarea 
piețelor financiare, dezideratul final fiind 
crearea premiselor necesare pentru ca 
absolvenții cursurilor să poată deveni 
investitori avizați pe piața de capital din 
România (grup țintă: aproximativ 1.000 
de persoane).

Profesia de specialist pentru 
piața de capital ar putea răspunde atât 
cerințelor creșterii rolului guvernanței 
corporative în cadrul firmelor de 
investiții, de administrare a investițiilor 
a companiilor listate pe o piață 
reglementată, precum și necesității 
utilizării în litigiile în care este aplicat 
dreptul pieței de capital a opiniilor unor 
persoane policalificate, cu experiență și 
cunoștințe atât juridice, cât și financiare.

Totodată, OPPC își propune 
continuarea demersurilor privind 
specializarea completelor de judecată 
care au pe rol litigii ce presupun aplicarea 
dreptului pieței de capital, precum și a 
celor referitoare la înființarea unei Curți 
de Arbitraj specializată în rezolvarea 
extrajudiciară a diferendelor născute pe 
piața de capital din România.



64 www.primm.ro12/2014-1/2015

eStyle

„Internetul lucrurilor” ia amploare, sistemele IT şi aplicaţiile conştiente de 

mediul înconjurător pun bazele unui nou tip de asistent-robot inteligent, 

iar stocarea datelor în cloud pune presiune din ce în ce mai mare pe 

necesitatea ca aplicaţiile folosite de utilizator să poată fi folosite de pe 

orice dispozitiv, oricând. Tendinţele tehnologice pentru 2015 promit o 

lume apropiată de SF. 
Adina TUDOR

Editor

De la „Internetul lucrurilor” la sistemele IT conştiente: 

Tendinţe IT&C în 2015 

Compania de consultanţă şi 
de cercetare în domeniul tehnologic 
GARTNER a realizat un top al tendinţelor 
tehnologice aşteptate pentru 2015, 
pe care companiile trebuie să le 
ia în considerare atunci când îşi 
implementează strategiile de dezvoltare. 
Iar acestea ilustrează trei teme principale: 
amestecul, într-o măsură din ce în ce 
mai mare, a lumii virtuale în cea reală, 
pătrunderea „inteligenţei” tehnologice 
în toate domeniile, precum şi impactul 
tehnologic din ce în ce mai puternic al 
activităţilor de business desfăşurate în 
mediul digital.   

Computerizare peste tot

Pe măsură ce numărul 
dispozitivelor mobile creşte, GARTNER 
estimează că organizaţiile şi companiile 
vor trebui să răspundă nevoilor 
utilizatorilor mobili în diverse contexte 
şi medii, fără să se mai concentreze doar 
asupra dispozitivelor. Cu alte cuvinte, 
telefoanele şi „wearables” (dispozitivele 
tehnologice purtate de utilizatori pe post 
de accesorii) au început să facă parte 
dintr-o lume interconectată, care include 
electronicele şi electrocasnice conectate 
la internet, dar şi ecranele sau alte 
gadget-uri de la locul de muncă şi din 
spaţiul public. Astfel, mediul înconjurător 

va trebui să se adapteze nevoilor 
consumatorului mobil, care nu mai este 
limitat doar la smartphone şi începe să se 
conecteze la dispozitivele din jurul său.

Internet of Things

„Internetul lucrurilor” – dezvoltarea 
unui sistem interconectat din care vor 
face parte toate dispozitivele conectate 
la internet - rămâne o tendinţă şi în 2015, 
pe măsură ce la categoria dispozitivelor 
inteligente se adaugă electronice, 
electrocasnice, accesorii şi, în ultimă 
instanţă, maşinile personale şi casele 
inteligente.

Imprimantele 3D

Imprimantele 3D rămân un trend 

şi în 2015. Conform datelor GARTNER, 

vânzările mondiale de imprimante 3D 

vor creşte cu 98% în 2015, urmate de o 

dublare a acestora în 2016. Piaţa pentru 

dispozitivele ieftine de imprimare 3D 

creşte rapid, iar utilizarea acestora în 

scopuri industriale este în creştere. Noi 

utilizări industriale, biomedicale şi în 

zona aplicaţiilor pentru consumatori va 

continua să demonstreze că imprimarea 

3D este un mod eficient, viabil şi ieftin de 
a reduce costuri prin design îmbunătăţit 
şi producţie mai rapidă.



65www.primm.ro 12/2014-1/2015

eStyle

Sisteme de analiză 
avansate şi invizibile

Modulele analitice devin din ce 

în ce mai importante, pe măsură ce 

volumul datelor generate de sistemele 

informatice creşte, iar companiile sunt 

nevoite să analizeze cantităţi foarte mari 

de date structurate sau nestructurate. 

Astfel, aplicaţiile dezvoltate în momentul 

de faţă trebuie să includă propriile 

module analitice, în aşa fel încât 

companiile să poată filtra informaţiile 

pe care le primesc de la consumatori din 

multiple surse, inclusiv prin intermediul 

social-media şi wearables, şi, pe baza 

acestor date, să ofere informaţia potrivită 

persoanelor potrivite. Analiza datelor va 

deveni o caracteristică omniprezentă, 

însă integrată în aplicaţii într-un mod 

invizibil.

Sistemele conştiente 
de context şi mediul 
înconjurător

Analiza datelor, combinată cu 

sistemele de inteligenţă artificială, vor 

contribui la dezvoltarea unor sisteme 

care sunt conştiente de mediul lor 

înconjurător şi care pot reacţiona la 

stimulii proveniţi din afară. De exemplu, 

securitatea „conştientă de context” este o 

primă aplicaţie a unor astfel de sisteme. 

