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Editorial

Victime într-un război 
care nu e al pieţei asigurărilor!

De câteva săptămâni, 

lupta politică s-a mutat în piaţa 

asigurărilor. Prin acţiuni, limbaj şi 

atitudini inter-instituţionale fără 

precedent, piaţa asigurărilor a 

devenit o adevărată miză.

Anterior recentei crize, 

jucătorii din piaţă, în mod timid, 

îşi doreau de la decidenţii politici 

stabilitate şi coerenţă. Aceiasi 

decidenţi, indiferent de apartenenţa 

politică, au controlat şi controlează 

supravegherea pieţei. Ei nu au 

avut până acum tăria să hotărasca 

radical în privinţa unor măsuri 

care să corecteze derapajele unor 

companii...

Da, derapaje căci despre 

derapaje confirmate oficial în 

aceste zile se vorbea pe la colţuri 

de ani buni în acest domeniu... 

Absenţa deciziei politice la 

momentul potrivit ne-a adus în 

situaţia în care ne mirăm cum se 

pot vinde asigurări atât de ieftine 

în România, iar companiile cu tarife 

de dumping să reziste încă în piaţă... 

Mai mult, problemele curente 

recunoscute unanim la nivelul pieţei 

se concretizau în întârzieri şi mari 

dificultăţi la plata daunelor. 

Dar acesta este doar vârful 

unui iceberg ale cărui dimensiuni 

de-abea acum le vedem confirmate 

oficial.

Absenţa coerenţei şi atitudinii 

preventive este cea care ne-a 

condus la această situaţie! Problema 

salariilor ASF ar fi fost o miză 

secundară dacă... supraveghetorul 

ar fi luat la timp decizii de corectare 

acolo unde era cazul. A făcut-o în 

ceasul al XIII-lea, într-un context 

nepotrivit... dar... până la urmă 

niciodata nu e prea târziu să încerci 

să corectezi lucrurile. 

În mod paradoxal, pe paliere 

diferite, toate părţile au dreptate. 

Şi, din păcate, au dreptate pe 

lucruri care ne sperie. Pentru un 

domeniu bazat eminamente pe 

încrederea publicului şi deopotrivă 

pe încrederea acţionarilor şi 

investitorilor... războiul declaraţiilor 

şi, mai ales, forma anormală a 

dialogului pentru o piaţă civilizată 

nu fac altceva decât să-i îndepărteze 

atât pe asiguraţi dar, mai ales,... pe 

investitori...

Ei au venit pentru potenţial 

şi ne mirăm cum încă mai suportă 

pierderile din fiecare an... iar acum... 

sunt prinşi în mijlocul unui război 

care nu e al lor...

Războiul politic nu îşi are locul 

în mediul economic. Există limite 

care au fost deja depăşite... pentru 

că altfel vom pierde toţi... şi...nu ne 

dorim ca investitorii din domeniu să 

înceapă să-şi facă bagajele!

Redacţia PRIMM
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9.296
plângeri 

fundamentate
în anul 2013

Ultimele săptămâni au plasat domeniul asigurărilor în topul subiectelor de presă. Emisiuni dedicate, 
breakingnews-uri, percheziţii, reţineri, comunicări spectaculoase ale DNA, toate acestea condimentate cu un meci  
mediatic presărat cu epitete colorate. Totul pare desprins, parcă, dintr-un scenariu de film. Din păcate, este realitatea 
tristă la care privim surprinşi întrebându-ne în fiecare zi... oare ce va mai urma?
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Privim, parcă, un simultan la şah. Partide 
în care mutările se fac în acelaşi timp, pe 
table diferite, toate având un numitor comun: 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
implicit piaţa asigurărilor! Justiţia arbitrează 
meciuri începute de mult, scoate la suprafaţă 
probleme cronice ale unei industrii aflate pe 
pierdere constant în ultimii ani... un domeniu 
al cărui potenţial îl comentăm de ani buni 
dar care niciodată nu s-a concretizat! Privind 
la luptele de culise şi practicile scoase la 
suprafaţă de comunicatele DNA şi conţinutul 
dosarelor, se naşte o dilemă paradoxală: de 
ce aşa o luptă pentru un domeniu aflat pe 
pierdere? Un domeniu al asigurărilor aflat 
pe val până în 2008 dar slăbit în 5 ani de tot 
ce a reprezentat criza financiară în această 
perioadă.

Cum a început totul?

Ancheta A.S.F. – CARPATICA!
28 ianuarie 2014

Departamentul Național Anticorupție (DNA) 
anunța efectuarea de percheziții în 17 locații din 
București și Sibiu. Cauza viza suspiciuni privind 
săvârșirea de către mami multe persoane a unor 
infracțiuni de corupție. Bilanțul zilei: Marian MÎRZAC, 
Radu MUSTĂȚEA și Ilie CARABULEA reținuți pentru 
24 de ore. Alături de cei trei, se dispunea începerea 
urmăririi penale asupra Laurei CHIȚOIU, Director al 
Direcției de Avizări din cadrul ASF, pentru infracțiunea 
de abuz în serviciu și asupra lui Ovidiu Ioan GIURGEA, 
Funcționar în cadrul ASF.

29 ianuarie 2014

Tribunalul Bucureşti dispune arestarea 
preventivă pentru 29 de zile a lui Ilie CARABULEA şi 
Marian MÎRZAC, la propunerea procurorilor DNA. Prin 
aceeasi hotarare a instantei, Radu MUSTĂŢEA a primit 
interdicţie de a părăsi ţara pe o perioada de 30 de zile. 

30 ianuarie 2014

ASF dispune o serie de măsuri, urmare a anchetei 
DNA: Reevaluarea contractelor de reasigurare ale 
CARPATICA Asig şi solicitarea de informaţii cu privire 
la indicatorii de solvabilitate şi lichiditate. În plus, 
autoritatea de supraveghere a sesizat Parlamentul 
României cu privire la situaţia lui Marian MÎRZAC.

4 februarie 2014

Judecătorii Curtii de Apel Bucuresti resping 
recursurile faţă de măsura arestării preventive 
formulate de Ilie CARABULEA şi Marian MÎRZAC. 
De asemenea, judecătorii au respins recursul făcut 
de procurorii DNA împotriva deciziei de cercetare 
în libertate a lui Radu MUSTĂŢEA. Decizia este 
definitivă. La judecarea recursurilor, omul de afaceri 
Ilie CARABULEA, care controlează Grupul CARPATICA, a 
declarat că nu a săvârşit nicio ilegalitate şi că societatea 
de asigurări nu avea probleme financiare. "Fac 
precizarea că societatea CARPATICA Asig are stabilitate 
financiară. Societatea are în conturile bancare aproape 
90 milioane lei", a declarat Ilie CARABULEA, în faţa 
instanţei.

12 februarie 2014

Marian MÎRZAC demisionează din 
funcţia de Membru neexecutiv în 
Consiliul ASF

Primele zvonuri despre probleme 
la ASTRA Asigurări!

7 februarie 2014

MEDIAFAX anunţă existenţa unor 
probleme grave sesizate de ASF la 
ASTRA

Agenţia de presă MEDIAFAX publică un material 
potrivit căruia ASF suspectează ASTRA Asigurări că a 
subestimat în mod voit daunele pe care ar putea să le 
plătească, astfel că rezervele constituite au fost cu 40% 
mai mici decât era necesar, respectiv cu 100 milioane lei, 
potrivit unui raport al instituţiei, pe baza căruia BNR a 
sesizat DNA, conform legii.

ASF apreciază că există un risc mare ca societatea 
să intre în incapacitate de plată în cazul unei catastrofe 
naturale, având în vedere că este cel mai mare asigurător 
de locuinţe, cu 2,15 milioane de contracte, iar necesarul 
de capital suplimentar ar fi de 278,4 milioane euro, 
conform MEDIAFAX, care citeaza raportul amintit.

Potrivit autorităţii de supraveghere, ASTRA a 
transferat "defectuos" cel mai mare risc, respectiv cel 
de catastrofe naturale, printr-o expunere subevaluată 
şi printr-un plasament către reasigurători fără rating 
(PANAMERICAN Re - Insulele Cayman şi piaţa CSI). În 
acelaşi timp, ASTRA ar fi realizat un transfer alternativ 
al riscului prin reasigurări "non-tradiţionale", fără 
transfer efectiv al riscului, ci doar pentru "cosmetizarea" 
situaţiilor financiare şi a indicatorilor financiari.
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7 februarie 2014 

ASF neagă existenţa documentului 
citat de MEDIAFAX care să fi fost 
aprobat, analizat sau adoptat de către 
Consiliul autorităţii

În replică la informaţiile prezentate de către 

MEDIAFAX,  ASF precizează că "nu există până în acest 

moment un document precum cel pe care MEDIAFAX 

îl citează care să fi fost aprobat, analizat sau adoptat 

de către Consiliul ASF", însă nu neagă direct existenţa 

documentului. 

9 februarie 2014

ASTRA declară că este "o companie 
solida, care îşi respectă clienţii şi 
partenerii de afaceri"

Aparent fără legătură cu materialele apărute în 

presă, ASTRA Asigurări a anunţat că "este o companie 

solida, care îşi respectă clienţii şi partenerii de afaceri". 

În acelaşi comunicat, se precizează că asigurătorul a 

decis să-şi auditeze rezultatele financiare consolidate 

cu una dintre cele mai mari patru firme de servicii 

profesionale din lume. După prezentarea rezultatelor 

financiare consolidate la 31.12.2013, principalii 

indicatori estimativi vor fi:

 coeficient lichiditate - asigurări generale: 2,13 (faţă 

de 1,00, minimul legal);

 active admise - asigurări generale: 1,27 miliarde lei;

 coeficient marjă solvabilitate - asigurări generale: 

2,42 (faţă de 1,00, minimul legal);

 capital social - 436,9 milioane lei (cel mai mare 

capital social din piaţa românească de asigurări)", se 

explică în comunicatul de presă.

Totodată asigurătorul anunţă că, "în funcţie de 

dezvoltarea companiei la nivel intern şi internaţional, 

acţionarii companiei îşi exprimă disponibilitatea totală 

de a susţine activitatea cu majorări de capital pentru 

consolidarea şi extinderea businessului".

13 februarie 2013

Victor PONTA, mesaj pentru piaţa 
asigurărilor: Să nu ajungem într-o 
situaţie de tipul "too big to save" 

Ar fi trebuit să citesc un manual de pieţe de capital, 
ca să îmi reamintesc cunoştinţele din facultate. Nu 
am avut timpul necesar şi atunci am revăzut un film, 
'Too big to fail' (n. red. Prea mare pentru a se prăbuşi) 

şi m-am gandit că dacă altora li se poate întâmpla - 

unora mult mai deştepţi, cu mai multă experienţă decât 

noi - să greşească fundamental, aş vrea ca nouă să nu 

ni se întâmple, nici pe piaţa de capital, sau, dacă ni se 

întâmplă pe altă piaţă, să zicem a asigurărilor, să nu 

ne aflăm în situaţia 'too big to save' ", a declarat Victor 

PONTA. 

14 februarie 2013

ASTRA Asigurări anunţă intenţia de 
majorare a capitalului social

ASTRA Asigurari vrea să îşi majoreze capitalul 

social cu 20 milioane lei, până la un total de 212,7 

milioane lei, conform unui convocator publicat de 

companie în cotidianul România Liberă. ASTRA 

Asigurari are un capital social de 192,7 milioane lei. 

Principalii acţionari ai companiei sunt The NOVA 

Group Investments Romania SA - 72,68% şi EPSILON 

Estate Provider SRL- 27,02%, ambele companii fiind 

controlate indirect de Dan ADAMESCU.

18 februarie 2013

ASF plasează ASTRA Asigurări sub 
administrare specială iar KPMG 
Advisory este compania desemnată să 
gestioneze redresarea liderului pieţei!

Consiliul Director şi cel de Supraveghere al 

Companiei sunt suspendate, iar administratorul 

special va proceda la:

 inventarierea dosarelor de daună înregistrate 

în evidenţele societăţii de asigurare, în vederea 

evaluării daunelor reale şi a stabilirii obligaţiilor de 

plată faţă de creditorii de asigurări;

 luarea măsurilor necesare pentru calcularea 

corespunzătoare şi în conformitate cu cerinţele legale 

a rezervelor tehnice constituite de societate;

 interzicerea efectuării de investiţii în valori 

mobiliare şi imobiliare cu excepţia plasamentelor în 

depozite bancare şi titluri de stat sau certificate de 

trezorerie;

 interzicerea înstrăinării bunurilor şi/sau activelor 

societăţii de asigurare fără aprobarea prealabila a ASF;

 luarea măsurilor necesare în vederea accelerării 

recuperării împrumuturilor acordate în cadrul grupului 

(n. red. 110 milioane lei către Medien Holding, 

controlat de Dan ADAMESCU, care editează cotidianul 

"România Liberă") şi interzicerea acordării de noi 

împrumuturi;

CoverStory
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 inventarierea şi evaluarea, conform normelor 

în vigoare, a creanţelor înregistrate în evidenţele 

societăţii şi anularea creanţelor din asigurare aferente 

contractelor ieşite din perioada de valabilitate şi 

înregistrarea rezultatelor în contabilitatea societăţii;

 reanalizarea politicii de reasigurare şi plasarea 

riscurilor către reasigurători cu rating acordat de 

agenţii de rating recunoscute;

 efectuarea unui audit de către un auditor reputat.

Conform calculelor ASF, ASTRA Asigurări va 

avea nevoie de o majorare de capital semnificativă, 

urmând ca administratorul special să stabilească suma 

necesară pentru acest aport de capital. 

Decizia are la bază un raport cu privire la 

activitatea ASTRA Asigurări, întocmit de ASF care 

arată că, în cazul unui eveniment major ASTRA nu 

îşi va putea onora obligaţiile. Raportul de control şi 

Nota Direcţiei Supraveghere şi Stabilitate Financiară 

au făcut obiectul unei evaluări comune cu BNR şi 

Ministerul Finanţelor Publice.

De asemenea, ASF anunta că a îndeplinit toate 

procedurile legale privind urmărirea respectării 

termenelor stabilite prin planul de măsuri impus de 

fosta conducere CSA în sarcina ASTRA Asigurări. Prin 

nota de control s-a constatat că planul de măsuri, care 

avea termen 31 decembrie 2013, nu a fost realizat.

Dan ADAMESCU sustine că ASF nu a 
respectat normele legale 

În replică la anunţul făcut de ASF, Dan 

ADAMESCU a calificat această măsurădrept incredibilă 

şi incalificabilă". Acesta a mai anunţat că va contesta 

în instanţă decizia ASF de punere sub administrare 

specială a asigurătorului.

Vom merge în instanţă să desfiinţăm această 

decizie. Primul pericol: suntem în România. ASTRA 

are 2.800 de angajaţi, în jur de 16.000 de agenţi şi 400 

de brokeri. Avem sucursală în fiecare judeţ. Cum vor 

reacţiona ei? Ce se întâmplă mâine dacă agenţii nu ne 

mai dau banii? Angajaţii noştri se opresc pentru că sunt 

nesiguri. Agenţii vând alte asigurări, a comentat Dan 

ADAMESCU.

Pericolul unei decredibilizări este uriaş. Dacă 

clienţii nu au încredere în noi, nu existam. ASTRA are 

4,6 milioane de clienţi. Şocul internaţional la care ei nu 

se referă (n. red. ASF) a fost uriaş. Partenerii străini cu 

care lucrăm ne urmăresc, ne controlează, ne ştiu datele, 

apreciază Dan ADAMESCU.

După legislaţia română şi după cea a ASF există 

paşi care trebuie respectaţi atunci când o companie de 

asigurări are probleme. Trebuia să ne ceară o mărire de 

capital, dar ei au sărit acest pas, peste propria normă. 

Pericolul este un dezastru natural, a mai precizat 

ADAMESCU.

Ei zic că suntem subrezervaţi şi că ar trebui să 

aducem capital. Noi am propus o majorare de capital 

social de 140 milioane de lei, dar nu am primit niciun 

raspuns. În urma deciziei ASF, pericolul este un dezastru 

naţional. Conducerea ASTRA va fi decapitată de astăzi. 

KPMG va avea nevoie de luni ca să înţeleagă situaţia 

ASTRA, a spus ADAMESCU.

RUŞANU îl acuză pe fostul şef al CSA 
că a protejat ASTRA Asigurări

Unul dintre motivele nerespectării de către 

ASTRA Asigurari a normelor în vigoare este lipsa 

de reacţie din partea autorităţilor de supraveghere 

anterioare.

În ultimii cinci ani, ASTRA Asigurări nu a fost 

controlată aproape deloc. A fost un control început în 

2012 şi finalizat în 2013, mai precis vineri, 26 aprilie 2013, 

în condiţiile în care noua conducere a ASF a venit luni, 

29 aprilie 2013. Noi am găsit controlul finalizat. Fosta 

conducere CSA a stabilit un plan de măsuri eşalonat pe 

nouă luni, până la 31 decembrie 2013. Domnul Daniel 

TUDOR probabil că va avea multe de răspuns. Domnul 

Daniel TUDOR a fost cel care a protejat ASTRA, a mai 

spus Dan Radu RUŞANU. De asemenea, acesta a mai 

arătat că, în ultimii ani, ASTRA Asigurări a fost auditată 

de o "firmă de apartament".