Înţelegând contextul unei solicitări a 

utilizatorului, aplicaţiile nu numai că îşi 
pot adapta răspunsul transmis, dar pot 
ajusta şi modul în care informaţia este 
transmisă utilizatorului.

Maşinării inteligente

Cele două tendinţe identificate 
anterior – analiza continuă a datelor 
şi sistemele conştiente de mediul 
înconjurător – creează precondiţiile 
pentru adevărate maşinării inteligente. 
Adăugând în ecuaţia sistemelor 
conştiente de mediul înconjurător 
algoritmi avansaţi care le permit acestora 
să-şi înţeleagă mediul, să înveţe singure 
şi să acţioneze autonom, se creează 
oportunitatea pentru dezvoltarea 
inteligenţei artificiale. Vehiculele 
autonome, aflate încă în fază de prototip, 
roboţii avansaţi, asistenţii personali 
virtuali există deja şi vor evolua rapid, 
creând loc unui nou tip de asistent-
maşină.

Cloud Computing

Combinaţia dintre mobile şi 
stocarea datelor în cloud va contribui la 
dezvoltarea unor aplicaţii coordonate 

dintr-un punct central ce pot fi accesate 
de pe orice dispozitiv. Astfel, accentul 
va cădea din ce în ce mai mult pe 
sincronizarea conţinutului şi a statutului 
aplicaţiilor pe multiple dispozitive şi 
se va pune, de asemenea, problema 
portabilităţii aplicaţiilor pe multiple 
gadget-uri. În viitor, jocurile şi aplicaţiile 
vor folosi ecrane multiple şi vor exploata 
wearables pentru a oferi utilizatorului o 
experienţă îmbunătăţită.

Surse: 

GARTNER, http://www.gartner.com/

newsroom/id/2867917

Chicago Tribune, http://www.

chicagotribune.com/bluesky/originals/chi-

chicagoland-chamber-tech-trends-2015-

bsi-20141205-story.html 

Medicina, evoluţie semnificativă în 2015 

Într-un eveniment organizat la începutul lunii decembrie la sediul Google din Chicago, mai mulţi specialişti din domeniul IT&C 
au vorbit despre gadget-urile tendinţele anului 2015. Conform concluziilor conferinţei, domeniul sanitar va fi unul dintre cele care 
vor înregistra o evoluţie semnificativă în următorul an.

Astfel, dispozitivele interconectate şi analiza constantă a datelor vor conduce la o medicină personalizată, cu posibilitatea de a 
stabili diagnostice mult mai precise şi de a crea soluţii terapeutice mult mai eficiente. De exemplu, Proiectul Iris al Google se axează 
pe dezvoltarea unor lentile de contact care pot „citi” nivelul de glucoză din sânge şi pot trimite datele direct pe smartphone.

Rubrică susţinută de
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AIG a sărbătorit 20 de ani în 
România

Noiembrie 2014

GEN Re Life a organizat un cocktail pentru parteneri şi colaboratori

13 noiembrie 2014

La începutul lunii noiembrie, sucursala 
din România a AIG Europe Limited, membră a 
grupului american AIG, a sărbătorit 20 de ani de 
activitate pe piaţa din România. La evenimentul 
festiv, o „Noapte în Stil American”, au participat 
peste 100 de specialişti reprezentând brokeri, 
clienţi şi membri ai echipei AIG.

Fără dumneavoastră - clienţii, brokerii, 
angajaţii şi toţi ceilalţi parteneri care ne-aţi 
fost alături de-a lungul anilor, nu am fi fost aici 
în seara aceasta", a declarat Venislav YOTOV, 
Managerul Sucursalei AIG România. Acesta a 
mulţumit clienţilor şi brokerilor companiei pentru 
parteneriatul de succes şi a adăugat că principalul 
ingredient al reuşitei rămâne echipa AIG, care 
s-a autodepăşit prin angajament şi dedicaţie 
faţă de clienţi şi brokeri. De asemenea, Christos 
ADAMANTIADIS, Managing Director pentru Zona 
de Est a AIG EMEA, a subliniat angajamentul 
companiei de a-şi continua investițiile în piaţa 
din România pe segmentul de piaţă pe care AIG 
activează.

GEN Re Life, unul dintre cei mai importanţi reasigurători din lume specializaţi pe segmentul 
life, a organizat, în prima jumătate a lunii noiembrie, un cocktail dedicat colaboratorilor şi 
partenerilor săi din România. La eveniment au participat atât reprezentanţi ai companiilor de 
asigurare care colaborează în mod tradiţional cu GEN Re Life, cât şi alţi specialişti şi profesionişti 
din piaţa de profil şi din domeniile conexe.

GEN Re Life este o companie de reasigurare cu tradiţie în Europa şi în lume, activitatea sa 
profesională fiind recunoscută la nivelul industriei, lucru dovedit, de altfel, de premiile acordate 
de-a lungul timpului: în 2012, GEN Re a primit, pentru a patra oară,  premiul „Cel mai bun 
reasigurător din Europa” acordat de Flaspöhler Europe Life Reinsurance Effectiveness Survey. 

Cyberthreats 2014 – conferinţă dedicată 
ameninţărilor cibernetice

13 noiembrie 2014

Atacurile cibernetice au devenit tot mai dese,  ele fiind riscuri 
care se manifestă în toată economia și care pot să afecteze atât 
sfera economică, cât şi pe cea politică, au atras atenţia specialiştii în 
securitatea IT care au luat parte la conferinţa „Cyberthreats” organizată 
de IBR, aflată la ediţia a VII-a. Printre vorbitori s-au numărat Florin 
COSMOIU, Director Centrul CyberInt, Serviciul Roman de Informaţii,  şi 
Călin M. RANGU, Director Adjunct, Direcția Supraveghere Integrată, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În cadrul evenimentului a fost abordat subiectul necesităţii 
implementării unui sistem de reglementare eficient din perspectiva 
riscurilor operaţionale şi a aspectelor privind administrarea acestor 
activităţi de IT şi comunicaţii, dar şi nevoia unui CERT Financiar, 
sectorial, corelat cu noua legislaţie aferentă criminalităţii informatice, 
cu definirea infrastructurilor financiare critice şi a celor de importanţă 
naţională.
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Portofoliu mai solid în Turcia: Concluziile celei de-a şaptea ediţii a cocktail-ului 
CertAsig 

Noiembrie 2014

Angajaţii CREDIT EUROPE Asigurări 
s-au alăturat iniţiativei ADOBE 
România privind donarea de sânge 

20 noiembrie 2014

Pentru a celebra rezultatele recente, CertAsig a organizat cea de-a şaptea ediţie a 
cocktail-ului său anual dedicat asigurărilor maritime şi de aviaţie în ambianța Hotelului 
Four Seasons din Istanbul. Aproape 200 de brokeri şi profesionişti din piaţa de asigurări 
turcă au luat parte la eveniment. Suntem mulţumiţi de dezvoltarea actuală (din Turcia), 
mai ales că evoluţia a fost rapidă încă de la început. În prezent, avem un portofoliu mai 
bun, mult mai solid şi mai profitabil, a declarat Nigel WILLIAMS, Chairman, ROYALTON 
Capital Partners - principalul acţionar al CertAsig.

În momentul de faţă, 71% din primele brute subscrise de companie provin din 
România, 27% din Turcia şi 2% din Bulgaria. Bulgaria reprezenta doar 0,5% acum 6 luni. 

În ceea ce priveşte creşterea, Bulgaria este piaţa cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din portofoliul nostru, a declarat James GRINDLEY.

Compania CREDIT EUROPE Asigurări susţine iniţiativa 
ADOBE România privind donarea de sânge. Astfel, 
aproximativ o sută de angajaţi ai CREDIT EUROPE Asigurări, 
CREDIT EUROPE Bank şi ADOBE România au participat, pe 
20 noiembrie, la evenimentul susţinut de ADOBE România 
privind donarea de sânge. 

Orice mică cantitate donată poate fi cheia în salvarea 
unei vieţi. În mod normal nu ne gândim că vom avea nevoie 
vreodată de sânge, însă sunt mulţi cei care au nevoie, a căror 
viaţă depinde de noi, cei care donăm, au declarat angajaţii 
asigurătorului. Un donator poate salva chiar şi trei vieţi.

Testul angajaţilor este extrem de important pentru sute 
de oameni care beneficiază de sângele donat, oameni care 
poate altfel nu ar avea şansa să supravieţuiască. Medicii şi 
chirurgii se bazează pe donarea de sânge pentru a efectua, în 
fiecare zi, o serie de intervenţii care salvează viaţa oamenilor 
sau o prelungesc, au afirmat reprezentanţii CREDIT EUROPE 
Asigurări.

DESTINE Asig a anunţat primii 
câştigători ai concursului 

„LIFE SIGUR-ASIGUR”

15 noiembrie 2014

DESTINE Asig, sucursala din Republica Moldova 
a DESTINE Broker, a lansat, în această vară, alături de 
asigurătorul local de viaţă SIGUR-ASIGUR, un concurs dedicat 
tuturor colaboratorilor companiei din această piaţă. Recent, 
au fost anunţaţi şi primii trei câştigători, în cadrul unui 
eveniment dedicat organizat la jumătatea lunii noiembrie. 

Primele trei premii, în valoare de câte 500 euro, au fost 
acordate Marinei MITITELU, lui Victor GÎRLEA şi lui Nicolae 
EFROS. Acest moment a marcat începutul unei colaborări 
de succes între DESTINE Asig şi compania SIGUR-ASIGUR, 
concursul având ca scop stimularea dezvoltării activităţii 
brokerului pe segmentul asigurărilor de viaţă. 

Alături de întreaga echipă ne propunem să dezvoltăm 
departamentul life al companiei, astfel încât, până la sfârşitul 
anului 2015, DESTINE Asig să devină un actor important în piaţa 
de asigurări din Republica Moldova, a declarat Ion CÎŞLARU, 
Directorul DESTINE Asig.
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ALB a sărbătorit, după 10 ani, maturizarea pieţei de leasing

20 noiembrie 2014

Piaţa de leasing financiar a ajuns, în acest an, la maturitate, existând perspective optimiste de evoluţie a volumului finanţărilor 
acordate de societăţile din industrie, au declarat oficialii ALB în cadrul celei de-a X-a ediţii a Conferinţei Naţionale ALB, intitulată 
„Instituţiile Financiare Nebancare la 10 ani de evaluare a rolului lor în creditarea economiei şi a consumului”.

ALB este o instituţie care s-a născut vizionar, s-a născut înaintea cadrului legislativ al industriei pe care o reprezintă. Pentru o instituţie 
non-guvernamentală, patronală, 10 ani înseamnă un moment al maturităţii industriei pe care o reprezintă. Cred că la 10 ani de maturitate 
trebuie să ne orientăm mai mult către noţiunea de bune practici, motiv pentru care anul acesta suntem în procedura de înregistrare a 
mărcii Codul de bune practici în leasing financiar şi Codul de bune practici în creditul de consum. Credem foarte mult că acest lucru trebuie 
să ne diferenţieze ca membri ai Asociaţiei, atât în relaţia cu clienţii noştri, cât şi în relaţia cu autorităţile, a declarat Adriana AHCIARLIU, 
Secretar General, ALB.