În replică la afirmaţiile lui Dan Radu RUŞANU, 

Daniel TUDOR a confirmat controlul efectuat de CSA, 

care a durat aproximativ 5 luni şi dispunerea în sarcina 

ASTRA a unui plan de măsuri menit să corecteze 

deficienţele identificate de echipa de control până la 

data de 31 decembrie 2013. Măsura luată de ASF este 

efectul activităţii de control a CSA al cărei preşedinte am 

fost până în aprilie 2013 şi rezultă din nerespectarea de 

către ASTRA Asigurări a planului de măsuri dispus de 

către Consiliul CSA, a declarat Daniel TUDOR. Acesta a 

mai menţionat că, după înfiinţarea ASF, exercitarea 

activităţii de control asupra entităţilor de pe toate 

cele trei pieţe supravegheate a fost preluată în 

integralitate de o directie nou creată, aflată în 

subordinea directă a Presedintelui ASF, Dan Radu 

RUSANU. 

CoverStory
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19 februarie 2014

Replici acide între Preşedintele 
României şi Autoritatea de 
Supraveghere Financiară

Preşedintele Traian BĂSESCU a solicitat 
Parlamentului "revocarea imediată" a întregii conduceri 
a ASF. Traian BĂSESCU a afirmat că cere Parlamentului, 
cel care controlează ASF, să îşi ia rolul în serios şi să 
cureţe imediat această instituţie, organizând un sistem 
de desemnare a conducerii Autorităţii şi a personalului 
care să elimine clientelismul şi incompetenţa. Nu ne 
putem juca cu o piaţă de 10 miliarde euro. Preşedintele 
a afirmat că ASF este o cloaca, unde şi-au găsit loc de 
parcare toţi clienţii politici, altfel profund incompetenţi 
şi nepregătiţi. Afirmaţiile Preşedintelui vin după ce, în 
perioada 10-14 februarie, în presă au apărut informaţii 
cu privire la salarizarea membrilor din conducerea ASF 
şi a unora dintre angajaţii instituţiei.

ASF răspunde printr-un comunicat de presă: 
Remarcăm că acest atac fără precedent la adresa unei 
întregi instituţii de supraveghere a statului român vine 
în contextul iîn care ASF a luat o măsură fără precedent 
în piaţa asigurărilor din România. ASF a decis ieri, 18 
februarie 2014, deschiderea procedurii de redresare 
financiara prin administrator special pentru societatea 
ASTRA.

Consiliul ASF doreşte să aducă la cunoştinţa 
publicului că la sfârşitul anului trecut, când a demarat 
demersul de control la societatea ASTRA, a primit 
avertismente din piaţa asigarărilor că în cazul unor 
decizii dure la adresa ASTRA, vor exista mari probleme 
iar conducerea ASF va fi demisă. ASF a ignorat aceste 
avertismente şi a luat toate deciziile care se impun din 
analiza deficienţelor constatate la societatea ASTRA. 
ASF nu răspunde la niciun fel de demersuri de intimidare 
şi ia toate măsurile care se impun în urma neregulilor 
constatate. În privinţa indiciilor infracţionale ferme de 
care dispune ASF, Autoritatea sesizează, conform legii, 
organele care au atribuţii in acest sens şi nu cedează 
în faţa presiunilor, fie ele şi instituţionale. Nu putem să 
nu remarcăm faptul că pentru Preşedintele României, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară este "o cloacă'' 
iar patronul  ASTRA este ''domnia sa''. 

21 februarie 2014 

DNA anunţă începerea urmăririi 
penale împotriva lui Președintelui ASF

Procurorii DNA au demarat începerea urmăririi 
penale împotriva lui Dan Radu RUŞANU pentru 

infracţiunile de constituire a unui grup infracţional 

organizat şi complicitate la abuz în serviciu, în dosarul 

"CARPATICA".

Potrivit DNA, Președintele ASF este acuzat că 

a întreprins demersuri pentru înlăturarea din cadrul 

Consiliului ASF a fostului Vicepreședinte ASF, Daniel 

TUDOR și înlocuirea acestuia cu Marian MÎRZAC, 

acceptând implicit protejarea frauduloasă a intereselor 

CARPATICA Asig. Concret, RUȘANU este acuzat că a 

influențat și determinat modificarea OUG nr. 93/2013 

potrivit intereselor sale personale și de grup. Pe de altă 

parte, Dan Radu RUŞANU, din poziţia de Preşedinte 

al ASF, este suspectat că a exercitat presiuni asupra 

mai multor societăţi de asigurări, "urmărind şi reuşind 

impunerea" lui Radu MUSTĂŢEA la conducerea Biroului 

Asigurătorilor de Autovehicule din România.

22 februarie 2014

RUȘANU răspunde acuzaţiilor într-o 
emisiune televizată!

Preşedintele ASF pune pe seama deciziilor 

radicale legate de liderul pieţei campania media 

privind salarizarea angajaţilor autorităţii de 

supraveghere: Vom vedea dacă vizavi de acţiunea 

nejustificată de la ASTRA a avut drepate conducerea ASF 

sau Preşedintele Traian BĂSESCU. Comentând situaţia 

în care se află liderul pieţei, Presedintele ASF a precizat 

ca s-au parcurs toti pasii legali până la intrarea sub 

supraveghere specială: Mi s-a sugerat că e bine să nu mă 

iau de ASTRA pentru că e liderul pieţei. Atât din piaţă, cât 

şi din interiorul ASF. Toţi cei care au încercat un conflict 

cu ASTRA au plecat din poziţiile deţinute. Nu e uşor să 

iei măsuri faţă de acest colos. Până în octombrie 2013 

când s-a schimbat conducerea entităţii de asigurări nu 

s-a facut nimic faţă de acest capitol. Ni s-a sugerat sa 

fim înţelegători cu ASTRA, iar în momentul în care am 

iniţiat o procedură de verificare mai adâncă şi când am 

mers mai departe cu investigaţiile lucrurile au luat o altă 

amploare.

25 februarie 2014

DNA solicită începerea urmăririi penale 
împotriva lui Daniel CHIŢOIU

DNA anunță sesizarae Camerei Deputaților în 
vederea formulării cererii de efectuare a urmăririi 
penale a lui Daniel CHIȚOIU pentru săvârșirea 
infracțiunilor de abuz în serviciu și constituirea unui 
grup infracțional organizat în perioada în care avea 
calitatea de Ministru al Finanţelor.

CoverStory
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ASTRA Asigurări vs. ASF
24 februarie: 

Opinia acționarului ASTRA Asigurări

25 februarie:

Reacţia ASF

Decizia ASF, din data de 18 februarie 2014, prin care a dispus 
deschiderea procedurii de redresare financiară ASTRA Asigurări, 
suspendarea drepturilor de acţionar al TNG România şi numirea KPMG 
Advisory ca administrator special este nelegală, excesivă şi depăşeşte 
prerogativele stabilite de lege.

Orice altă acţiune diferită faţă de cele întreprinse de Autoritatea de 
Supraveghere Financiara ar fi însemnat ignorarea legii pentru care ASF a fost 
înfiinţată. 

Administratorul special a fost desemnat, prin decizie, de către ASF în temeiul 
art. 16 din Legea nr. 503/2004 şi a Ordinului Preşedintelui CSA nr. 3.122/2005. 
Pe lângă imparţialitatea faţă de ASTRA Asigurări, în desemnarea administratorului 
special s-a ţinut cont şi de capacitatea de a gestiona un caz complex, fiind astfel 
contactate 3 companii cu reputeţie internaţională în restructurarea companiilor de 
asigurări generale şi de viaţă.

ASTRA a adoptat şi a prezentat ASF un plan de măsuri care 
prevede inclusiv o majorare de capital compusă dintr-un aport al 
acţionarilor existenţi şi din fuziunea cu societatea achiziţionată AXA 
România care va determina creşterea capitalului ASTRA cu peste 150 
milioane lei. ASTRA a solicitat autorităţii în repetate rânduri să aibă în 
vedere acest plan de măsuri, însă răspunsul la acest plan de măsuri a 
venit abia după deschiderea procedurii de redresare financiară.

În ciuda faptului că implementarea măsurilor propuse prin 
planul de măsuri începuse deja, societatea convocând adunarea 
generală extraordinară a asociaţilor la data de 12 februarie 2014, 
aspect comunicat către ASF prin rapoartele curente şi a adreselor de 
informare, autoritatea a acţionat abuziv suspendând dreptul la vot 
al acţionarilor, zădărnicind astfel orice fel de demers de majorare a 
capitalului social şi de satisfacere a necesităţilor imediate de lichidităţi 
ale societăţii. Autoritatea a deturnat astfel procedura de redresare 
financiară de la scopul acesteia şi a adoptat această măsură căreia 
i-a oferit caracter sancţionator şi distructiv, cu încălcarea normelor în 
vigoare. 

Incălcând principiile transparenţei şi aplicării unitare, fără să 
dea efect planului de redresare propus de societate, aşa cum avea 
obligaţia conform legii, ASF a ales măsura cu cel mai mare efect 
devastator, respectiv numirea unui administrator special (KPMG 
Advisory SRL).

ASTRA nu a depus niciodată la ASF o solicitare privind fuziunea dintre 
societăţile ASTRA şi AXA, ci a depus o cerere pentru aprobarea tranzacţiei de 
cumpărare a societăţii AXA.

ASTRA a transmis, în datele de 3 februarie 2014 şi 7 februarie 2014, Hotârarea 
Consiliului de Supraveghere şi Decizia de Directorat din 31.01.2014, potrivit cărora 
ar urma să fie demarat un proces de majorare de capital social de 20 de milioane 
de lei. Planul de măsuri cuprindea estimarea acţionarilor ca, în urma unei potenţiale 
fuziuni, societatea ASTRA ar beneficia de operaţiunea de majorare de capital social 
a AXA în sumă de 21 de milioane de euro.

La planul transmis ASF, în data de 7 februarie 2014, Direcţia de Supraveghere 
şi Stabilitate Financiară a răspuns, în data de 14 februarie 2014. În răspuns, ASF a 
comunicat societăţii că planul financiar propus de ASTRA nu are o fundamentare 
tehnică, neexistând niciun indicator economic cuantificat care să conducă la 
rezultatele prezentate în planul respectiv. În plus, procesul de achiziţie al societăţii 
AXA Life Insurance SA nu rezolvă necesarul de lichidităţi al societăţii ASTRA şi că 
din plan nu rezultă preocuparea potenţialului achizitor pentru întărirea capacităţii 
financiare proprii în scopul asigurării respectării obligaţiilor asumate prin contracte 
de asigurare şi preocuparea pentru protejarea intereselor asiguraţilor companiei. 
În urma neregulilor cu impact financiar constatate la societatea ASTRA prin 
controalele ASF, ASTRA a avut termen de implementare a planului de măsuri până 
la data de 31 decembrie 2013. Conducerea ASTRA nu a dus la îndeplinire planul de 
măsuri, ceea ce a constituit un argument în plus pentru aplicarea legii care a impus 
instituirea procedurii de redresare financiară prin administrare specială.

Controlul pretins inopinat, care a dus la instituirea redresării 
financiare asupra societpţii ASTRA, a fost demarat în momentul 
notificării intenţiei de preluare a companiei AXA România. În loc să 
aprobe achiziţia companiei AXA România şi fuziunea cu societatea 
ASTRA, şi crearea unei companii de asigurări mai bine capitalizate, ASF 
a hotarât să blocheze tranzacţia prin măsuri abuzive.

Societatea a depus, la data 28 noiembrie 2013, în faţa 
autorităţii documentele relevante cu privire la achiziţie, în vederea 
evaluării potenţialului achizitor şi a proiectului de achiziţie de către 
ASF. Deşi cadrul legal instituie autorităţii un termen de 60 zile în care 
aceasta să se pronunţe pe cererea de autorizare a fuziunii, aceasta a 
amânat succesiv acest termen până la data în care a dispus măsura 
intrării în redresare financiară.

Incă dinainte de data începerii controlului care a dus la decizia 
din data de 18 februarie 2014, decizia reprezentanţilor ASF era luată, 
controlul neavând un caracter real şi neurmărind adoptarea unor 
măsuri benefice societpţii, ci preconstituirea unui înscris pentru a 
justifica măsura abuzivă hotarâtă încă din data de 20 ianuarie 2014, 
astfel cum rezultă din minuta întâlnirii din acea data, care a avut loc 
la sediul ASF şi în cadrul căreia preşedintele ASF aducea la cunostinţa 
reprezentanţilor societăţii decizia ASF de a institui administrarea 
specială. 
Drept urmare, prin acest şir de abuzuri, acţiunile ASF duc la concluzia 
că nu se doreşte întărirea financiară a societăţii de asigurări. ASF 
periclitează astfel interesele celor peste 4 milioane de asiguraţi ASTRA 
şi se joacă într-un mod iresponsabil cu întreaga stabilitate a industriei 
asigurărilor contribuind la distorsiunea gravă a pieţei asigurărilor.

Potrivit normei privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în 
aplicare prin Ordinul CSA nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
potenţialii achizitori trebuie să dispună de o situaţie financiară care să le permită 
onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi care să asigure premizele pentru susţinerea 
activităţii asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situaţia financiară a 
acestuia se deteriorează. Cu alte cuvinte, înainte ca ASF să poata aproba un contract 
de cumparare a unei societăţi de asigurare de către o altă societate, potenţialul 
achizitor trebuie să facă dovada solidităţii sale financiare. În situaţia de faţă, ASTRA 
trebuie să facă dovada soliditpţii sale şi nu viceversa.

Deşi societatea ASTRA porneşte în elaborarea Planului de măsuri transmis 
şi de la premisa că procesul de achiziţie al AXA SA ‘’presupune o infuzie de capital 
de 21 de milioane de euro, precum şi preluarea activelor societăţii AXA’’, majorarea 
de capital de la AXA nu poate fi folosită pentru rezolvarea necesarului de lichidităţi 
al societăţii ASTRA, aceasta fiind destinată reconstituirii activului net al AXA SA 
până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social, conform 
prevederilor art. 153 din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată. 
Majorarea de capital social de 21 de milioane de euro este destinată asigurării 
stabilităţii financiare proprii a societăţii AXA şi nu a companiei ASTRA.

ASF doreste să informeze că prevederile legale sunt clare şi că, în cazul 
unei fuziuni, activele categoriei de asigurare de viaţă nu pot fi transferate automat 
categoriei de asigurări generale, potrivit Legii 32/2000, ci doar cu aprobare legală, în 
anumite condiţii.

Autoritatea de Supraveghere Financiară se află în interiorul termenului legal 
pentru a aproba sau respinge cumpărarea societăţii AXA de către ASTRA.

TNG în calitate de acţionar căruia i-au fost vătămate grav 
drepturile, inclusiv dreptul de proprietate, drept ce este garantat 
prin art. 1 din Protocolul 1 a CEDO în ceea ce priveşte proprietatea 
acţionarilor semnificativi, va acţiona prin toate mijloacele pentru 
restabilirea legalităţii şi atragerea răspunderii persoanelor care se fac 
vinovate pentru destabilizarea ASTRA Asigurări prin adevărate acţiuni 
criminale

ASF a respectat toate prevederile legale care impuneau deschiderea 
procedurii de administrare specială pentru societatea ASTRA; O acţiune diferită 
a ASF ar fi însemnat încălcarea legii pentru care supreveghetorul naţional a 
fost înfiinţat şi o tolerare a neregulilor constatate la ASTRA; Denumirea de către 
acţionarul majoritar al ASTRA a deciziilor ASF drept ‘’adevarăte acţiuni criminale’’ 
reprezintă un demers de defăimare a rolului şi scopului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. 
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Potrivit DNA, CHIȚOIU a inițiat adoptarea 
ordonanței de urgență al cărei scop exclusiv era 
sprijinirea grupului infracțional constituit pentru 
favorizarea intereselor CARPATICA Asig.

25 februarie 2014 

Preşedintele ASF, Dan Radu RUŞANU, 
retinut pentru 24 de ore.

Principalele acuzații: Cunoscând faptul că 
Daniel TUDOR, la acea data Vicepreședinte ASF nu își 
echivalase studiile efectuate în afara țării, a impus și 
obținut modificarea legislației în sensul introducerii 
ca și condiție pentru ocuparea funcției de membru 
în Consiliul ASF experiența profesională în domeniul 
financiar de minimum 9 ani de la data absolvirii 
studiilor.

Totodată, RUȘANU este acuzat de concentrarea 
sub autoritatea sa exclusivă a deciziei de declanșare 
sau nu a unor controale la societățile de asigurări, 
îngrădind atribuțiile vicepreședinților sectoarelor 
supravegheate. Potrivit DNA, în acest mod Dan Radu 
RUȘANU, a urmărit și obținut foloase necuvenite, prin 
încălcarea normelor de drept aducând vătămări ASF 
cât și lui Daniel TUDOR.

Propunerea de arestare preventivă a lui Dan 
Radu RUŞANU, formulată de procurorii anticorupţie, a 
fost respinsă de Tribunalul Bucuresti.

2 martie 2014

Președintele României reia  atacurile la 
adresa ASF

Într-o intervenție publică, Președintele l-a 
acuzat pe Primul-Ministru de trafic de influenţă în 
adoptarea ordonanţei de modificare a structurii ASF. 
În opinia lui Traian BĂSESCU, adoptarea ordonanţei de 
urgenţă privind modificarea structurii ASF nu poate 
fi catalogata ca decizie politică greşită şi ridică nivelul 
acuzaţiilor la nivelul de trafic de influenţă. Nu cred că 
în cazul ordonanţei ASF putem vorbi de o decizie politică 
greşită. Toată justiţia dorea o ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea codului de procedură penală şi a 
solicitat modificarea unui articol, iar acea ordonanţă 
nu s-a putut da. Într-o noapte, cu Radu RUŞANU, vă pot 
spune că a fost implicat şi Viorel HREBENCIUC... Premierul 
a aprobat a doua zi ordonanţa în condiţiile în care nu 
a avut un aviz pozitiv de la Ministerul Justiţiei. Când 
semnezi, se presupune că ştii ce semnezi şi, de regulă, 
actele normative se discută în pregătire mai ales că era 
vorba de ASF.

4 martie 2014

Judecătorii Curţii de Apel Bucuresti 
decid ca Dan Radu RUŞANU să fie 
arestat preventiv pentru 30 de zile.

5 martie 2014

Dan Radu RUŞANU demisionează din 
funcţia de Preşedinte al ASF

Cum s-a ajuns aici? Ce va urma?
Probabil că suita evenimentelor recente n-ar mai 

fi avut loc dacă anumite decizii privind rezolvarea unor 
probleme la nivelul pieței ar fi fost asumate din timp. 
Toată această bătălie n-ar fi fost posibilă în absența 
unor probleme cronice, despre care se discuta de mult 
în piața asigurărilor. Cristian CONSTANTINESCU, fost 
Președinte UNSAR, fost Director ALLIANZ-ȚIRIAC și... 
pentru câteva ore... candidat la Președinția Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor a fost una dintre vocile 
proeminente care a vorbit și vorbește tranșant de 
problemele existente la nivelul pieței: Am vorbit foarte 
direct despre problemele aflate in discutie in prezent 
legate de piata asigurarilor. Am discutat in cunostinta 
de cauza si aveam informatii. Ultima mea declaratie 
a fost acum 3-4 ani. La acel moment, am afirmat ca 
erau cel putin 3-4 societati care erau moarte si nimeni 
nu indraznea sa le scrie certificatul de deces, preciza 
recent CONSTANTNESCU. Și adaugă: Administrarea 
speciala ASTRA Asigurari este o masura absolut necesara. 
Informatiile erau publice. Era suficient sa se analizeze 
datele oficiale publicate. Era o abatere majora fata 
de media pietei in ceea ce priveste sumele cedate in 
reasigurare, ceea ce se traduce prin asumarea unei 
retineri proprii mult disproportionate fata de puterea 
financiara reala.

Probleme cronice ale domeniului, neasumate 
și nerezolvate, suprapuse intereselor politice și 
economice fac din piața asigurărilor o miză în aceste 
zile. Ancheta este departe de a se fi încheiat, războiul 
declarațiilor va continua iar spațiul public este 
inundat de stenograme furnizate pe surse... toate 
acestea, cumulate, fac doar rău unui domeniu în 
care stabilitatea și încrederea sunt cuvintele cheie. În 
timp ce persoanele de la conducerea supravegherii 
sau a companiilor sunt vremelnice... din păcate... 
neîncrederea în domeniu va fi mult mai greu de 
înlăturat. 

CoverStory



12 www.primm.ro3/2014

PRIMM: Care sunt tendinţele 
principale pe care le-aţi identificat, în 
prezent, în Europa, din perspectiva 
protecţiei consumatorilor?

Gabriel BERNARDINO: Cea mai 
importantă tendinţă este informarea 
incompletă sau chiar inexistentă 
a clienţilor, dar şi nivelul precar de 
consultanţă acordată acestora. Această 

stare de fapt ar putea conduce, în special, 
la vânzarea necorespunzătoare a unor 
produse de asigurări de viaţă,  precum 
sunt cele unit-linked. Metoda utilizată 
pentru a investiga dacă erau furnizate 
informaţiile esenţiale despre contractele 
de asigurare a fost, în unele cazuri, 
mystery shopping-ul. 

Am identificat, de asemenea, şi 
produse noi sau în stare emergentă, 
precum asigurările pentru telefoane 
mobile sau produsele bancare vândute 
la pachet cu poliţe de asigurare. În 
acest caz, au fost observate o serie de 
probleme, inclusiv faptul că informaţiile 
furnizate prin contract erau insuficiente, 
la fel ca şi cele oferite la momentul 
daunei sau în situația în care  clienţii 
depuneau o plângere. 

Am mai depistat şi produse 
complexe de asigurare care erau vândute 
pe segmentul de retail, fără clauze clare 
care să guverneze derularea contractelor. 

Am descoperit şi canale de vânzare 
noi sau în plină dezovltare, inclusiv pe 
reţelele de socializare, o promovare din 
ce în ce mai accentuată pe Internet şi un 
grad ridicat de utilizare a site-urilor de 
comparare a preţurilor, mai ales acolo 
unde concurenţa pe tarifare ar putea 
funcţiona drept catalizator al practicilor 
precare.

Alte tendinţe sunt reprezentate de 
modificările aplicate contractelo,r în mod 
unilateral, de către asigurători şi brokeri, 
dezvoltarea unor modele de business 
care, reduc,presiunea garanţiilor mari 
în sarcina asigurătorilor pe parcursul 
derulării contractului şi folosirea 
sistemelor telematice (cunoscute ca şi 
tehnologie de tip „black box”) de către 
cei care vând asigurări auto.

În anumite ţări am întâlnit  şi 
situaţii în care forţa de care dispuneau 
intermediarii conducea şi la plata unor 
comisioane de până la 80% din prime. 
Acest lucru este în mod cert anormal şi 

Interviu

Protecţia consumatorilor de servicii financiare reprezintă o problemă-cheie la nivel 
european, fiind anunţate deja numeroase schimbări legislative. În acelaşi timp, pieţele 
devin tot mai dinamice şi produsele tot mai inovatoare. În acest context, Gabriel 
BERNARDINO, Preşedintele EIOPA, ne-a conturat principalele tendinţe identificate 
pe pieţele europene şi direcţiile spre care se îndreaptă măsurile de protecţie a 
consumatorilor la nivel comunitar.

Gabriel BERNARDINO: 
Protecţia 
consumatorilor constituie 
un pilon central în noua politică de 
supraveghere

Au fost identificate o serie 
de probleme, inclusiv 
faptul că informaţiile 
furnizate prin contract 
erau insuficiente, la fel ca 
şi cele oferite la momentul 
daunei sau în situaţia în 
care  clienţii depuneau o 
plângere. 
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trebuie stopat.

PRIMM: În ce măsură percepţia 
clienţilor,  privind produsele de 
asigurare,  a fost afectată de criza 
economică?

Gabriel BERNARDINO: Per total, 
percepţia consumatorilor în legătură cu 
produsele de asigurare a fost afectată 
de criza financiară. Aceasta a condus 
la o scădere a încrederii. Practicile 
neadecvate de vânzare apărute în 

anumite ţări, spre exemplu pe segmentul 
asigurărilor de credite, au avut ca 
rezultat pagube considerabile pentru 
consumatori şi au afectat reputaţia 
sectorului de asigurări în ansamblul său. 

Anul trecut am emis o solicitare 
pentru a obţine o imagine mai clară 
asupra realităţilor din toate ţările Uniunii 
Europene, în scopul de a proteja mai 
bine consumatorii şi de a promova o 
convergenţă a supravegherii şi a cadrului 
legislativ în Europa. Suntem în proces 
de evaluare a răspunsurilor obţinute, 
dar putem vedea că un număr de ţări au 
hotărât să ia deja măsuri. Vom analiza 
toate aceste aspecte în prima jumătate a 
acestui an.

Foarte important este că EIOPA a 
creat baza necesară pentru a identifica 
problemele consumatorilor pe măsură 
ce acestea apar. În acest context, am 
dezvoltat şi am îmbunătățit metodologia 
pentru colectarea, analiza şi raportarea 
tendinţelor pe partea de consum şi luăm 
în calcul utilizarea unor instrumente de 
monitorizare a reţelelor de socializare 
pentru a analiza tendinţele din rândul 
consumatorilor. 

PRIMM: Consideraţi că există diferenţe 
între nivelul de educaţie financiară a 
consumatorilor din Europa Centrală 
şi de Est şi a celor din Europa de 

Interviu

Gabriel BERNARDINO
Preşedinte EIOPA - Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

Am emis o solicitare 
pentru a obţine o 
imagine mai clară asupra 
realităţilor din toate ţările 
Uniunii Europene, în 
scopul de a proteja mai 
bine consumatorii şi de a 
promova o convergenţă 
a supravegherii şi a 
cadrului legislativ în 
Europa. Vom analiza 
toate aceste aspecte în 
prima jumătate a acestui 
an.

Percepţia 
consumatorilor privind 
produsele de asigurare 
a fost afectată de criza 
financiară. Aceasta a 
condus la o scădere a 
încrederii.
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Interviu

Vest? Dacă acestea există, cum pot fi 
remediate?

Gabriel BERNARDINO: Este dificil de 
apreciat. Nu cred că putem generaliza 
în acest caz. Oricum, educaţia financiară 
funcţionează cu adevărat numai dacă 
este implementată atât în învăţământul 
primar, cât şi în cel secundar şi superior. 

Am publicat un raport privind 
educaţia financiară şi iniţiativele 
educaţionale derulate de autorităţile 
naţionale şi am descoperit că majoritatea 
statelor membre nu au o strategie 
naţională cu privire la educaţia financiară 
sau, dacă au, aceasta se află în stadii 
premergătoare. Pe de altă parte, cei 
care au implementat astfel de strategii 
se află în proces de dezvoltare a unor 
instrumente de evaluare pentru 
programele derulate. 

Acest fapt nu înseamnă că 
problema educaţiei financiare nu câştigă 
importanţă în statele membre, însă mai 
este mult de lucru în această direcție.

PRIMM: Într-un raport recent al EIOPA 
privind standardele de pregătire 
profesională în asigurări din diferite 
ţări se arătă că statele membre au 
abordări foarte variate. Cum apreciaţi 
această situaţie şi în ce masură este 
influenţată protecţia consumatorilor?

Gabriel BERNARDINO: Abordările 
diferite la nivel de ţară, sunt o consecinţă 
a principiului de „armonizarea minimă” 
avută în vedere de prima Directivă de 
Intermediere în Asigurări (Insurance 

Mediation Directive 1). Legislativul a 
fost reticent să impună un grad mai 
mare de armonizare, prin urmare a 
rămas la latitudinea statelor membre să 
determine ce înseamnă „cunoştinţe şi 
abilităţi”. 

Prin evidenţierea, în raportul 
nostru, a ceea ce considerăm a fi o bună 
practică în supravegherea cunoştinţelor 
şi abilităţilor celor care distribuie produse 
de asigurare urmărim să promovăm 
convergenţa între autorităţile naţionale 
din acest domeniu. O măsură practică 
ar fi să se includă pe anumite nivele de 
training teme despre conceptul de risc şi 
rolul asigurărilor în atenuarea riscurilor.

Cred că este fundamental ca 
distribuitorii să înţeleagă în amănunt 
produsele pe care le vând, astfel încât să 
determine dacă sunt potrivite diverşilor 
clienţi, în special în situația în care vând 
un produs complex. În acest sens, nivelul 

de pregătire ar trebui măsurat în funcţie 
de gradul de complexitate al produselor 
vândute. Este, de asemenea, foarte 
important ca distribuitorii să îşi dezvolte 
în mod periodic abilităţile şi cunoştinţele 
tehnice. 

Dar, în cele din urmă, pregătirea 
şi standardele de competenţă nu 
sunt eficiente dacă nu sunt însoţite 
de coduri de conduită, norme etice şi 
sancţiuni pe măsură în cazul în care 
sunt încălcate normele legale. Astfel de 

reguli despre pregătirea profesională 
se aplică la toate nivelele dintr-o 
organizaţie, iar managementul superior 
are responsabilitatea de a asigura ca 
abilităţile şi cunoştinţele angajaţilor să fie 
la un nivel corespunzător. Avem nevoie 
de o schimbare fundamentală a culturii 
pentru a defini relaţiile cu clienţii.

PRIMM: Protecţia consumatorilor 
începe așadar încă din momentul 
vânzării unui produs? Ce considerați 
că trebuie făcut, din punct de vedere 
legislativ, pentru a avea un client mai 
bine informat cu privire la drepturile şi 
obligaţiile sale încă de la început?

Gabriel BERNARDINO: În 
primul rând aș spune că protecţia 
consumatorilor începe chiar mai 
devreme de vânzarea efectivă, căci 
asigurătorii şi brokerii trebuie deja să 
se gândească la nevoile clientului, în 
momentul în care concep produsul. 
Am dezbătut o serie de idei în 
acest sens împreună cu autorităţile 
europene de supraveghere ESMA şi 
EBA Protecţia consumatorilor parcurge 
apoi procesul de vânzare unde clientul 
trebuie să obţină consiliere de calitate, 
argumentată, în baza intereselor şi 
nevoilor sale. Aici, obiectivele noastre 
trebuie să se concentreze pe eliminarea 
sau gestionarea conflictelor de interese. 
Trebuie să se concentreze, de asemenea, 
pe faptul că vânzătorii ştiu şi înţeleg 
nevoile clienţilor lor, dar şi produsele pe 
care le oferă. 

Am descoperit că 
majoritatea statelor 
membre nu au o 
strategie naţională 
cu privire la educaţia 
financiară sau, dacă au,  
aceasta se află în stadii 
premergătoare.

Legislativul a fost 
reticent să impună 
un grad mai mare de 
armonizare, prin urmare 
a rămas la latitudinea 
statelor membre să 
determine ce înseamnă 
„cunoştinţe şi abilităţi”.

Pregătirea şi standardele 
de competenţă nu 
sunt eficiente dacă nu 
sunt însoţite de coduri 
de conduită, norme 
etice şi sancţiuni pe 
măsură în cazul în care 
sunt încălcate normele 
legale.
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Interviu

Urmează apoi transparenţa faţă 
de client cu privire la ce i se propune - 
lupta împotriva informaţiilor de proastă 
calitate şi eliminarea jargonului inutil 
sau a excesului de termeni juridici sunt 
măsuri esenţiale în toate domeniile 
financiare.

Mai mult, ar putea fi nevoie de 
abordări diferite pentru produse diferite: 
pentru cele mai complexe, lucrăm deja 
la standardizarea documentelor-cheie 
(KID – key information documents) 
pentru a spori informarea şi pentru a le 
putea compara mai uşor. Pentru cele mai 
simple, problemele ar putea fi altele şi ar 
necesita abordări adecvate. 

O transparenţă mai mare ar 
trebui să îi ajute pe clienţi să înţeleagă 
mai bine poziţia în care se află, însă 
evident nu este o soluţie magică. Va fi 
important să acționăm în așa fel încât 
clienţii să îşi cunoască drepturile atunci 
când întocmesc plângeri sau solicită 
autorităţilor o rezoluţie. În această 
privinţă, legislaţia europeană recentă cu 
privire la metode alternative de rezolvare 
a disputelor ar putea fi de mare ajutor, 
ca şi paşii făcuţi în direcţia schemelor de 
protecţie colectivă.

PRIMM: Distribuţia produselor 
de asigurare pe Internet prezintă 
unele riscuri și,  în acest sens, ce 
măsuri considerați a fi necesare 
pentru a creşte nivelul de protecţie a 

consumatorilor pe acest segment?

Gabriel BERNARDINO: Internetul, 
ca mijloc de distribuţie a produselor 
de asigurare aduce atât beneficii, cât 
şi posibile pericole. Pe de o parte, 
poate ajuta consumatorii să compare 
diverse variante de produse şi să obţină 
informaţii rapid şi eficient. Acest aspect 
ar putea creşte competitivitatea şi ar 
fi, de asemenea, o metodă de a spori 
nivelul de educaţie al consumatorilor. 
Dar distribuţia pe Internet are şi o parte 
negativă: ar putea îndrepta atenţia 
clienţilor doar către un aspect al ofertei, 
mai exact preţul, în detrimentul altora, 
şi ar genera, pe cale de consecinţă, 
o diminuare a calităţii produselor 
disponibile. De asemenea, consilierea 
prin intermediul Internetului s-ar putea 
dovedi foarte dificilă.