Din păcate, în 2013, nu putem să spunem că facem parte din grupul ţărilor care au avut creşteri, dar privim optimist spre 2014. Ca 
tendinţă dominantă în toate ţările, vehiculele reprezintă majoritatea finanţărilor în leasing şi acest lucru se reflectă şi pe piaţa din România, 
a afirmat Felix DANILIUC, Preşedintele ALB.

Conferinţa ALB a fost urmată de Gala ALB 10 ani, care a inclus Ceremonia de decernare a 
premiilor ALB:

» PREMIILE PENTRU MASS MEDIA: - Ciprian BOTEA; Marius Alexandru STANCIU; George ANDREI; Ziarul Financiar; 

Moise GURAN; Coralia POPESCU.

» PREMII SPECIALE: Marius ALEXANDRU DUNCA, Președinte, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

Bogdan CHIRIȚOIU, Președinte, Consiliul Concurenței

» TITLURI DE MEMBRU ONORIFIC: Vasile SECĂREȘ, Președinte, Institutul Bancar Român; Florin GEORGESCU, Prim-Viceguvernator, 
Banca Națională a României; Mugur ISĂRESCU, Guvernator, Banca Națională a României
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PRO FIDUCIARIA a organizat un 
seminar dedicat modificărilor 
normei RCA

20 noiembrie 2014

Modificarea normelor RCA, începând cu 1 
ianuarie 2015, va influenţa semnificativ activitatea 
din piaţa de asigurări. În acest context, în data 
de 20 noiembrie a.c., PRO FIDUCIARIA, Centru de 
Consultanţă şi Training în Asigurări, a organizat 
seminarul „Asigurarea de Răspundere Civilă Auto 
- Vechi şi nou”.

În cadrul evenimentului au fost tratate 
subiecte precum analiza comparativă între 
vechea şi noua normă RCA, dar şi migrarea Legii 
nr. 136/1995 în noul Cod Civil. Evenimentul 
s-a adresat tuturor celor a căror activitate 
profesională este influenţată de modificările 
normei RCA, inclusiv şefilor departamentului 
juridic din cadrul companiilor de asigurări şi 
brokeraj, cât şi consilierilor juridici şi tuturor celor 
interesaţi de normele RCA.

De asemenea, cu acest prilej, PRO 
FIDUCIARIA  a anunţat că a lansat recent un curs 
gratuit în format e-learning, despre asigurarea 
RCA. 

Studenţii de la ASE au aflat mai multe despre 
asigurări de la specialiştii UNSAR

25 noiembrie 2014

„Descoperă oportunităţile din adversităţi”, workshop dedicat normei RCA

25 noiembrie 2014

UNSAR, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 
- FABBV şi Institutul de Asigurări organizează, în perioada următoare, 
un proiect de educaţie financiară în asigurări, care include o serie de 
evenimente dedicate studenţilor ASE. Primul eveniment din serie, 
conferinţa „De la ofertare la despăgubire în asigurări”, s-a desfăşurat 
marţi, 25 noiembrie 2014. Aceasta va fi urmată de două seminarii, în 
lunile următoare.

Conferinţa s-a desfăşurat în cadrul ASE Bucureşti şi a reunit, 
ca speakeri, mai mulţi reprezentanţi ai UNSAR: Marius POPESCU, 
Responsabil Secţiunea Asigurări de Viaţă şi Sănătate, Aurel BADEA, 
Responsabil Secţiunea Asigurări de Bunuri şi Proprietăţi, Mădălin 
ROŞU, Responsabil Secţiunea de Asigurări Auto, precum şi Florentina 
ALMĂJANU, Director General al UNSAR. Evenimentele au ca scop 
generarea unui transfer de cunoştinţe practice din partea unor 
specialişti din piaţă pe teme legate de asigurări.

„DSTM - Daniel SĂVESCU Trainer Motivaţional” a organizat, pe 25 noiembrie a.c., un nou 
eveniment în cadrul proiectului „Succes în 5 pAŞI”: „Descoperă oportunităţile din adversităţi 
- Studiu de caz: Soluţii optime în contextul noilor norme RCA”. Acesta s-a adresat executivilor, 
directorilor de vânzări şi directorilor economici din companiile de asigurări şi de brokeraj. 

Evenimentul s-a dorit şi s-a reuşit a fi un grup de dialog informal şi constructiv pe subiectul 
noilor norme RCA. Opiniile şi concluziile interesante puse de persoane mai puţin implicate în 
fenomenul RCA au pus în lumină noi oportunităţi de dezvoltare a vânzărilor şi de creştere a influenţei 
actorilor din piaţa de asigurări pentru a asigura în viitor măsuri legislative mai eficiente care să 
conducă la o protecţie reală a Beneficiarilor din contractele de asigurare, a declarat Daniel SĂVESCU.
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AAFBR: E nevoie de o accelerare a procesului de convergență cu Uniunea Europeană

27 noiembrie 2014

Disparităţile regionale în dezvoltarea economică, îmbătrânirea populaţiei şi 
neadecvarea cantitativă şi calitativă a forţei de muncă pot fi principalele obstacole în 
calea accelerării creşterii economice pe baze sustenabile în România, conform Asociaţiei 
Analiştilor Financiar-Bancari din România, care a organizat cea de-a VI-a ediţie a conferinţei 
sale anuale. 