Cred că este important să fim 
proactivi, pe măsură ce se dezvoltă noi 
metode de distribuţie şi să analizăm 
ce e de făcut. Deja lucrăm la situaţia 
portalurilor de comparare a preţurilor.

PRIMM: Care sunt măsurile ce trebuie 
implementate pentru a creşte gradul 
de protecţie a consumatorilor la nivel 
european? 

Gabriel BERNARDINO: Există, desigur, 
multe reguli menite să crească nivelul 
de protecţie a consumatorilor, atât la 
nivel de ţără, cât şi la nivel european, iar 
implementarea lor corectă este un pas 
crucial. Unul dintre motivele pentru care 
a fost înfiinţată EIOPA este de a remedia 

această situaţie şi de a ne asigura că 
europenii se pot baza pe măsuri solide 
de protecţie.

Urmează şi alte măsuri, aşa 
cum am menţionat în răspunsurile 
anterioare. Spre exemplu, regulile privind 
transparenţa şi vânzările vor fi mai stricte 
şi se va insista asupra creșterii gradului 
de educaţie financiară.

Responsabilitatea celor care 
concep produsele a devenit, de 
asemenea, din ce în ce mai importantă. 
Prin urmare, s-a transformat într-un 
nou punct de interes pentru autorităţi,  
care au obligația de supraveghere și de 
reglementare a produselor, putând chiar 
să și intervină asupra lor. 

Inovaţiile din domeniul financiar 
sunt importante pentru a construi 
produse care să satisfacă mai bine 
nevoile clientului, dar pot conduce şi la 
produse complexe, care nu sunt potrivite 
pentru majoritatea consumatorilor. 
Unele dintre acestea nu sunt potrivite 
pentru aproape niciun consumator.

La nivel european există deja 
dezbateri în derulare astfel încât să 
asigurăm cadrul necesar pentru ca 
supraveghetorii să poată interveni atunci 
când este nevoie, reprezentând ultima 
linie de apărare în domeniul protecţiei 
consumatorilor. Aceasta dovedeşte că 
protecţia consumatorilor constituie 
un pilon central în noua politică de 
supraveghere.

Mihai CRĂCEA

Alexandru D. CIUNCAN

Protecţia consumatorilor 
începe chiar mai 
devreme de vânzarea 
efectivă, căci asigurătorii 
şi brokerii trebuie deja să 
se gândească la nevoile 
clientului atunci când 
concep produsul.

Regulile privind 
transparenţa şi vânzările 
vor fi mai stricte şi 
se va insista asupra 
creșterii gradului de 
educaştiefinanciară.

Cred că este important 
să fim proactivi, pe 
măsură ce se dezvoltă 
noi metode de 
distribuţie şi să analizăm 
ce e de făcut.
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PREMIILE 
BROKERILOR 
DE ASIGURARE

acordate de

19 februarie 2014 a marcat cea de-a treia ediţie 
a Premiilor Brokerilor de Asigurare, eveniment 
dedicat exclusiv pieţei intermedierilor şi care 
recompensează rezultatele extraordinare din 
domeniu. Profesioniştii în brokeraj s-au reunit cu 
partenerii lor din asigurări în atmosfera destinsă 
a Clubului TRIBUTE în care networkingul s-a 
îmbinat cu recompensarea performanţei. Cifrele 
anului 2013 au arătat că brokerii sunt veritabili:

Special
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Special

Parteneri cu succesul!
Ediţia din acest an a 

evenimentului a fost susţinută de 

ASIROM VIG, GOTHAER Asigurări 

Reasigurări, GRAWE România, 

OMNIASIG VIG şi CREDIT Europe 

Asigurări în calitate de Parteneri 

Principali, precum şi de CARPATICA 

Asig, CertAsig, LIG Insurance şi CREST 

Consulting în calitate de Parteneri. 

Evenimentul s-a desfăşurat cu 

sprijinul AUTOCAR Service, MARSAY 

şi 360 Revolution.

Ascensiunea pieţei de brokeraj 

a fost confirmată de cifrele anului 

2013. Piaţa intermedierilor în 

asigurări a încheiat anul trecut cu 

un volum de prime intermediate 

de circa 4 miliarde lei, în creştere 

cu circa 400 milioane faţă de 

rezultatele anului 2012. Aşadar, pe 

fondul stagnării pieţei de asigurări, 

ponderea pieţei de borkeaj în totalul 

industriei de asigurări s-a majorat cu 

aproape 5 puncte procentuale, până 

la circa 49% din totalul subscrierilor.

Cine au fost premianţii?
Realităţile pieţei au modificat 

structura premiilor acordate. Astfel, 

dacă la ediţiile precedente cele 

două mari premii erau dedicate 

segmentului asigurărilor de viaţă, 

respectiv asigurări generale, în acest 

an cele două trofee de excelenţă au 

fost acordate pe alte două criterii 

relevante: RETAIl şi CORPORATE. 

Aşadar, Trofeul de Excelenţă 

Corporate a fost adjudecat de 

TROFEUL DE 
EXCELENŢĂ 
CORPORATE

TROFEUL DE 
EXCELENŢĂ PENTRU 
DINAMISM

TROFEUL DE 
EXCELENŢĂ 
RETAIL

TROFEUL DE 
EXCELENŢĂ

MARSH ROMANIA 
Anca DOLETE, Manager Divizie Corporate

SAFETY BROKER
Viorel VASILE, Managing Partner

DESTINE Broker
Romeo BOCĂNESCU, Director General

Ionel DIMA 
Vicepreşedinte AVUS Group
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MARSH România, în timp ce SAFETY 

Broker a primit Trofeul de Excelenţă 

Retail.

Categoria Trofeelor XPRIMM a 

fost completat de distincţia Excelenţă 

pentru Dinamism, trofeu care a 

recompensat evoluţia semnificativă 

consemnată de DESTINE BROKER. 

În acest an, persoana care prin 

conduită, iniţiative şi prezenţa în 

peisajul pieţei de brokeraj a avut 

un impact semnificativ asupra 

domeniului a fost Ionel DIMA, 

Vicepreşedintele AVUS Group, care 

a fost recompensat cu Trofeul de 

Excelenţă.

Reprezentanţii brokerilor au 

avut ocazia să desemneze, prin 

vot, partenerii de succes, companii 

de asigurări, sau reprezentanţi ai 

acestora. Premiul special pentru 

Parteneriat asigurători – brokeri 

a fost adjudecat pentru al doilea 

an consecutiv de către UNIQA 

Asigurări. Cătălin CIRIPAN, Director 

de Vânzări, CARPATICA Asig, este 

persoana desemnată de brokeri ca 

fiind câştigătorul distincţiei dedicate 

Parteneriatului Asigurători-Brokeri.

Managerul anului în brokerajul 

de asigurări a fost desemnat 

Octavian TATOMIRESCU, Director 

General al CAMPION Broker, în 

timp ce Alexandru APOSTOL, 

Director General, MAXYGO Broker, 

şi Ştefan PRIGOREANU, CEO, 

MILLENIUM Insurance Broker, au 

fost recompensaţi fiecare cu Premiul 

pentru Contribuţia la dezvoltarea 

pieţei de brokeraj.

PREMIUL SPECIAL PENTRU 

PARTENERIAT 
ASIGURĂTORI - 
BROKERI

PREMIUL 

MANAGERUL 
ANULUI

PREMIUL SPECIAL PENTRU 

„PARTENERIAT 
ASIGURĂTORI - 
BROKERI”

PREMIUL pentru 

CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
PIEŢEI DE 
BROKERAJ

UNIQA Asigurări
Adriana MANOLE, Şef Departament 
Brokeri & Corporate

Cătălin CIRIPAN
Director Vânzări, CARPATICA Asig

Octavian TATOMIRESCU
Director General, CAMPION Broker

Alexandru APOSTOL
Director General, MAXYGO Broker

Special
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Cele 7 titluri ale Premiilor 
Speciale XPRIMM au mers către: 
AON România, pentru contribuţia 
la dezvoltarea asigurărilor generale. 
Atenţia în relaţia cu clienţii a 
făcut obiectul Premiului XPRIMM 
CUSTOMER-CARE, premiu care a fost 
obţinut de OTTO Broker. Dezvoltarea 
calitativă a fost recompensată prin 
Premiul pentru dezvoltare obţinut de 
OTTO Broker în timp ce creativitatea 
a avut doi câştigători. Risc Total 
Asig Broker a fost recompensat 
pentru dezvoltarea proiectului 
neuroasigurari.ro, în timp ce FABRICA 
DE ASIGURĂRI a fost distinsă pentru 
fabricadeasigurari.ro. Premiul special 
performanţă în brokeraj  a fost 
obţinut de GrECo JLT Romania. Tinerii 
profesionisti de succes ai anului 2013 
sunt: Claudiu Ioan CAURIS, Georgiana 
CIRIPERU, Andreea COSMA, Liviu 
HULUŢĂ, Mihai PERVAN, Andreea 
PONCOS, Răzvan ŞOFÂLCĂ şi George 
ZAHARESCU

PREMIUL pentru 

CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA PIEŢEI 
DE BROKERAJ

PREMIUL 
XPRIMM 
CUSTOMER-CARE

PREMIUL pentru 

CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
ASIGURĂRILOR 
GENERALE

PREMIUL PENTRU 
DEZVOLTARE

Ştefan PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM Insurance Broker
PREMIILE SPECIALE XPRIMM

AON Romania
Adriana GRECU, Chief Broking Officer

OTTO BROKER
Victor SRAER, Director General

VERASIG BROKER
Georgeta SARACIN, Claims&Insurance 
Manager

Special
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Partenerii importanţi 
pentru succesul în piaţă!
Mariana DIACONESCU, Presedinte, 
ASIROM VIG

Parteneriatul cu brokerii joacă 
un rol important atât în relaţia pe care 
asigurătorii o au cu clienţii lor, cât şi 
în ceea ce priveşte succesul companiei 
de asigurări. Acordăm mare atenţie 
acestui parteneriat care se bazează 
pe respect reciproc şi pe care dorim 
să îl îmbunătăţim constant. Este 
absolut normal să susţinem un astfel 
de eveniment, în care se promovează 
excelenţa în intermediere, la aceleaşi 
standarde pe care le avem şi noi în 
activitatea noastră. În final, atât 
asigurătorii, cât şi brokerii au datoria 
de a servi clienţii şi de a le oferi acestora 
cele mai bune servicii, ne aflăm în 
aceeaşi echipă şi de aceea le suntem şi le 
vom fi alături.

Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, GOTHAER 
Asigurări 

Pentru noi, Premiile Brokerilor 
de Asigurare reprezintă un prilej de a 
sărbători reuşitele unora dintre cei mai 
importanţi parteneri pe care îi avem. O 
pondere semnificativă din business-ul 
nostru se derulează prin brokeri şi ne 
dorim să păstrăm în continuare acest 
canal majoritar în portofoliul nostru. 
Credem în parteneriatul cu industria 
de brokeraj, în buna îmbinare dintre 
abordarea brokerilor şi modelul nostru 
de business, în orientarea comună către 
client. Ne bucurăm să fim Parteneri 
ai unui eveniment dedicat celebrării 
performanţelor în brokerajul de 
asigurări.

PREMIUL 
XPRIMM PENTRU 
CREATIVITATE

PREMIUL 
XPRIMM 
CUSTOMER-CARE

PREMIUL 
XPRIMM PENTRU 
CREATIVITATE

TINERI PROFESIONIŞTI DE 
SUCCES

RISC TOTAL Asig
Mihai GEAMĂNU, Director General

FABRICA DE ASIGURĂRI
Adrian TESLOVAN, Director General

GrECo JLT Romania
Eduard SIMIONESCU, Director General

Claudiu Ioan CAURIS 
Georgiana CIRIPERU 
Andreea COSMA 
Liviu HULUŢĂ 
Mihai PERVAN 
Andreea PONCOS 
Răzvan ŞOFÂLCĂ 
George ZAHARESCU

Special
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Paul SWOBODA, Director General, 
GRAWE Romania

Pentru GRAWE Romania, dacă 
importanţa forţei proprii de vânzări 
este indiscutabilă, parteneriatele 
cu brokerii sunt, la rândul lor, foarte 
importante. Pe de o parte, aceste 
parteneriate asigură pătrunderea 
produselor GRAWE pe diferite pieţe, 
ale căror caracteristici le fac mai greu 
accesibile vânzătorilor proprii. Pe de 
altă parte, este o bună metodă de 
promovare a brandului, de a face 
cunoscută compania în rândul celor 
interesaţi. Vom continua să iniţiem 
relaţii noi de colaborare, ne dorim 
parteneri în toată ţara şi suntem 
pregătiţi să dezvoltăm acest canal de 
vânzare în perioada care urmează. 
GRAWE România a decis să devină 
Partener al Premiilor Brokerilor de 
Asigurare şi din dorinţa de a încuraja 
astfel de evenimente care stimulează 
dinamica pieţei asigurărilor, 
încurajând concurenţa - garanţie a 
calităţii şi dezvoltării.

Radu MANOLIU, Director General 
Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurari

Pentru noi, parteneriatele 
derulate cu brokerii de asigurare 
reprezintă atât cheia succesului în 
afaceri, în contextul în care acestea 
reprezintă principalul nostru motor 
de dezvoltare, cât şi principalul mijloc 
de măsurare a nivelului calitativ al 
serviciilor prestate. În acest context, 
susţinerea evenimentului reprezintă 
încă un semn de apreciere a 
contribuţiei brokerilor la dezvoltarea 
durabilă a sistemului pe care îl 

promovăm şi încă un motiv de bucurie 
generată de cadrul informal al 
întrevederilor mult aşteptate.

Ina CRUDU, Director General, 
CARPATICA Asig

Felicitări pentru creşterile 
semnificative obţinute în această 
perioadă de stagnare a pieţei, 
pentru profesionalismul şi spiritul 
antreprenorial pe care îl demonstraţi 
şi mult succes în adjudecarea a 
cât mai multe premii în cadrul 
Galei. Mulţumesc brokerilor pentru 
susţinerea şi fair-play-ul de care aţi 
dat dovadă ca parteneri de-a lungul 
timpului şi pentru sprijinul acordat în 
dezvoltarea business-ului companiei.

James GRINDLEY, CEO şi Preşedinte CA, 
CertAsig

CertAsig a rămas un partener 
loial, pe termen lung, al Premiilor 
Brokerilor de Asigurare organizate de 
Media XPRIMM, din mai multe motive. 
Evenimentul este unul profesionist 
şi reprezintă o oportunitate unică 
pentru asigurători şi brokeri de a 
se întâlni într-un mediu informal. 
Trebuie să menţionez şi faptul că 
în piaţa de asigurări din România, 
brokerii şi asigurătorii nu au ocazia 

de a se întâlni faţă în faţă în fiecare zi, 
aşa cum e cazul LLOYD's şi al pieţei 
londoneze. Circa 95% din primele brute 
subscrise de CertAsig au fost emise prin 
intermediul brokerilor, aşadar acest 
eveniment reprezintă, pentru noi, unul 
la care prezenţa este obligatorie, în 
cadrul căruia ne întâlnim şi socializăm 
cu brokerii noştri parteneri. Nu în 
ultimul rând, atmosfera generală este 
plină de entuziasm, cu precădere în 
momentul decernării premiilor!

Violeta SIMEDRE, Director General, LIG 
Insurance

Noi suntem o societate tânără, 
iar colaborarea cu brokerii de asigurare 
a fost parte în politica noastră de 
distribuţie încă de la început, având 
şi în acest moment o pondere foarte 
mare a poliţelor emise prin intermediul 
lor. Brokerii au fost echipa noastră 
de marketing şi, datorită lor, suntem 
(conform ultimelor rezultate publicate) 
pe prima poziţie pe segmentul 
asigurărilor de garanţii. Suntem 
mândri să credem că, prin activitatea 
desfăşurată împreună, am contribuit şi 
vom contribui la creşterea gradului de 
absorbţie de fonduri europene de către 
ţara noastră, prin utilizarea poliţelor 
de asigurare ca garanţie de orice fel 
pentru proiecte.

Special
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Ce se întâmplă când despăgubirile RCA 

depășesc limita maximă 
de răspundere?

Cazul tragicului accident rutier de autocar din Muntenegru din iunie 2013, în care 
au murit 19 persoane, iar alte 29 au fost rănite, ridică unele probleme interesante din 
perspectiva legislaţiei RCA.     

În iunie 2013, un autocar cu turişti 
români s-a răsturnat într-o prăpastie, în 
Muntenegru. În urma accidentului şi-au 
pierdut viaţa 19 persoane, iar alte 29 au 
fost rănite. Anchetatorii muntenegreni 
au stabilit că autocarul se deplasa cu o 
viteză de 80 kilometri pe oră, de două 
ori mai mare decât limita admisă pentru 
acest sector de drum.

Pretenții totale mai mari 
de 5 milioane euro

Solicitările beneficiarilor poliţei 
RCA OMNIASIG VIG pentru autocarul 
implicat în accidentul din Muntenegru 
din iunie 2013 depăşesc rezerva maximă 
de 5 milioane euro stabilită prin lege şi 
alocată de asigurător în urma acestui 
eveniment. OMNIASIG Vienna Insurance 
Group a luat act de finalizarea cercetărilor 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie privind tragicul accident 
rutier produs la data de 23 iunie 2013, 
în Muntenegru. Autocarul implicat în 
accident era asigurat de OMNIASIG, 

printr-o poliţă de răspundere civilă auto 
obligatorie (RCA) şi o poliţă de asigurare 
facultativă CASCO, se arată într-un 
comunicat al asigurătorului.

În urma accidentului, OMNIASIG 
a primit 40 avizări de daună în baza 
poliţei RCA, avizări aferente pasagerilor 
autocarului şi unui cetăţean din 
Muntenegru, pentru riscurile de 
vătămări corporale şi deces, o avizare 
pentru daunele provocate amenajărilor 
stradale din Muntenegru şi 38 avizări 
de daună în baza poliţei CASCO, pentru 
riscurile de accidente persoane şi 
deteriorarea bagajelor. Pentru poliţa 
RCA legislaţia stabileşte un plafon 
maxim al despăgubirilor de 5 milioane 
euro pentru vătămări corporale şi 
decese, inclusiv pentru prejudicii fără 
caracter patrimonial, produse în unul şi 
acelaşi accident, indiferent de numărul 
persoanelor prejudiciate.

Drept urmare, compania a alocat 
rezerva maximă de 5 milioane euro, 
suma totală în care se vor încadra toate 
despăgubirile de această natură generate 
de respectivul eveniment. Întrucât 
sumele solicitate până în acest moment 
de către beneficiarii poliţei RCA sau de 
reprezentanţii lor depăşesc limita stabilită 
de lege, OMNIASIG face toate demersurile 
pentru soluţionarea cât mai rapidă a 
cererilor de despăgubire, se arată în 
comunicat.

Ce spune legislația în 
vigoare?

Începând cu anul 2012, limitele 

de răspundere RCA au fost setate 

de către supraveghetorul pieței la 

nivelurile maxime prevăzute de legislația 

europeană. Astfel, potrivit normelor în 

vigoare, pentru vătămări corporale și 

decese, inclusiv pentru prejudicii fără 

caracter patrimonial produse în unul și 

același accident, indiferent de numărul 

persoanelor prejudiciate, limita de 

despăgubire este de 5 milioane euro, 

echivalent în lei la cursul de schimb 

al pieței valutare la data producerii 

accidentului, comunicat de Banca 

Națională a României. 

În cazul în care în unul și același 

eveniment au fost prejudiciate mai multe 

persoane și valoarea totală a prejudiciilor 

depășește limitele de despăgubire 

specificate în polița RCA, despăgubirea 

va fi stabilită în funcție de cota-parte din 

valoarea prejudiciului ce revine fiecărei 

persoane îndreptățite la despăgubire 

pentru prejudiciile suferite în același 

accident.

Despăgubirile plătite de o societate 

de asigurare unui terț păgubit într-

un accident auto, în baza asigurării 

RCA încheiată pentru vehiculul care 

a produs accidentul, nu vor depăși 

valoarea prejudiciilor cauzate și nici 

19 persoane 
au murit și 29 au fost rănite în 

accidentul de autocar din Muntenegru, 

din iunie 2013. 
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limitele maxime de răspundere la care 

s-a angajat asigurătorul. Asta înseamnă 

că, în situația în care valoarea daunei 

depășește limitele la care asigurătorul s-a 

angajat în schimbul primei de asigurare 

plătite, diferența nu este acoperită de 

către asigurător. În concluzie, coroborând 

normele RCA cu legislația civilă, sumele 

care depăşesc limita maximă de 

despăgubire prevăzută în poliţa RCA sunt 

suportate de către autorul accidentului, 

care poartă răspunderea civilă delictuală 

pentru întregul prejudiciu produs 

persoanei vătămate.

Vinovat este șoferul 
decedat

Potrivit jurisprudenței românești, 
este puțin probabil ca instanțele de 
judecată din România să ofere urmașilor 
celor 19 persoane decedate în accidentul 
din Muntenegru, precum și celor 29 
de răniți, despăgubiri care, cumulat, să 
depășească limita maximă de răspundere 
de 5 milioane euro stabilită de legislație 
pentru vătămări corporale și decese, 
inclusiv pentru prejudicii fără caracter 
patrimonial. Totuși, întrebarea din 
titlul articolului rămâne în picioare, ca 
problemă teoretică.

La jumătatea lunii trecute, 
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au 
clasat dosarul privind accidentul rutier 
produs în 23 iunie 2013, în Muntenegru, 
stabilind că şoferul este de vină, întrucât 
a condus cu 80 km/h, o viteză mult mai 
mare decât cea permisă pe acel sector de 
drum. 

Cine plătește?
Pe baza probatoriului administrat 

în cauză, s-a stabilit că accidentul rutier 
s-a produs ca urmare a neglijenţei în 
trafic a şoferului autocarului, care nu a 
adaptat viteza de deplasare a autocarului 
la limitele impuse prin semnele de 
circulaţie, la banda marcată pe şosea, la 
starea suprafeţei acesteia, şoseaua fiind 
umedă şi alunecoasă. Pe de altă parte, 
procurorii au constatat că nu există temei 
pentru declanșarea urmăririi penale, 
deoarece șoferul a decedat în accidentul 
de circulaţie în cauză. 

În aceste condiții, dacă instanțele 
de judecată ar stabili că urmașii 
celor decedați și persoanele rănite în 
accident sunt îndreptățite să primească 
despăgubiri care, cumulat, ar depăși 
limita maximă de răspundere de 5 
milioane euro, singurii împotriva cărora 
păgubiții s-ar putea îndrepta pentru 
a-și recupera restul de despăgubire 
cuvenită, peste partea asigurătorului, 
ar fi moștenitorii legali ai șoferului 
decedat. În cazul în care acesta nu are 
urmași, prejudiciații ar putea obține, 
tot în instanță, executarea bunurilor 
patrimoniale care au aparținut acestuia. 
Însă întrebarea rămâne fără răspuns în 
cazul în care vinovatul decedat nu are 
nici moștenitori și nici bunuri.

5 mil. euro
 este limita de despăgubire pentru 

vătămări corporale și decese, inclusiv 

pentru prejudicii fără caracter 

patrimonial produse în unul și același 

accident, indiferent de numărul 

persoanelor prejudiciate. 
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Relaxarea normelor 
privind rezervele de 
daună RCA

Anul trecut, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a 
modificat legislaţia secundară privind 
metodologia de calcul şi evidenţă a 
rezervelor tehnice minimale pentru 
activitatea de asigurări generale, care 
stabileşte metodologia de calcul a 
rezervei de daune neavizate aferentă 
contractelor de asigurări obligatorii 
RCA pentru prejudicii produse prin 
accidente de circulaţie. Obligativitatea 
noilor metode de calcul este valabilă 
pentru asigurătorii care la data pentru 
care se efectuează calculul au subscris 
riscuri pe linia RCA de cel puţin cinci 
ani. Restul asigurătorilor urmează să 
utilizeze aceeaşi metodologie, folosind 
estimări statistice corespunzătoare 
unui istoric de cel puţin cinci ani. 
În vederea efectuării calculului se 
analizează datele trimestriale aferente 
dosarelor de daună pentru contractele de 
asigurări obligatorii de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse prin accidente 
de vehicule, înregistrate în ultimii 5 
ani (respectiv 10 perioade semestriale) 
anteriori datei pentru care se efectuează 
calculul, se precizează în normă.

Potrivit normei, în calculul 

valorilor ajustate ale daunelor 

plătite, daunelor plătite cumulate 

si ale rezervelor de daune avizate, 

asigurătorul va putea exclude: 

dosarele de daune care au fost luate 

iniţial în calculul rezervei de daune 

avizate, iar ulterior asigurătorul a făcut 

dovada respingerii acestora la plată; 

dosarele de daune a căror valoare 

depășește 97,5% din distribuţia valorii 

daunelor înregistrate de asigurător.

În vederea motivării excluderii 

dosarelor de daună din calculul 

rezervei de daune neavizate, 

asigurătorul trebuie ca, la cererea 

instituției de reglementare, să 

prezinte, în format electronic, testele 

statistice utilizate pentru identificarea 

valorilor anormale și o evidență 

separată a daunelor excluse din 

calculul rezervei de daune neavizate. 

Pentru aceasta, asigurătorul este 

obligat să asigure arhivarea acestor 

date pe o perioadă de cel puțin 10 ani.

52.883 lei 
este despăgubirea morală medie 

acordată de instanţele românești 

de judecată pentru decesul unei 

persoane, indiferent de relaţia de 

rudenie dintre decedat și persoana 

îndreptăţită la despăgubire, potrivit 

Ghidului pentru soluţionarea daunelor 

morale elaborat de Fondul de Protecţie 

a Victimelor Străzii (FPVS).

1,754 mld. lei
este valoarea indemnizaţiilor brute RCA 

plătite de asigurători în primele 11 luni 

din 2013, în creștere cu aproape 4% 

faţă de perioada similară. 
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Curtea de Conturi:
nereguli la asigurările de viaţă 
încheiate de fosta CSA

Curtea de Conturi recomandă ASF ca, în cazul constatării de nelegalităţi legate de 
asigurările de viaţă încheiate pentru salariaţi de fosta CSA, să stabilească întinderea 
prejudiciilor și să dispună măsurile legale de recuperare a acestora.

În anul 2012, Consiliul CSA a 
aprobat încheierea unei asigurări de viaţă 
de grup cu componentă de economisire 
pentru pensionare, cu scopul fidelizării 
salariaţilor CSA şi a evitării apariţiei unor 
riscuri operaţionale la nivelul autorităţii 
de reglementare şi supraveghere a pieţei 
asigurărilor, ce se pot materializa inclusiv 
în fluctuaţii de personal de specialitate, 
fiind încheiat cu o societate de asigurări 
un „Acord-cadru de servicii de asigurări 
de viaţă de grup, cu componentă de 
economisire pentru pensionare”. În baza 
acestui acord-cadru, a fost încheiat un 
„Contract subsecvent de servicii de 
asigurare de viaţă cu componentă de 
economisire pentru pensionare”, pentru 
care, în perioada iulie 2012-mai 2013, 
CSA a angajat şi efectuat plăţi totale în 
sumă de 5,771 milioane lei.

Peste 6 milioane euro în 
cinci ani

Potrivit caietului de sarcini al 
licitației organizate de CSA, polițele 
urmau să aibă sume asigurate între 

27,7 mil. lei 
era valoarea totală, pe cinci ani, a 

contractului de asigurare de viaţă 

încheiat de fosta CSA în beneficiul 

salariaţilor instituţiei. 



27www.primm.ro 3/2014

Asigurări

25.000 şi 200.000 euro pe persoană, 
valoarea contractului fiind estimată la 
27,7 milioane lei (6,3 milioane de euro) 
pentru cinci ani. Din document reiese 
că suma asigurată pentru 9 din cei 178 
de angajaţi ai CSA urma să se ridice la 
860.000 lei/persoană (196.700 euro), 
în timp ce pentru restul salariaţilor 
instituţiei suma a fost stabilită la 107.500 
lei/persoană (circa 24.600 euro).

Obiectul contractului de achiziţie 
publică este achiziţionarea de asigurare 
de viaţă de grup cu componentă 
de economisire pentru pensionare. 
Prin această achiziţie se urmăreşte 
diversificarea pachetului de beneficii 
pentru salariaţii CSA, prin oferirea unui 
plan de economisire pentru suplimentarea 
veniturilor la pensionare şi a unei asigurări 
care să ofere protecţie în cazul decesului 
din orice cauză a salariatului, se arată în 
caietul de sarcini.

Fără criterii
Cu privire la acordarea acestor 

asigurări de viaţă de grup cu componentă 
de economisire pentru pensionare s-au 
constatat o serie de nereguli, se arată în 
ultimul raport public al Curții de Conturi. 
Astfel, Curtea arată că, în contextul în 
care Consiliul CSA a aprobat acordarea 
unor drepturi personalului CSA (atât 
membrilor Consiliului, cât şi salariaţilor), 
sub formă de prime de asigurare de viaţă 
cu componentă de economisire pentru 
pensionare, nu s-au dispus şi măsuri 
pentru actualizarea Regulamentului 
privind salarizarea personalului CSA, prin 
care să se indice criteriile de acordare 
a acestui drept şi de stabilire a valorii 
primei de asigurare pe fiecare funcţie, 
precum şi competenţele de aprobare.

În situaţia în care prin „Referatul 
de necesitate” s-a propus încheierea unei 
asigurări de viaţă de grup cu componentă 
de economisire pentru pensionare, 
în vederea fidelizării personalului de 
specialitate, nu s-a definit personalul 
de specialitate, fiind angajate şi plătite 
prime de asigurare  pentru toţi salariaţii, 
situaţie în care nu se poate stabili eficienţa 

acestor cheltuieli efectuate. În condiţiile 
în care „Lista cu salariaţii CSA” beneficiari 
de asigurare, aprobată de Consiliul 
CSA şi care este anexă la contractul 
subsecvent de servicii de asigurare de 
viaţă cu componentă de economisire 
pentru pensionare nu prezintă informaţii 
privind funcţiile persoanelor nominalizate 
în aceasta, ci doar valoarea primelor 
de asigurare pe persoană, următoarele 
liste lunare, în baza cărora s-au făcut 
plăţile către societatea de asigurări, ce au 
suferit modificări ca urmare a fluctuaţilor 
de personal, au fost aprobate doar de 
Preşedintele CSA, contrar principiului 
simetriei actelor juridice, se afirmă în 
raportul citat.

Prime de asigurare 
fluctuante

În aceste condiţii, Curtea de 
Conturi a constatat că, prin modificarea 
listelor lunare, ca urmare a fluctuaţiei 
personalului, s-a efectuat plata de prime 
de asigurări la valori diferite pentru 
persoane ce au ocupat funcţii similare. 
De asemenea, Curtea a constatat că 
nivelul primei de asigurare, în cazul 
unor persoane, variază de la o lună la 
alta. După preluarea atribuţiilor Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
începând cu data de 29.04.2013, Consiliul 
acesteia a hotărât să iniţieze măsuri de 
sistare a contractului de asigurare, se 
precizează în raport. 

Curtea de Conturi recomandă ca, în 
situaţia continuării derulării contractului 
de asigurare, respectiv menţinerii unor 
drepturi acordate personalului sub formă 
de prime de asigurare, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară să stabilească, 

prin regulamentul propriu de salarizare, 
criteriile de acordare a acestor drepturi, 
ţinând cont de prevederile legale. ASF 
i se mai recomandă să înregistreze în 
contabilitate cheltuielile cu primele 
de asigurări de viaţă cu componentă 
de economisire pentru pensionare în 
conformitate cu prevederile legale.

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, ţinând cont de faptul că 
valorile iniţiale, pe fiecare beneficiar, 
ale primelor de asigurare de viaţă cu 
componentă de economisire pentru 
pensionare, au fost aprobate de Consiliul 
CSA, va analiza condiţiile în care, 
ulterior, fosta Comisie de Supraveghere 
a Asigurărilor a plătit, în unele cazuri, 
valori diferite ale primei pentru funcţii 
similare şi chiar pentru aceeaşi persoană, 
de la o lună la alta şi, în cazul constatării 
nelegalităţii acordării unora din prime, va 
stabili întinderea prejudiciilor create fostei 
Comisii de Supraveghere a Asigurărilor şi 
va dispune măsurile legale de recuperare, 
conchide Curtea de Conturi.

Adrian MOŞOIANU

78,52 mil. lei
este valoarea totală a cheltuielilor 

înregistrate de CSA în 2012. 

Alte 
nereguli 

constatate de Curtea de Conturi:

 neefectuarea tuturor operaţiunilor 

de încasări şi plăţi prin unităţile 

trezoreriei statului;

 nedepunerea la MFP a raportărilor 

privind monitorizarea cheltuielilor de 

personal contrar prevederilor legale;

 cheltuielile de protocol, efectuate 

în semestru II al anului 2012, au 

fost mai mari cu suma de 249.000 

lei, faţă de nivelul cheltuielilor de 

această natură, realizat în semestrul 

II al anului 2011, redus cu 30%, 

contrar prevederilor OuG nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere 

a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative.



28 www.primm.ro3/2014

Cazul AIG (American International 

Group) este unul dintre cele mai 

semnificative din istoria recentei crize 

financiare mondiale. Strict din punct 

de vedere al industriei asigurărilor, 

principala lecție care se desprinde din 

acest caz este următoarea: concentrează-

te pe activitățile la care te pricepi și nu-ți 

asuma riscuri pe care nu le înțelegi și 

nu le poți cuantifica. Pentru că, în caz 

contrar, o reputație construită în aproape 

un secol de existență se poate risipi într-

un timp foarte scurt.