Evenimentul cu tema „Economia românească între macrostabilitate şi microtensiuni” 
a inclus trei sesiuni, în cadrul cărora profesionişti din domeniul economico-financiar 
au discutat despre posibilitatea accelerării creşterii economice în România şi despre 
riscurile asociate acestei creşteri. "România are nevoie de o accelerare a procesului de 
convergenţă cu UE. Dar aceasta nu mai poate fi rezultatul unor strategii pe termen scurt sau 
conjuncturale", a declarat Radu CRĂCIUN, Preşedintele AAFBR şi Economistul şef al BCR.

„2014 Thanksgiving Talks and Dinner”

27 noiembrie 2014

La sfârşitul lunii noiembrie, cu prilejul Zilei 
Recunoştinţei, una dintre cele mai cunoscute sărbători 
americane, reasigurătorul GEN Re a organizat un eveniment 
dedicat partenerilor săi din piaţa românească de asigurări: 
„2014 Thanksgiving Talks and Dinner”.

Evenimentul a inclus un seminar practic care a fost 
urmat de o cină festivă. Participanţii la discuţii au analizat 
asigurările de răspundere civilă, pe baza unor studii de 
caz oferite de Michael THEILMEIER, Unit Manager Treaty 
Non-Life Europe, şi Grainne GILLEN, Senior Underwriter 
- Global Casualty Facultative. De asemenea, a fost adusă 
în dezbatere structura optimă a unei reasigurări, în cadrul 
prezentării „Optimum Reinsurance Structure – What can your 
Reinsurer do for you?” susţinută de Darius WEGLARZ, Senior 
Underwriter pentru Polonia, Republica Cehă şi CEE. 

© General Reinsurance AG

27th November 2014: Invitation and Agenda  

We are pleased to invite you
to our 2014 “Thanksgiving Talks and Dinner”

On the 27th of November 2014, 
starting at h.15:00

at the JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 
Calea 13 Septembrie 90

                         

R.S.V.P.
Cinzia Ripamonti

Executive Secretary
Tel: +39 02 76211880 - Fax: +39 02 76000796

cinzia_ripamonti@genre.com

Proiectul ECTRANZ continuă

26 noiembrie 2014

La sfârşitul lunii noiembrie, s-a desfăşurat seminarul 
de informare care a anunţat reluarea proiectului ECTRANZ, 
dedicat studenţilor care doresc să participe la stagii de practică 
în cadrul companiilor de asigurări şi pensii private.

Proiectul POSDRU 109/G/2.1/81482  "ECTRANZ - 
Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţi 
de profil economic" a fost implementat cu succes în perioada 
2012-2013, prin fonduri europene. Pentru al treilea an de 
derulare al proiectului, campania de alocare a studenţilor în 
stagii de practică prin platforma ECTRANZ se va desfăşoara 
începând din luna noiembrie 2014 până în luna mai 2015. În 
cadrul proiectului ECTRANZ, companiile de asigurari si pensii 
private vor avea posibilitatea de postare a oportunităţilor de 
internshipuri/ angajări pe platforma proiectului.
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Petrecerea de final de an a GENERALI România

4 decembrie 2014

Pentru a sărbători rezultatele anului 2014, GENERALI România şi-a invitat 
partenerii şi colaboratorii la o petrecere de Crăciun organizată joi, 4 decembrie 
2014, în cadrul Hard Rock Cafe din Herăstrău. Cu acest prilej, Adrian MARIN, 
CEO, GENERALI România, şi Andrea SIMONCELLI, Membru al Consiliului de 
Supraveghere al GENERALI România, au adresat câteva cuvinte celor prezenţi.

GENERALI România este parte a grupului GENERALI, unul dintre cei mai 
mari furnizori de asigurări la nivel mondial, cu venituri din prime de 66 milioane 

euro, în 2013. Cu 77.000 de angajaţi care deservesc 65 de milioane de clienţi din mai mult de 60 de ţări, grupul GENERALI ocupă o 
poziţie de top pe pieţele din Europa de Vest şi un loc important, în creştere, pe pieţele din Europa Centrală şi de Est (ECE) şi în Asia. În 
ECE, grupul coordonează 10 ţări, prin holdingul GPH, unul dintre operatorii lideri din regiune.

GENERALI România a înregistrat, în primele şase luni din acest an, prime brute subscrise în valoare de 227 milioane lei, deţinând 
o cotă de piaţă de 5,71%, conform datelor publicate de ASF.

OMNIASIG a trecut pe profit la 9 luni, 
cu un câştig de 2,2 milioane lei

4 decembrie 2014

ASISOFT şi-a invitat partenerii la 
ASIFEST 2014

5 decembrie 2014

OMNIASIG a înregistrat în primele nouă luni din 2014 
un profit net de 2,2 milioane lei, după ce în perioada similară 
a anului trecut a avut o pierdere de circa 20 milioane lei, a 
afirmat Mihai TECĂU, Preşedintele Directoratului companiei, 
în cadrul unui eveniment informal de final de an organizat pe 
4 decembrie 2014.

Un alt subiect de dezbatere a vizat aşteptările 
companiei pentru 2015. Mihai TECĂU estimează că ar fi 
bună o creştere de 3,5 - 4% a pieţei de asigurări în 2015 faţă 
de acest an. Motorul de creştere ar trebui să nu fie doar RCA-
ul. Gradul de informare al clienţilor a crescut, oamenii sunt 
foarte sensibili la preţ sau informaţii rapide şi atunci vor alege 
ce este mai bine pentru ei. Este important să nu mai existe 
aceste diferenţe de tarife între companii, să se mai echilibreze 
portofoliile. Şi plata despăgubirilor poate influenţa piaţa în 2015, 
a spus acesta.