Buturuga mică răstoarnă 
carul mare

În 2008, în plină criză financiară, 
AIG era cel mai mare asigurător din 
lume. Principalele sale linii de business 
constau în subscrieri clasice de polițe de 
asigurare, atât pe segmentul retail, cât și 
pe cel corporate. În pofida dificultăților 
generate de criză, aceste linii de business 
continuau să funcționeze cel puțin 
pe linia de plutire și să aducă venituri 
companiei, astfel încât activitatea 
acesteia să nu sufere disfuncționalități 
majore. Marile probleme ale AIG au venit 
de la o mică divizie, extrem de obscură, a 
acesteia, AIG Financial Products.

Aceasta se ocupa de asigurarea 
riscului de neplată (credit default swap – 
CDS) al emitenților de obligațiuni bazate 
pe credite ipotecare subprime și de alte 
produse financiare derivate, mai mult sau 
mai puțin exotice. În septembrie 2008, 
AIG Financial Products avea o expunere 
totală pe CDS-uri de 448 miliarde USD, 
din care expunerea subprime reprezenta 
57,8 miliarde USD.

Prăbușirea pieței imobiliare 
americane și valul de credite ipotecare 
neperformante care a rezultat din aceasta 
a făcut ca o bună parte din obligațiunile 
asigurate de mica divizie a AIG să devină 
la rândul lor neperformante, antrenând 

Adrian 
MOŞOIANU

Oalele sparte de aventura nesăbuită a AIG pe teritoriul produselor 
financiare derivate exotice au fost „lipite” de activitatea clasică de asigurări 
generale.  

AIG: cum a revenit la viață 
un brand considerat mort

Asigurări



29www.primm.ro 3/2014

astfel obligații enorme de plată pentru 
companie. Criza de lichiditate în care 
a intrat aceasta a dus la retrogradarea 
drastică a ratingului întregului holding 
AIG, în pofida faptului că business-ul 
clasic de asigurări era în continuare 
sănătos.

O reputație distrusă
AIG se confrunta, practic, cu riscul 

de faliment. Iar autoritățile americane 
au considerat că nu pot permite 
materializarea acestui risc, care ar fi dus, 
în viziunea lor, la un lanț de numeroase 
alte falimente de marcă, de business-ul 
și plățile AIG depinzând numeroase alte 
companii importante. În consecință, 
s-a luat decizia sprijinirii menținerii în 
activitate a companiei prin acordarea 
unui ajutor financiar, din bani publici, în 

valoare totală de 181 miliarde USD, cel 
mai mare de acest tip din istorie. Ajutorul 
a fost acordat sub forma mai multor 
linii de credit care au permis diviziei AIG 
Financial Products să-și achite obligațiile 
de plată și să rămână în business-ul CDS 
și a fost garantat prin preluarea de către 
statul american a 80% din acțiunile AIG. 

AIG fusese salvată, însă cu grave 
prejudicii de imagine, prejudicii care 
riscau să aibă consecințe și asupra 
activităților clasice de asigurare ale 
companiei, care nu avuseseră, de altfel, 
nici o responsabilitate cu privire la faptul 
că AIG ajunsese în pragul colapsului 
financiar. La acel moment, specialiștii în 
marketing și PR aveau păreri împărțite 
cu privire la modul în care compania 

ar trebui să reacționeze pentru a-și 
susține imaginea în ochii clienților și 
partenerilor. AIG a devenit un Enron al 
brandurilor. Numele brandului este ceea ce 
rămâne în memoria oamenilor, iar acest 
nume este compromis pentru totdeauna, 
era de părere expertul în branding Liz 
GOODGOLD. În 2007, AIG se clasa pe 
locul 47 în topul mondial general al 
brandurilor și reprezenta numărul 1 la 
categoria „asigurări”, valoarea brandului 
fiind estimată la 7,5 miliarde USD. 

Alți specialiști considerau, 
dimpotrivă, că simpla schimbare a 
numelui companiei ar fi inutilă, ba chiar 
păguboasă pe termen mai lung. Asta 
pentru că, spuneau ei, „rebotezarea” 
ar fi urmat să fie privită ca o tentativă 
a AIG de a „ascunde gunoiul sub preș” 
și, în consecință, n-ar fi făcut decât 
să amplifice publicitatea negativă.  
Rebrandingul funcționa în anii 70 și 80, 
însă nu mai poate funcționa în ziua de azi. 
De ce? Pentru că memoria Internetului este 
lungă, iar eliminarea vechiului brand este 
imposibilă în lumea virtuală. Bugetele de 
marketing ar fi cheltuite mai cu folos pe 
acțiuni menite să restabilească reputația 
companiei sub actualul nume, spunea 
Randall RINGER, CEO-ul companiei de 
consultanță în branding VERSE Group.

Două rebrandinguri 
succesive

Șefii AIG au decis, în cele din 
urmă, în 2009, că riscul reputațional 
de a menține brandul AIG este mult 
prea mare pentru activitatea celei mai 
importante divizii a companiei, cea 
de asigurări generale, care continua 
să rămână profitabilă în ciuda 
problemelor grave ale companiei-mamă. 
În consecință, s-a hotărât mai întâi 
rebranduirea acesteia sub numele de AIU 
(American International Underwriters) 
Holdings. 

Principalul motiv al deciziei a 
fost legat de specificul clienților și 
partenerilor AIG din Asia, una dintre 
cele mai importante piețe externe ale 
companiei, aceștia fiind mai sensibili la 

chestiuni legate de imagine și reputație. 
Un alt motiv a fost acela că acționariatul 
AIG lua în calcul, în perioada respectivă, 
separarea diviziei de asigurări generale 
de holdingul AIG și listarea ca atare 
la bursă a acesteia, banii obținuți 
urmând a fi folosiți pentru rambursarea 
împrumuturilor de urgență oferite de 
către Guvernul SUA pentru salvarea de la 
faliment a companiei.

Rebranduirea sub forma AIU a fost 
însă considerată, după un anumit timp, 
ca fiind insuficientă. Am fost avertizați 
că noul brand, AIU, aduce cam prea mult 
cu cel vechi,  astfel încât există riscul să 
se considere că afară e vopsit gardul, iar 
înăuntru e tot leopardul, declara, în martie 
2009, președintele AIU pentru Asia de 
Sud-Est, Leslie J. MOUAT. În consecință, în 
iulie 2009, divizia de asigurări generale a 
cunoscut un nou rebranding, de această 
dată sub numele de CHARTIS. Potrivit 
companiei, CHARTIS înseamnă hartă 
în limba greacă, numele fiind menit să 
sugereze capacitatea companiei de a 
naviga în siguranță printre piețe și riscuri 
complexe, aflate în continuă schimbare.

Vechiul brand a plătit 
datoriile și a revenit la 
viață

Din 2009 încoace, activitatea 
diviziei de asigurări generale a AIG a 
continuat să fie profitabilă, contribuind 
semnificativ la rambursarea de către 
compania-mamă a împrumuturilor de 
urgență acordate de statul american. AIG 
a finalizat restituirea creditelor 

181 mld. USD 
este suma totală pusă la dispoziţia 

AIG, în 2008, de către Guvernul 
SUA, sub formă de împrumuturi de 
urgenţă pentru salvarea companiei 

de la faliment. 

7,5 mld. USD 
era, în 2007, valoarea estimată a 

brandului AIG, aflat atunci pe locul 
47 în topul mondial general al 

brandurilor și pe locul 1 la categoria 
asigurări.

Asigurări



30 www.primm.ro3/2014

Asigurări

contractate de la Guvernul de la 

Washington către sfârșitul anului 2012. 

Acționarii companiei au considerat că 

acesta este cel mai bun moment pentru 

a anunța revenirea la vechiul brand AIG, 

printr-o ceremonie în care să se transmită 

mesajul că firma și-a învățat lecția, și-a 

modificat radical modalitatea de a face 

business, este recunoscătoare față de 

contribuabilii americani pentru că au 

salvat-o de la faliment și, astfel, merită să 
își reia vechiul nume.

AIG este un brand puternic în lume 
și revenirea sa este salutată. Pentru mulți, 
numele AIG nu a dispărut niciodată. Am 
demonstrat că ne-am revenit. Împrumutul 
acordat de contribuabilii americani a fost 
rambursat în totalitate, iar bugetul de 
stat a avut un profit de 15 miliarde USD 
din vânzarea acțiunilor AIG preluate în 
2008. Au avut loc numeroase modificări 
transformaționale în ultimii patru ani 
și suntem focusați pe profitabilitate, 

declara, în noiembrie 2012, Președintele 

subsidiarei din Bermuda a companiei, 

David VALZANIA, cu ocazia ceremoniei 

oficiale de rebranduire. 

În ultimul trimestru al anului 

trecut, holdingul AIG a consemnat un 

profit net de 1,98 miliarde USD, față de 

o pierdere de 3,96 miliarde USD cu un 

an înainte, divizia de asigurări generale 

îmbunătățindu-și rata combinată de la 

125,1 la 103,8.

448 mld. USD 
era, în septembrie 2008, valoarea 

totală a expunerii diviziei AIG 
Financial Products pe segmentul 

asigurării riscului de neplată al 
emitenţilor de obligaţiuni ipotecare și 

alte produse financiare derivate. 

1,98 mld. USD 
este profitul net consemnat de AIG în 

ultimul trimestru al anului trecut. 

61,7 mld. USD
este pierderea netă suferită de AIG 
în ultimul trimestru din 2008, anul 
în care compania a fost în pragul 

falimentului.  
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Măsura de afișare pe site-
ul fiecărei companii de asigurări 
a numărului propriu de plângeri, 
introdusă la jumătatea lui 2012 prin 
Ordinul CSA nr. 11/2012 (privind 
procedura de soluționare a petițiilor 
referitoare la activitatea asigurătorilor 

și intermediarilor în asigurări), a fost o 
încercare din partea supraveghetorului 
de a aduce mai multă transparență în 
piața de profil și de a contura o imagine 
mai clară în ochii clienților despre cât de 
serios este un asigurător. Efectele ei sunt 
însă greu de cuantificat.

Aruncând o scurtă privire asupra 
topului „reclamaţilor” pe 2013, primul 
lucru care iese în evidență este că 
asigurătorii cu cele mai multe plângeri 
sunt tot cei care au un portofoliu 
consistent de polițe RCA. De altfel, 
primele 10 poziții din acest clasament 
sunt ocupate de companii care vând 
RCA, situație aproape previzibilă ținând 
cont că aceste asigurări sunt cele mai 
numeroase, dar și cele mai problematice 
din piața românească. Mai mult decât 
atât, a 11-a și cea din urmă companie 
autorizată să vândă RCA în România se 
regăsește și ea în clasament, ceva mai jos, 
pe poziția a 14-a. 

 Al doilea aspect relevant este că 
primele 10 companii însumează peste 
98% din numărul total de plângeri 
consemnat la nivel de piață în 2013, în 
timp ce numai primele două companii 

cumulează aproape 60%. Analizând 
aceste procente, plângerile înregistrate 
de companiile din afara primelor zece 
sunt aproape neglijabile în contextul 
general. 

Totuși, având în vedere că doar 
numărul de polițe RCA din piață ar 
trebui să acopere întregul parc auto din 
România, de circa 6 milioane de vehicule, 
la care se adaugă polițele de locuință 
(circa 4 milioane) și o serie întreagă 
de alte polițe de asigurare, totalul de 
aproximativ 15.400 de plângeri în 2013 
nu pare semnificativ. 

ASTRA Asigurări și 
EUROINS România 
fac rocadă în topul 
reclamaţiilor 

Așadar, dacă în 2012 ASTRA 
Asigurări era compania cu cele mai 
multe plângeri formulate împotriva sa 
(4.882), situația s-a schimbat anul trecut, 
această poziție fiind preluată de EUROINS 
România (5.248). De altfel, EUROINS a 
înregistrat, o creștere de peste două ori 
a petițiilor în 2013 față de anul 2012, iar 
ponderea celor soluționate în favoarea 

Asigurări

Au trecut aproape doi ani de când asigurătorii au fost obligaţi să publice 
pe site-urile proprii numărul de reclamaţii formulate de asiguraţi la 
adresa lor și înaintate către autoritatea de supraveghere. În aparenţă 
o măsură benefică pentru consumatori, efectele ei rămân totuși greu 
de cuantificat, în condiţiile în care forma actuală de afişare nu oferă 
informaţii necesare și suficiente pentru a aprecia corect calitatea 
serviciilor oferite de o companie.  

Reclamaţiile - pata de 
pe obrazul asigurătorilor 

Mihai CRĂCEA
Editor

9.296
plângeri 

fundamentate
în anul 2013
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păgubiților a fost de peste 95% (5.004). 
În 2013, compania a fost urmată în 
clasament de ASTRA Asigurări, cu un 
număr total de 3.742 de petiții (1.739 
întemeiate) și OMNIASIG VIG, cu 1.453 de 
petiții (502 întemeiate).

Doar două din primele 15 companii 
incluse în clasament activează exclusiv 
pe segmentul asigurărilor de viață (BCR 
Asigurări de Viață VIG și METROPOLITAN 
Life), iar alte cinci sunt autorizate să 
vândă atât asigurări generale, cât și de 
viață (ASTRA Asigurări, ASIROM VIG, 
ALLIANZ-ȚIRIAC, GENERALI România și 
GROUPAMA Asigurări). 

Care sunt deficiențele 
sistemului de afișare a 
plângerilor? 

Mai întâi, trebuie menționat că 
valorile afișate pe site-urile companiilor 
reprezintă numărul total de plângeri 
înregistrate de o companie, fără a exista 
o segmentare pe clase de asigurări sau 
o pondere a lor în totalul contractelor 
încheiate. Așadar, ele sunt doar parțial 
relevante pentru clienți. În același 
timp, se poate presupune, fără a greși, 
că majoritatea plângerilor formulate 
împotriva asigurătorilor sunt în baza 
polițelor auto CASCO și RCA, care 
generează circa jumătate din piața locală 
de asigurări.  

Pe de altă parte, nu există nicio 
obligație din partea companiilor 
de a publica numărul de contracte 
încheiate sau să efectueze segmentarea 
plângerilor pe linii de business. Dacă 
aceste obligații ar exista, probabil ar oferi 
circumstanțe atenuante chiar și pentru 
cele două companii aflate pe primele 
locuri în ceea ce privește numărul 
reclamațiilor,  având în vedere că acestea 
sunt lideri de piață pe RCA și au, pe cale 
de consecinţă, un număr foarte mare de 
contracte încheiate. 

Un alt motiv pentru care publicarea 
numărului de reclamații pe site este 
puțin relevant pentru asigurați este 
faptul că, atunci când își cumpără o 
poliță CASCO sau RCA, aceștia apelează, 

de regulă, la un broker. Prin urmare, 
sunt puțini clienții care verifică pe 
Internet fiecare companie în parte, astfel 
încât să se informeze despre calitatea 
serviciilor oferite. De asemenea, brokerii 
intermediază circa trei sferturi din 
piața RCA și, cum prețul este, de obicei, 
principalul criteriu de alegere, numărul 
de plângeri primite de o companie este 
probabil ultima dintre grijile clientului.

Totuși, pentru acei clienți ajung pe 
site-urile asigurătorilor și reușesc să nu 
fie distrași de la locul unde sunt afișate 
plângerile de pop-up-uri și bannere 
bine plasate (ce-i drept, doar în anumite 
cazuri), rămâne un singur criteriu util 
pentru a-și contura o imagine relevantă 
despre calitatea serviciilor oferite de o 
companie: raportul dintre plângerile 
totale și cele fundamentate. Atunci 
când acest raport trece de 0,5, imaginea 
companiei are, în mod cert, de suferit. 
Prin contrast, despre cei care beneficiază 
de un astfel de raport ce tinde către 0 se 
poate spune că oferă servicii de calitate.

De asemenea, mai există o 
tendinţă care devine din ce în ce mai 
bine conturată şi va conduce clienţii 
către site-urile asigurătorilor: dezvoltarea 
vânzărilor online. Când acest fenomen 
va lua amploare, cu siguranţă companiile 
vor lua mai în serios pata care momentan 
se afla doar pe obrazul lor virtual.

Plângeri totale Plângeri fundamentate

Companie/an 2012 2013 2012 2013

EUROINS România 2273 5248 1847 5004

ASTRA Asigurări 4882 3742 4518 1739

OMNIASIG VIG 2178 1453 1558 502

ASIROM VIG 1734 1138 1040 539

UNIQA Asigurări 660 1125 198 642

CARPATICA Asig 946 741 495 259

CITY Insurance 264 576 5 386

ALLIANZ-ŢIRIAC 327 460 55 88

GROUPAMA Asigurări 378 368 72 40

GENERALI România 700 242 142 23

METROPOLITAN Life 90 55 10 4

BCR Asigurări de Viaţă 37 50 1 3

GOTHAER Asigurări 1 40 0 18

ABC Asigurări 18 28 9 10

PAID 23 21 11 8

TOTAL Top 15 14511 15287 9961 9265

TOTAL piaţă 14,704 15,395 10,025 9,296

54%
din plângerile 
fundamentate

în anul 2013 către o 
singură companie
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RCA: Solicitarea 
despăgubirilor pe cale 
litigioasă!