Cu prilejul încheierii anului 2014, compania ASISOFT a 
organizat evenimentul său tradiţional, ASIFEST 2014, dedicat 
partenerilor şi colaboratorilor din piaţa locală de asigurări. 
Evenimentul s-a desfăşurat pe 5 decembrie 2014 la Palatul 
Mogoşoaia, în cadrul acestuia participând reprezentanţi 
ai companiilor din piaţa de profil, precum şi din domeniile 
conexe.

Reprezentanţii companiei au prezentat, în cadrul 
informal, situaţia şi rezultatele anului 2014, precum  şi 
obiectivele pentru 2015. Obiceiurile româneşti de sărbători, 
dar şi colindele şi mâncărurile tradiţionale oferite au creat  o 
atmosferă specială, transformând ASIFEST într-un eveniment 
de networking special.

Cu ocazia acestui eveniment, ASISOFT a anunţat 
lansarea a două noi produse: "Fotorisc-fotografii inspecţie de 
risc" şi "Valoarea medie de piaţă a vehiculelor."

5 Decembrie 2014, ora 18:45
Palatul MogoșoaiaEveniment
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Conferinţă de presă a Autorităţii de Supraveghere Financiară

9 decembrie 2014

METROPOLITAN Life a invitat copiii la un 
eveniment educativ

6 decembrie 2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate pe 9 
decembrie 2014, bilantul activităţii instituţiei din a doua jumătate a anului în curs, precum şi obiectivele pentru 
2015.

Astfel, în cadrul Programului strategic pe anul 2015, ASF a stabilit cele mai importante direcţii de acţiune 
pentru anul următor, care vizează atât măsuri specifice fiecărei pieţe, precum şi un set de politici comune. 
Aceste direcţii strategice reprezintă viziunea autorităţii pe termen mediu şi presupun demersuri multi-anuale, 
iar scopul lor este să transforme şi să îmbunătăţească pieţele financiare supravegheate de ASF, sporind 
calitatea serviciilor şi gradul de încredere a consumatorilor de servicii financiare. Aceste direcţii strategice sunt 
împărţite pe 4 piloni: piaţa asigurărilor, piaţa de capital, piaţa pensiilor private şi politici comune.

La începutul lunii decembrie, METROPOLITAN Life a organizat, 

alături de partenerii săi, un eveniment dedicat copiilor, desfăşurat la 

Promenada Mall. Evenimentul a făcut parte din campania „Sănătatea-i 

cel mai bun prieten” desfăşurată de MEDIAFAX împreună cu 

METROPOLITAN Life şi Fundatia pentru Educaţie şi Dezvoltare Media 

Pro.

În cadrul evenimentului, copiii au fost implicaţi într-o serie 

de jocuri educative, în compania căţelului Snoopy (ambasadorul 

METROPOLITAN Life), dar şi a Zânei Sănătăţii şi a Doctorului Curăţelul. 

Ei au participat la ateliere de creaţie, în cadrul cărora au colorat şi au 

creat felicitări de sezon, au fost implicaţi în jocuri interactive şi au 

aflat mai multe informaţii despre igiena corectă. De asemenea, toţi 

participanţii au participat la cele două tombole cu câte 15 premii 

oferite de METROPOLITAN Life.

Prânz de lucru dedicat 
jurnaliştilor, organizat de 
UNSAR

8 decembrie 2014

La începutul lunii decembrie, UNSAR – 
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare din România a organizat o întâlnire 
cu jurnaliştii din piaţa financiară. Evenimentul a 
reunit, astfel, reprezentanţii mass-media româneşti 
de specialitate şi, din partea UNSAR, Membrii 
Comitetului de Direcţie şi Responsabilii Secţiunilor 
din cadrul Asociaţiei.

Cu acest prilej,  au fost dezbătute teme 
precum starea generală a sistemului de asigurări 
din România, dar şi problemele specifice unor 
sectoare ale pieţei de asigurări, precum: auto, 
property, asigurări de viaţă şi sănătate. Nu în 
ultimul rând, a fost realizată o trecere în revistă 
asupra rezultatelor anului 2014 şi au fost analizate 
perspectivele pentru 2015. 

Totodată, având în vedere informaţiile 
recente din spațiul public referitoare la industria 
de asigurări,  UNSAR a făcut mai multe precizări cu 
privire la piaţa RCA, arătând că fiecare companie 
de asigurări îşi stabileşte propriile tarife RCA şi 
explicând elementele care au determinat evoluţia 
curentă a tarifelor RCA.
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Evenimente

Luna decembrie aduce în companiile de asigurări, pe lângă atmosfera agitată a 

închiderii de an, o stare specială care vesteşte apropierea sărbătorilor de iarnă. Fie 

că e vorba de petreceri de Crăciun, implicare în proiecte de CSR (Corporate Social 

Responsibility) sau schimburi de cadouri simbolice, ultima lună din an aduce mereu 

ceva diferit. 

Sărbătorile în spiritul… 
CREDIT EUROPE Asigurări

La sediul CREDIT EUROPE Asigurări 
e forfotă mare pentru că, pe lângă 
treburile obişnuite de final de an, echipa 
a decis că anul acesta să se implice şi mai 
mult în cunoscutul proiect “ShoeBox”. Cu 
peste 30.000 de cutii cu cadouri colectate 
în 2013, de la românii din 8 ţări şi 66 de 
oraşe, proiectul “ShoeBox” reprezintă 
o încercare de a face sărbătorile mai 
frumoase pentru copiii la care Moş 
Crăciun ajunge mai greu...

Anul acesta, CREDIT EUROPE 
Asigurări este Partener al proiectului, 
ceea ce înseamnă că membrii echipei se 
ocupă de colectarea, filtrarea, etichetarea 
şi livrarea de cadouri. Aproximativ 600 de 
cutii au fost strânse în acest an, în proiect 
implicându-se nu numai reprezentanţii 
CREDIT EUROPE, în frunte cu promotorii 
Cătălina MANTA (Director Colectare) şi 
Simona GALANI (Director Economic), ci 

şi parteneri ai companiei, printre care şi 
societăţi de brokeraj.  

Sărbătorile de iarnă şi finalul de 
an sunt momente în care cu toţii avem 
posibilitatea de a fi mai buni şi mai 
generoşi cu cei din jur. Echipa CREDIT 
EUROPE este plină de iniţiativă şi de 
energie, ceea ce a făcut ca proiectele 
speciale de Crăciun să prindă viaţă şi să ia 
amploare în interiorul companiei noastre. 
Vom continua aceste proiecte şi sperăm ca 
în anii următori să ni se alăture şi mai mulţi 
dintre partenerii noştri, a declarat Mesut 
YETISKUL, Director General al companiei.

Luna decembrie a adus şi 
evenimente interne prin care echipa 
CREDIT EUROPE Asigurări a început 
sărbătorile de iarnă. Unul dintre acestea 
a fost “Kids` Christmas Party” care a reunit 
atât cei aproximativ 40 de membri ai 
echipei din centrală, cât şi copiii acestora. 

Scopul principal al acestui eveniment 
a fost acela de a ne bucura de venirea 
sărbătorilor de iarnă alături de cele mai 
dragi fiinţe: copiii noştri. Faptul că cei 
mici au avut ocazia de a vedea unde ne 
petrecem atât de multe ore, aproape 
zilnic, a fost, însă, foarte important 
pentru ei. Bradul şi cadourile au fost 
elemente speciale, care au accentuat 
voia bună implicată de participarea 
copiilor - atmosfera creată permiţându-ne 
să ne cunoaştem mai bine, prin prisma 
membrilor familiilor noastre, a declarat 
Radu MANOLIU, Director General 
Adjunct. 

Parte din aceleaşi activităţi ale lunii 
decembrie a fost şi Homemade Cooking 
Contest, un concurs în cadrul căruia au 
fost desemnaţi cei mai talentaţi bucătari 
ai echipei CREDIT EUROPE Asigurări. 

Oana RADU



Evenimente

Workshop destinat constatatorilor de daune

15 decembrie 2014 

Specialiştii din domeniul asigurărilor auto interesaţi de îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul constatării daunelor auto au 
participat, în data de 15 decembrie, la workshop-ul „Constatatori de daune din evenimente rutiere”, organizat de PRO FIDUCIARIA. 
Conceput ca un atelier de lucru interactiv, în care au fost incluse activităţi practice la un service auto, workshopul a oferit o imagine 
detaliată şi practică a metodologiei de constatare şi evaluare a daunelor.

Interesul de care se bucură toate programele cu un conţinut preponderent practic, ne-a făcut să ne regândim oferta de training, 
astfel încât să acoperim cât mai multe teme prin formule de învăţare bazate pe lucruri practice şi interactivitate crescută, a declarat Florian 
GABA, Directorul General al PRO FIDUCIARIA.

 Soluţie completă de băuturi  
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  biroul dumneavoastră. 
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Cariere
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Membru al 

Directoratului

GENERALI România
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Special Adviser 

pentru România şi 

Slovacia 

VIENNA Insurance 

Group

Paolo COLETTO

Director Financiar 

Membru al 

Directoratului

GENERALI România
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Daniela PENE este absolventă a Academiei 
de Studii Economice din Bucureşti, specializarea 
Marketing, şi deţine o experienţă de 15 ani în 
domeniul asigurărilor, în special în vânzări, ultimii 
9 ani petrecându-i în poziţii de conducere în cadrul 
GENERALI. 

Pe parcursul carierei în companie, 
Daniela PENE a ocupat funcţia de Şef Serviciu 
Asigurări Retail, apoi pe cea de Director al 
Sucursalei Bucureşti şi, timp de 4 ani, Director al 
Departamentului Parteneri Externi. În această 
perioadă a reuşit să dezvolte o relaţie de parteneriat 
foarte bună cu brokerii, care, în 2013, i-au 
recunoscut realizările prin acordarea Premiului 
pentru „Parteneriat Asigurători – Brokeri”. 

Din ianuarie 2014, a fost promovată ca 
Director al Diviziei Vânzări şi Marketing. Din această 
poziţie coordonează activitatea întregii structuri 
de vânzare - agenţi, brokeri, bănci, leasing - şi a 
departamentelor de suport aferente. 

Paolo COLLETO are o bogată experienţă în 
asigurări: 27 de ani, din care ultimii 12 în poziţii de 
conducere. Și-a început cariera în asigurări în 1987, la 
TORO Assicurazioni SpA, companie membră a grupului 
GENERALI, care, în 2009, a fuzionat cu ALLEANZA, dând 
naştere companiei ALLEANZA Toro. În 2014, aceasta a 
fuzionat cu GENERALI Italia SpA.

Începând din 2001, a ocupat poziţia de Director 
responsabil de controlul subsidiarelor companiei 
TORO, Membru Directorat pentru subsidiara din Franţa 
şi Preşedinte al Consiliului de Supraveghere pentru 
Polonia. Apoi, tot la TORO a deţinut poziţia de Director 
de Planificare şi Control şi apoi pe cea de Chief Risk 
Officer. Înainte de a se alătura GENERALI România, a fost 
Director de Management al Riscului pentru subsidiarele 
din Nord-Vest ale grupului GENERALI. 

Absolvent de studii universitare în economie 
şi afaceri, Paolo COLLETO este specialist în fuziuni şi 
achiziţii şi a făcut parte din mai multe echipe care au 
realizat acest tip de proceduri. 