Noul 
Cod Civil 
reglementează 
cu caracter de 
noutate dispoziţii 
referitoare la 
obligaţiile pe care 
societăţile de 
asigurări, în 
temeiul încheierii 

unei poliţe de răspundere civilă auto 
obligatorie, le au faţă de persoanele 
prejudiciate în urma producerii unui 
accident rutier, în baza unor raporturi 
juridice directe.

Cele mai multe despăgubiri 
acordate în baza poliţei RCA se plătesc 
în mod amiabil, de către asigurător. 
Însă dreptul persoanei prejudiciate de 
a obţine despăgubiri de la societatea 
asigurătoare nu este limitat la această 
modalitate, putând fi valorificat şi pe 
cale litigioasă, astfel încât despăgubirile 
cuvenite să fie achitate în baza unei 
hotărâri judecătoreşti.

Refuzul societăţii de asigurare de 
a achita contravaloarea daunei produse 
autoturismului avariat poate fi urmat 
de acţionarea acesteia în justiţie, prin 
redactarea în scris a unei cereri de 
chemare în judecată care să cuprindă:

1. Datele de identificare ale 
persoanei care iniţiază cererea şi ale 
societăţii de asigurare responsabilă de 
plata daunelor materiale, astfel:

» pentru persoane fizice: numele şi 
prenumele, domiciliul sau reşedinţa, 
CNP;

» pentru persoane juridice: denumirea şi 
sediul, CUI, CIF, număr de înmatriculare 
în registrul comerţului sau de înscriere în 
registrul persoanelor juridice. 

2. Datele de identificarea şi 
calitatea persoanei care reprezintă 
persoana care formulează cererea, în 
proces. 

3. Precizarea exactă a sumei pe care 
persoana  o consideră justă în vederea 
acoperirii tuturor prejudiciilor materiale 

suferite şi menţionarea expresă a faptului 

că această sumă reprezintă cuantumul 

contravalorii reparaţiilor efectuate asupra 

autoturismului avariat.

4. Prezentarea pe scurt a 

împrejurărilor în care s-a produs 

accidentul, respectiv data, ora şi locul 

unde acesta s-a produs, numărul 

de înmatriculare al autoturismului 

responsabil de producerea lui, numărul 

de înmatriculare al autoturismului 

avariat, descrierea modalităţii producerii 

accidentului, enumerarea tuturor 

avariilor produse autoturismului.

De asemenea, trebuie precizate 

toate demersurile efectuate de către 

persoana păgubită în faţa societăţii 

de asigurări, în vederea obţinerii 

despăgubirilor cuvenite, respectiv: 

formularea cererii de despăgubire, 

întocmirea dosarului de daună, 

constatări tehnice ale inspectorului de 

daună, stabilirea sumei ce reprezintă 

cuantumul despăgubirilor cuvenite, 

Denisa PASCU
Avocat
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motivul pentru care plata acestora nu a 
fost posibilă.

Persoana prejudiciată trebuie să 
precizeze care sunt temeiurile juridice în 
baza cărora îşi întemeiază acţiunea. De 
regulă, este vorba despre reglementarea 
dispoziţiilor aplicabile contractului 
de asigurare de răspundere civilă, 
respectiv invocarea art. 2.223- art. 2.226 
din Noul Cod Civil, care menţionează 
expres dreptul persoanei păgubite de 
a chema în judecată asigurătorul în 
vederea achitării contravalorii reparaţiilor 
efectuate, în limitele obligaţiilor instituite 
în cuprinsul contractului de asigurare 
încheiat cu persoana responsabilă de 
producerea accidentului rutier. Astfel, 
există posibilitatea asigurătorului de 
a plăti direct persoanei păgubite, în 
măsura în care aceasta nu a primit 
despăgubiri de la persoana asigurată, 
responsabilă de producerea accidentului.

5. Anexarea înscrisurile care 
dovedesc existenţa pretenţiilor pe 
care persoana păgubită le are faţă de 
societatea asigurătoare, respectiv: copie 
de pe Procesul-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiilor sau 
copie de pe înscrisul care atestă 
Constatarea amiabilă de accident, copie 
de pe certificatul de înmatriculare al 
autoturismului avariat, copie de pe 
permisul de conducere al persoanei care 
a condus autoturismul avariat, copie de 
pe cartea de identitate a persoanei care 
deţine dreptul de a introduce cererea de 
chemare în judecată, copie de pe cererea 
sau declaraţia de daună şi de pe cererea 
de despăgubire înregistrate la societatea 
de asigurare, copie de pe facturi sau 
alte devize de reparaţie, în cazul în care 
acestea au fost efectuate deja sau oricare 
alte înscrisuri pe care reclamantul le 
consideră necesare în vederea probării 

situaţiei de fapt.  În cazul în care există 
şi martori, se poate menţiona numele, 
prenumele şi adresa acestora.

6. Semnătura olografă a celui care 
iniţiază cererea de chemare în judecată 
sau a reprezentantului acestuia.

Acordând posibilitatea persoanei 
prejudiciate de a apela la autoritatea 
instanţelor judecătoreşti, în vederea 
obligării asigurătorului, în mod direct, 
la achitarea contravalorii daunelor 
produse, Noul Cod Civil garantează 
astfel o protecţie juridică sporită în acest 
domeniu.  

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de

www.insuranceprofile.ro

Insurance Profile Interactiv
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Piaţa de Capital

Încă de la începutul acestui an 
au început să apară îndoielile că noile 
maxime istorice de pe marile burse 
occidentale nu sunt întemeiate de 
performanţele economiilor. Indicii 
bursieri au depăşit nivelurile de 
dinainte de criza declanşată în 2007, 
dar economiile sunt departe de 
performanţele de atunci.

Îndoielile brokerilor şi analiştilor 
lumii au căutat pretexte pentru corecţiile 
negative ale cotaţiilor, necesare pentru 
evaluările corecte, şi cel mai bun pretext 
a fost faptul că Federal Rerserve (FED, 
banca centrală a SUA) va începe să 
reducă fluxul de dolari gratis (aproape 
fără dobândă) pompaţi în sistemul 
financiar american, respectiv global.

Dacă vor fi mai puţini bani de 
cheltuială pe piaţă, e firesc ca marii 
jucători să vândă, căci nu mai sunt 
perspective ca preţurile să crească 
datorită presiunii pe cumpărare.

Au urmat ceva corecţii, dar au 
continuat să se înregistreze şi noi maxime 
ale „ultimilor şase ani”, dar maximele 
acestea nu au şanse decât să fie mai mici, 
căci acum şase ani era deja criză.

Şi iată, în sfârşit, cel mai bun pretext 
pentru ca balonul speculativ bursier 
mondial să se dezumfle, iar speculatorii 
să-şi încaseze profiturile de pe urma 
creşterii până la „noi maxime”: criza 
ucraineană. 

Valoarea companiilor de la Bursa 
de Valori Bucureşti (BVB, sau capitalizarea 
bursieră) a scăzut cu un miliard de lei de 
la începutul acestui an, până vineri, 28 
februarie.

 Nu pare mult faţă de totalul 
de 132,8 miliarde lei din 28 februarie. 
Capitalizarea a scăzut cu mai puţin de 1% 
de la 1 ianuarie.

Totuşi, este vorba de un miliard de 
lei. Sau de 221 milioane euro, la cursul 
de după ocuparea de facto a Crimeei de 
către ruşi.

Luni, 3 martie, prima zi de 
tranzacţionare după ce Parlamentul rus 
i-a acordat lui Vladimir PUTIN dreptul 
de a invada Ucraina, toţi indicii marilor 
burse europene au înregistrat scăderi 
substanţiale  de 2 – 3%.

La Bursa de Valori Bucureşti (BVB) 
scăderile indicilor au ajuns până la 5%.

Într-o singură zi, valoarea 
companiilor de la BVB (capitalizarea 
bursieră) a scăzut până la 127,89 miliarde 
lei, adică cinci miliarde lei, sau -3,76%.

De cinci ori mai mult decât s-a 
pierdut de la începutul anului până 
vineri.

Dincolo de importanţa efectelor 
logice asupra pieţelor financiare,  pe 
care îl are criza ucraineană, aceasta oferă 
soliditatea unei ocazii care să susţină 
dezumflarea balonului speculativ de anul 
trecut.  

Iar BVB este victima circumstanţelor 
externe, într-un an care ar fi trebuit să fie 
anul de glorie al continuării marilor listări 
ale statului. Dar sorţii par ostili.

Ciudăţenii juridice româneşti au 
retrimis HIDROELECTRICA în insolvenţă, 
cu patru luni înaintea derulării ofertei 
publice de vânzare de acţiuni care ar fi 
trebuit să o ducă la cota bursei. Slabe 
speranţe să se mai listeze anul acesta.

Mai mult, este foarte posibil ca, în 
condiţiile căderii pieţelor din cauza crizei 
ucrainene, oficialii statului să spună că 
ar obţine prea puţin şi că amână listarea 
celorlalte candidate la Bursă, Complexul 
Energetic Oltenia şi ELECTRICA.

 Marile supape de defulare a 
presiunilor de pe marile pieţe ale lumii 
mătură pieţele mici cu suflul lor.

Să mai precizăm că BVB este 
departe de a fi atins maximurile din 2007, 
aşa cum au făcut-o marile burse şi acum 
nu le prinde rău corecţia.

Adrian N. IONESCU

Criza ucraineană devine cel mai bun pretext pentru ca balonul 
speculativ bursier mondial să se dezumfle, iar speculatorii să-şi încaseze 
profiturile de pe urma creşterii până la „noi maxime”. 

Cum funcţionează marile supape 
prin care se defulează presiunile 

pieţelor financiare
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Pensii

Dacă generozitatea sistemelor publice de pensii ar fi readusă în 
parametrii anilor ’70, când majoritatea ţărilor europene reuşiseră să 
rezolve într-o măsură rezonabilă chestiunea reducerii sărăciei în rândul 
populaţiei de vârsta a treia fără să se lanseze însă în cheltuieli excesive 
cu pensiile, atunci sistemele de pensii ar putea deveni sustenabile 
din punct de vedere fiscal, afirmă un studiu publicat recent de Banca 
Mondială. Care sunt argumentele aduse în sprijinul acestei teorii şi cum 
se aplică ele ţării noastre, vom încerca să vedem în seria de articole care 
debutează în paginile acestui număr de revistă.

Sistemele publice de pensii la ora deciziilor majore (I)

O geometrie instabilă
Evoluţia sistemelor europene de 

pensii publice, principalele componente 

ale modelului de bunăstare socială tipic 

bătrânului continent, au ajuns într-un 

punct al existenţei lor în care asupra 

viitorului planează un mare semn de 

întrebare, iar deciziile majore nu mai pot 

fi amânate. Dacă din punct de vedere al 

eradicării sărăciei în rândul populaţiei 

vârstnice se poate vorbi, măcar la modul 

relativ, despre succes, din punct de 

vedere macroeconomic este evident 

că în bugetele tuturor ţărilor europene 

cheltuielile cu pensiile reprezintă un 

capitol împovărător, tot mai greu de 

susţinut. Din păcate, nu este vorba 

despre o situaţie trecătoare, ci despre un 

proces continuu de degradare a balanţei 

dintre resursele şi obligaţiile sistemelor 

publice de pensii. Studiul lansat de Banca 

Mondială, cu titlul “Piramida inversată: 

Sistemele de pensii înfruntă provocările 

demografice în Europa şi Asia Centrală”, 

propune o soluţie de principiu pentru 

echilibrarea balanţei financiare de care 

depind veniturile viitoarelor generaţii de 

pensionari: revenirea în paradigma anilor 

’70.

Cum se poate face acest 

pas? Pentru a răspunde, instituţia 

internaţională face o analiză atentă a 

principalelor coordonate care definesc 

situaţia actuală: pe scurt, o combinaţie 

periculoasă între restrângerea forţei 

de muncă, din motive demografice şi 

culturale, şi lărgirea substanţială a masei 

de pensionari. În fapt soluţiile propuse 

nici nu sunt cu totul noi, iar unele 
dintre ele se regăsesc cel puţin parţial 
în reformele deja întreprinse în ultimii 
ani de guvernanţi asupra sistemelor 
de pensii. Adevărata problemă este, în 
opinia Băncii Mondiale, un anumit grad 
de necorelare între măsurile adoptate, 
eficienţa şi persistenţa cu care ele 
sunt transpuse în fapte şi evoluţiile 
înregistrate de piaţa muncii, necorelare 
care face ca reformele să fie, în fapt, 
insuficiente. 

O piramidă cu etaje în 
mişcare

Principiul care stă la baza 
construcţiei sistemelor de pensii publice 
nu s-a schimbat de-a lungul timpului: 
cei ce pot produce venituri prin muncă 
plătesc pentru constituirea pensiilor 
celor care nu mai pot munci, dar au un 
istoric de contribuţii care-i îndreptăţeşte 
la primirea unei pensii. Ceea ce s-a 
schimbat dramatic este modul în 
care sunt definite cele două categorii: 
contribuabilii şi beneficiarii.

Iniţial, era vorba despre o categorie 
relativ restrânsă de contribuabili 

Daniela GHEŢU
Editorial Director

Pensionarii nu sunt mai 
săraci decât alte grupuri 
sociale

Rubrică realizată 
cu sprijinul



39www.primm.ro 3/2014

(numai angajaţii din anumite sectoare). 
La capătul celălalt al lanţului, era 
vorba numai despre suplimentarea/
completarea veniturilor pentru 
persoanele din sistem care, fără a înceta 
complet să muncească, nu mai puteau 
genera un venit suficient din cauza 
reducerii capacităţii de muncă.

Categoria contribuabililor s-a 
lărgit rapid – prin cuprinderea tuturor 
angajaţilor, indiferent de domeniul de 
activitate şi prin participarea tot mai 
numeroasă a femeilor la piaţa muncii. 
Evident, propagarea acestui fenomen 
de lărgire a bazei de contribuabili către 
“vârful” piramidei a durat în fiecare etapă 
câteva decenii, până când subiecţii 
în cauză au atins punctul ieşirii din 
activitate. Excedentul financiar generat 
în perioadele în care contribuabilii erau 
mult mai numeroşi decât beneficiarii a 
încurajat însă un sistem similar, de lărgire 
a categoriilor de beneficiari: pensia a 
înlocuit complet veniturile din muncă, 
şi nu din momentul pierderii capacităţii 
de muncă ci de la o vârstă considerată 
ca rezonabilă pentru ieşirea din viaţa 
activă profesional. Aşadar, pe măsura 
ce valul de noi participanţi care a lărgit 
baza sistemului s-a propagat către vârful 
acestuia, singurul factor care îngusta 
vârful piramidei în raport cu baza era 
cel demografic, al mortalităţii. Acţiunea 
acestuia a devenit însă din ce în ce mai 
atenuată pe măsură ce vârsta de ieşire la 
pensie a fost redusă, iar oamenii au fost 
din ce în mai longevivi. În timp, piramida 
vârstelor a început să se transforme mai 
degrabă într-un turn – dar prosperitatea 

Pensii

a. Dinamica populaţiei în condiţiile creşterii speranţei de viaţă, reducerii ratei fertilităţii 
şi emigrării permanente

b. Dinamica sistemelor de pensii ţinând cont de extinderea acoperirii către cohortele de populaţie 
de vârstă tânără

c. Dinamica sistemelor de pensii în contextul reducerii numărului de angajaţi 
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adusă sistemului de productivitatea 
crescută din piaţa muncii a făcut ca 
efectele pe termen lung ale acestui 
fenomen să nu se vadă la adevărata lor 
gravitate. 

Situaţia a devenit vizibil 
îngrijorătoare în momentul în care baza 
sistemului a început să se restrângă 
într-un ritm destul de accelerat, urmare 
a scăderii numerice a generaţiilor 
tinere, migraţiei şi prelungirii anilor 
de studii în detrimentul participării 
tinerilor la piaţa muncii. Aşa cum orice 
piramidă ar avea dificultăţi majore, fără 
un spijin adiţional, pentru a-şi menţine 
echilibrul odată răsturnată cu vârful în 
jos, sistemele de pensii oscilează şi ele 
într-un echilibru periculos.

Europa de Est – în 
primele linii ale 
războiului demografic

În fostele economii planificate din 
Europa Centrală şi de Est participarea 
pe scară largă a femeilor la piaţa 
muncii a avut loc mult mai devreme 
decât în economiile vestice. Ca urmare, 
aceste ţări şi-au făcut intrarea în etapa 
economiei libere cu sisteme de pensii 
în care numărul beneficiarilor era 
deja foarte mare, în timp ce numărul 
contribuabililor a scăzut într-un timp 
foarte scurt la cote dramatice, ca 
urmare a creşterii masive a şomajului 
în perioada tranziţiei. În termeni 
geometrici, piramida sistemului de 
pensii a început să se răstoarne înainte 
chiar ca piramida demografică să 
ajungă în acest stadiu.