Începând de la 1 ianuarie 2015, Juraj LELKES, CEO şi Preşedinte al 
Consiliului de Administrare al companiei KOOPERATIVA Slovakia, va ocupa 
poziţia de Consilier al Consiliului de Administraţie al VIENNA Insurance 
Group în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor grupului în România şi 
Slovacia.

Numirea lui Juraj LELKES a fost făcută la recomandarea CEO-ului Peter 
HAGEN, datorită performanţei deosebite de care a dat dovadă acesta. Juraj 
LELKES ocupă funcţia de CEO al KOOPERATIVA Slovakia din 2003, obţinând 
rezultate foarte bune la conducerea asigurătorului. Astfel, acesta a reuşit să 
crească treptat cota de piaţă a companiei pe segmentul asigurărilor auto în 
timpul liberalizării pieţei asigurărilor auto din Slovacia, contribuind, astfel, la 
rezultatele financiare actuale ale VIG, care este în momentul de faţă lider de 
piaţă pe acest segment, cu o cotă de piaţă de peste 40%.
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Electric Castle

Primul festival care a mutat muzica electronică și sunetele live 
ale unui concert pe scenele unui castel, Electric Castle, ne întâmpină și 
în 2015 cu o ediţie spectaculoasă, care se va desfășura pe 6 scene și va 
reuni peste 150 de artiști. După prima ediție din 2013, festivalul a fost 
nominalizat la două categorii la European Festival Awards, mai târziu 
ajungând în finală, în primele 10 festivaluri din Europa la categoria Best 
Medium Size Festival.

Castelul Banffy, Bontida, 25-28 iunie 2015

ARS AMANDI. Tema iubirii în arta europeană a secolelor 
XVI – XIX

„ARS AMANDI” cuprinde o selecţie de şaptezeci şi trei de lucrări 
(pictură, desen şi gravură) din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă 
al României, al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu şi al Bibliotecii 
Academiei Române. Expoziția, care ilustrează tema iubirii, recurentă 
în arta europeană, abordată într-o manieră diversă de pictori italieni, 
neerlandezi, francezi şi germani, prezintă opere de artă puţin sau 
deloc cunoscute - multe în premieră absolută, după ce au fost recent 
restaurate. 
Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României, parterul Galeriei Naţionale 

21 noiembrie 2014 - 29 martie 2015

Cușca de sticlă

Nicholas CARR 
trece dincolo de 
știrile despre roboți 
industriali, mașini 
care se conduc 
singure şi computere 
vestimentare, pentru 
a explora costurile 

ascunse ale tendinței actuale a oamenilor 
de a permite software-ului să le domine 
munca, dar și timpul liber. Bazându-se pe 
studii de psihologie și neuroștiințe care 
arată cât de dependente sunt fericirea 
și satisfacția oamenilor de eforturile 
dificile pe care le fac în viața reală, CARR 
dezvăluie ceva ce era deja bănuit: atenția 
dedicată ecranelor computerelor creează 
o stare de nemulțumire.

Nicholas CARR, Editura Publica

Noul locatar

Un locatar 
într-o locuinţă nouă 
pentru el, dar mult 
prea veche pentru 
Portăreasă, doi 
hamali,  şi multe, 
foarte multe bagaje. 
Un text semnat de 

Eugène IONESCO care aduce în prim-
plan teme precum inadaptabilitatea, 
înstrăinarea individului, neputinţa de a 
renunţa la amintiri, în drumul spre marea 
şi eterna mutare. 

Din distribuţie: Francisco ALFONSÍN, Ada 

NAVROT, Ion GROSU

Bucureşti, Teatrul Nottara 

TimeOut

Anul XVI - Numărul 12/2014 - 1/2015

ASIGURĂRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Publicaţie editată de Media XPRIMM
Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2

021377 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel.: 0740 XPRIMM; Tel./Fax: 004 021 252 46 72

e-mail: editor@primm.ro

Revista PRIMM Asigurări & Pensii 

este membru PIA din anul 2003.

Presse Internationale des Assurances

EDITOR IN CHIEF EDITORIAL DIRECTOR

Alex. ROŞCA Daniela GHEŢU

COORDINATING EDITOR

Vlad BOLDIJAR

EDITORS

Oleg DORONCEANU, Mihai CRĂCEA 

Andreea RADU, Olesea ADONEV 

EDITORIAL SECRETARY

Adina TUDOR

CONSULTANTS

Mihaela CIUNCAN, Cristina DUCULESCU

ART Director

Claudiu BĂJAN

Graphic Designer 

Sabin VÂNĂ

ADVERTISING

Cătălin ENACHE, Mobile: 0762 697 066

SUBSCRIPTIONS

Dana ZAHARIA

CEO  PRESIDENT

Adriana PANCIU Sergiu COSTACHE 

 

MANAGING PARTNER

Alexandru D. CIUNCAN

DEVELOPMENT DIRECTOR 

Mihaela CÎRCU

CUSTOMER RELATIONS DIRECTOR

Georgiana OPREA 

PR COORDINATOR

Oana RADU

XPRIMM TV Coordinator

Camelia ANGELESCU

TECHNICAL SUPPORT

Octavian GRIGOR - IT Coordinator

Dorin PALADE , Cosmin ARMĂȘESCU

Loredana MANOLACHE,  Florin TURICĂ 

George MARE, Tatiana MANEA

Head of Accounting Department

Geta HOGEA

PREPRESS and PRINTING

MasterPrint Super Offset - Phone: +4 021 223 04 00

FESTIVAL

CARTE

EXPOZIŢIE

TEATRU