Mai departe, scăderea ratei 
natalităţii şi emigraţia masivă, ca şi 
creşterea şomajului adusă de criză au 
îngustat baza de contribuabili şi mai 
mult, în timp ce creşterea longevităţii 
a lărgit constant eşalonul beneficiarilor 
de pensii – doua fenomene de semn 
contrar care se combină într-un 
dezechilibru din ce în ce mai grav al 
sistemului public de pensii. Singurele 
excepţii de la acest trend generalizat 
sunt ţările ex-sovietice din Asia 

Pensii
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Centrală, ţări cu o populaţie încă tânără. 
Oricât de îngrijorător pare însă tabloul 
actual, ieţirea la pensie a generaţiilor 
numeroase născute în anii 50 – 60 va 
împinge lucrurile şi mai departe. Potrivit 
Băncii Mondiale, la orizontul anului 
2050 ţările ECE vor trebui să facă faţă, în 
medie, unui deficit al bugetului pensiilor 
publice de circa 7% din PIB, dacă 
parametrii sistemelor de pensii rămân 
neschimbaţi.

Reforme necesare, dar nu 
suficiente

Recunoscând dificultăţile majore 
pe care schimbările demografice le 
vor produce în viitor, aproape toate 
ţările în tranziţie au întreprins reforme 
transformând ECE în regiunea cu cea 
mai puternică orientare pro-reformă în 
domeniul pensiilor. Totuşi, se pare că 
schimbările introduse nu sunt suficiente, 
nici în ceea ce priveşte modificările 
parametrice aduse sistemelor publice 
de pensii, nici în direcţia introducerii 
schemelor de economisire pentru pensie 
în regim privat.

Creşterea vârstei standard de 
pensionare este o măsură la care 
au recurs toate guvernele, vizând 
prelungirea perioadei de contribuţie 
în detrimentul celei de încasare a 
beneficiilor. Din păcate, corecţiile 
aduse n-au făcut decât să “actualizeze” 
într-o măsura vârsta de pensionare 
în raport cu creşterea longevităţii. Ca 
urmare, scenariile elaborate pentru 
următoarele decenii arată că perioada 
petrecută la pensie de cetăţenii ECE va 
fi, în general, mai lungă decât durata 
tipică pentru Europa anilor ’70, de 15 
ani. Comparaţia furnizează un rezultat 
şi mai defavorabil dacă ţinem cont că 
pensionarea anticipată continuă să fie un 
fenomen de dimensiuni semnificative, 
coborând substanţial vârsta medie reală 
de pensionare în raport cu valoarea 
standard prevăzută de lege.

Alte măsuri au vizat reducerea 
cheltuielilor cu pensiile prin ajustarea 
în jos a beneficiilor: trecerea la sistemul 

de calcul bazat pe istoricul contribuţiilor 
în locul celui bazat pe raportarea la 
ultimul salariu din carieră, reguli de 
indexare mai puţin generoase etc. Totuşi, 
impactul total al acestor măsuri este 
relativ scăzut, mai ales că la momentul 
în care reducerile ar trebui să produca 
efecte, nu de puţine ori factorul politic 
intervine cu decizii de sens contrar 
menite să mulţumească electoratul 
numeros de vârsta a treia. La rândul 
său, publicul simte în general că seniorii 
sunt îndreptăţiţi să aştepte prestaţii 
mai generoase din partea statului 
pentru că şi-au câştigat acest drept 
prin contribuţiile pe care le-au plătit 
de-a lungul întregii vieţi profesionale. 
Istoria sistemelor de pensii arată însă că 
măririle de pensii s-au datorat aproape 
întotdeauna nu contribuţiilor mai mari 
plătite de înşişi beneficiarii acestor pensii 
mărite, ci contextului pozitiv de moment, 
cu o balanţă excedentară a bugetului 
de pensii care a permis politicienilor să 
crească generazitatea sistemului. A sosit 
momentul, subliniază documentul lansat 
de Banca Mondială, ca publicul şi mai 
ales politicienii să înţeleagă şi să accepte 
că vremea generozităţii a trecut, întrucât 
sistemele publice de pensii şi-au epuizat 
resursele de creştere.

În sfârşit, ieşind din cadrul 
sistemelor publice de pensii, statele 
ECE au întreprins şi reforme menite să 
stimuleze economisirea pentru pensie în 
regim privat, ca mijloc de suplimentare 
a veniturilor provenite din pensia de 
stat. Totuşi, în pofida tuturor eforturilor, 
sumele acumulate în schemele de pensii 
private sunt insuficiente. 

În plus, sub efectul presiunilor 
bugetare generate de criză, unele 
dintre ţările ECE au decis să reducă 
sau chiar să elimine contribuţiile virate 
din sistemul public către fondurile de 
pensii obligatorii, de Pilon II. Această 
decizie a redus pe termen scurt o 
parte din deficitul bugetului public de 
pensii, dar cu preţul aşezării unei poveri 
suplimentare pe umerii generaţiilor 
care vor trebui să asigure pensiile 

celor ce se vor retrage din activitate 
în deceniile viitoare. Analiza Băncii 
Mondiale subliniază pe bună dreptate 
că, indiferent de forma declarativă 
în care au fost îmbrăcate, “ajustările” 
negative aduse contribuţiilor la Pilonul 
II au avut prea puţin de-a face cu 
performanţele fondurilor de pensii. În 
realitate, principala motivaţie rezidă 
în repulsia clasei politice faţă de orice 
decizie care, raţionalizând cheltuielile 
sistemului public de pensii, ar fi condus 
la nemulţumirea numerosului electorat 
de vârsta a treia. 

Există alternative?
În contextul în care fluxul 

contribuţiilor se află într-un evident 
declin, proporţional cu reducerea masei 
de “plătitori”, se naşte firesc întrebarea 
dacă există potenţiale surse alternative 
de a finanţa nevoile bugetului public 
de pensii. Atragerea unor sume din alte 
surse bugetare, căutarea unor soluţii de 
lărgire a bazei de contribuabili, ridicarea 
suplimentară a vârstei de pensionare 
sunt idei care au fost analizate rând 
pe rând, cu rezultate mai mult sau mai 
puţin optimiste. Dar despre cât de mult 
mai pot fi “ajutate” sistemele publice de 
pensii să facă faţă presiunii demografice 
vom discuta în numerele viitoare ale 
revistei, când vom aduce în discuţie şi 
soluţiile propuse de piaţa românească de 
pensii private.

Populaţia şi politicienii 
trebuie să înţeleagă şi să 
accepte că sistemele publice 
de pensii şi-au atins limitele
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Ai nevoie de 20 de ani să construieşti 
o reputaţie şi de numai 5 minute să o 
distrugi (Warren BUFFETT)

... sau, în cazul pieţei româneşti de 
asigurări, de câteva săptămâni în care 
un război politic se mută pe această 
scenă şi atrage în vâltoarea mediatică 
generată nume, branduri şi, în 
ansamblu, o industrie a cărei reputaţie 
poate să fie puternic afectată. 

Cât valorează 
reputaţia 
pieţei de asigurări 
şi ce facem pentru ea?

Când vorbeşti despre reputaţia 
pieţei româneşti de asigurări, te referi 
la percepţia pe care publicul o are cu 
privire la integritatea acesteia şi la gradul 
de încredere pe care îl poate acorda 
acestei industrii. În domeniul financiar 
în general, unde relaţia client – furnizor 
se bazează mai mult decât oriunde pe 
încredere şi pe o imagine impecabilă, 
managementul riscului reputaţional 
este vital. Chiar în Barometrul său de 
Risc pentru 2014, ALLIANZ subliniază 
preocuparea în creștere a companiilor 
față de riscurile reputaționale.

Cu toate acestea, în abordare 
clasică, multe programe de management 
al riscului se bazează pe analiza riscurilor 
interne mai mult decât pe cea a riscurilor 
externe. Excepţie nu fac nici companiile 
de asigurări, care construiesc strategii şi 
sisteme menite să identifice tentative de 
fraudă cu implicare a surselor din interior, 
care au ca scop asigurarea securităţii 
informaţiilor şi bunul mers al diverselor 
proceduri. Cu toate acestea, câte dintre 
companiile din piaţa de profil dispun 
de planuri de management al crizelor 
generate de factori externi, cum ar fi 

Oana RADU
PR Coordinator
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mediul politic, problemele pe care le au 
anumiţi competitori şi care prezintă risc 
de contagiune la nivel reputaţional?

În rezumat, teoria ne spune că 
orice organizaţie trebuie să aibă un 
sistem bine pus la punct de identificare, 
prioritizare, management şi monitorizare 
a riscurilor critice. De asemenea, niciun 
business plan nu este complet fără 
integrarea unei componente importante 
de management al riscului. Cât de mult 
se aplică această teorie şi în practica 
societăţilor din piaţa românească de 
asigurări probabil vom vedea în perioada 
care urmează, una deloc limpede şi 
liniştită, ci mai degrabă favorabilă 
activităţilor celulelor de criză şi echipelor 
de comunicatori a căror misiune va fi să 
apere pe cât posibil reputaţia companiei 
pe care o reprezintă şi, în definitiv, a 
industriei. 

Un alt lucru demn de menţionat 
este că într-o eră în care informaţia 
circulă mai rapid decât poate cineva să 
spere să o controleze, nicio companie, 
mai ales din domeniul financiar, nu îşi 
permite să îşi atribuie un set de valori 
pe care să nu le confirme zi de zi prin 
activitatea sa. Este suficient ca unul 
dintre actorii din piaţă să nu respecte 
acest principiu şi riscul reputaţional se 
răsfrânge asupra întregului domeniu. 
Piaţa de asigurări este, din păcate, un 
exemplu în acest sens. 

Şi, când o criză izbucneşte, multe 
companii (chiar şi din categoria celor 
puternice) îşi dau seama că au omis 
să ia în calcul reputaţia ca indicator al 
performanţei proprii şi încep să privească 
rezultatele din viitor cu îngrijorare şi să se 
gândească la cel mai bun management 
al crizei, pentru că managementul 
riscurilor este deja depăşit. 

Şi tot teoria spune că transparenţa 
şi rapiditatea comunicării în astfel de 
situaţii de criză sunt vitale. De la teorie 
la practică sunt însă, uneori, distanţe 
mari, motivele care dau un alt curs 
evenimentelor fiind diverse. Aşa se 
face că, în acest moment, companiile 
de asigurări se află în situaţia în care se 

străduiesc, fiecare cum crede că este mai 
bine, să contracareze efectele unei crize 
a industriei ale cărei limite nu par să se 
întrevadă prea limpede. 

Ce comunică societăţile 
de asigurări în această 
perioadă?

În încercarea de a contracara 
efectele crizei pe care o traversează 
piaţa românească de asigurări în 
acest moment, companiile caută să 
păstreze, pe cât posibil, o atmosferă 
de normalitate în care să îşi desfăşoare 
activitatea. Comunică în diverse 
modalități că activitatea lor şi 
angajamentele asumate faţă de clienţi nu 
sunt afectate, străduindu-se să păstreze 
imaginea entităţii pe care o reprezintă 
cât mai departe de scandalurile intens 
mediatizate. 

OMNIASIG VIG a anunţat în ultima 
perioadă atât o majorare de capital cu 
peste 53 milioane lei, cât şi alocarea 
rezervei maxime prevăzute de lege 
pentru vătămări corporale şi deces în 
cazul accidentului din Muntenegru. 
Totodată, compania arată că activitatea 
sa decurge în mod firesc pe toate 
planurile, anunţând și cea de-a patra 
ediţie a unei campanii de informare a 
conducătorilor auto derulate cu Poliţia 
Rutieră cu ocazia Mărţişorului. 

O majorare de capital a anunţat 
şi EUROINS Romania, cea mai mare de 
până acum, de 100 milioane lei, mesajul 
fiind acelaşi: decizia de creştere a 
capitalului social reflectă sprijinul pe care 
acţionarii sunt decişi să îl acorde pentru 
a susţine dezvoltarea activităţii şi pentru 
asigurarea solidității companiei pe piaţa 
asigurărilor.

ASIROM VIG a dat publicității un 
comunicat prin care anunţa atât volumul 
daunelor plătite de companie (430 
milioane lei), cât şi scăderea numărului 
de reclamații din partea clienţilor cu 34%. 

Și comunicatele de presă ale 
CARPATICA Asig vorbesc despre 
continuarea în parametri normali a 

soluţionării dosarelor şi a plaţii daunelor, 
compania punând mare accent pe 
programele solide de reasigurare pe care 
le are şi pe faptul că atât lichiditatea, cât 
şi solvabilitatea companiei sunt peste 
limitele impuse. CARPATICA Asig anunţă 
deopotrivă că şi-a majorat în acest an cu 
33% acoperirea riscurilor pe segmentul 
property, prin contracte plasate la reasi-
gurători de top, cu rating minimum A.

Un alt nume important, ALLIANZ, 
anunţă atât o creştere a veniturilor 
grupului cu peste 4%, cât şi lansarea unui 
nou produs pe segmentului asigurărilor 
de sănătate din România. Semne care 
conduc la ideea că ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări investeşte în diversificarea 
portofoliului de produse, având 
susţinerea unor acţionari stabili. 

Toate acestea sunt semnale 
pozitive, care, într-un cadru normal, ar fi 
binevenite. Cât de mare este impactul lor 
în acest moment însă, când reprezentanţi 
ai autorităţii de supraveghere sunt 
arestaţi sau în urmărire penală, când 
companii de top intră în supraveghere 
specială, reprezintă un subiect care 
merită a fi dezbătut. 

Iar dacă există o reţetă câştigătoare 
pentru contracararea riscului 
reputaţional care planează astăzi asupra 
întregii pieţe, doar timpul rămâne a ne 
arăta...
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EXCLUSIV: Se ascute lupta la vârful clasamentului! Care a 
fost topul brokerilor de asigurări în 2013?

Piaţa de brokeraj în asigurări a încheiat anul 2013 cu un volum de prime intermediate 
de circa 4 miliarde lei, potrivit estimărilor preliminare ale INSURANCE Profile realizate pe baza 
rezultatelor financiare furnizate de peste 60 de jucători din piaţă.

MEDIAFAX: „ASTRA Asigurări a subevaluat nivelul 
daunelor cu 40%”. ASF şi ASTRA reacţionează

Potrivit unor informaţii publicate în cursul serii de vineri de MEDIAFAX şi 
preluate de mai multe canale de presă, un raport al ASF arată că ASTRA Asigurări 
a subestimat în mod voit daunele, astfel încât rezervele constituite au fost cu 40% 
mai mici decât cele necesare.

ASF: ASTRA Asigurări 
intră sub administrare 
specială! KPMG 
desemnat administrator 
special!

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a plasat compania ASTRA 
Asigurări, liderul pieţei locale de 
profil, sub administrare specială, 
desemnând compania KPMG Advisory 
să gestioneze redresarea financiară a 
societăţii.

Brokerii autohtoni domină segmentul RCA. Exclusiv: topul 
companiilor

La finalul anului 2013, companiile de brokeraj cu capital românesc au ocupat primele 
poziţii după volumul de prime intermediate pe segmentul de asigurări RCA, arată datele 
preliminare centralizate de INSURANCE Profile. 

KPMG: Continuitatea afacerii este prioritatea 
echipei dedicate ASTRA

În calitate de administrator special, KPMG, conform deciziei ASF şi în baza prevederilor 
legale, va întreprinde o serie de măsuri de natură prudenţială în scopul redresării financiare a 
societăţii în cel mai scurt timp posibil, a arătat compania într-un comunicat de presă.

5.480 vizualizări

http://mxp.ro/3g

5.480 vizualizări
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3.927 vizualizări

http://mxp.ro/3k

4.590 vizualizări

http://mxp.ro/3i
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http://mxp.ro/3j
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Batmobile-ul cunoscutului 
supererou Batman sau „capsulele auto” 
urbane robotizate programate să circule 
pe rute prestabilite, din romanul SF 
Komarr al lui Lois McMaster BUJOLD, 
sunt doar două exemple de sisteme 
auto „fără şofer” care şi-au făcut apariţia 
în ficţiune de-a lungul vremurilor. Iar 
astăzi, omenirea nu se mai află atât de 
departe de a le transforma într-o realitate 
cotidiană. Că vor ajunge pe piaţa de 
consum până la sfârşitul acestei decade 
sau că vor deveni „norma” în următorii 
20 de ani e mai puţin important. Un 
lucru rămâne cert: maşinile fără şofer se 
pregătesc să cucerească autostrăzile.

O maşină autonomă, fără şofer 
(„driverless car”) sau robotică („robot 
car”) reprezintă un vehicul autonom 
capabil să îndeplinească capacităţile de 
transport ale unei maşini tradiţionale, 
identificând şi reacţionând la mediul 
înconjurător şi navigând fără intervenţie 
umană. Astăzi, maşinile fără şofer există 
în principal ca prototipuri şi sisteme 
demonstrative: mulţi producători 
auto importanţi au experimentat deja 
cu astfel de vehicule, prezentându-şi 
prototipurile în cadrul târgurilor de 
specialitate. 

Dar până când şoferii vor face 
„pasul cel mare” către autostrăzile 
dominate de roboţi, au deocamdată la 
dispoziţie tehnologiile inteligente de 

asistenţă auto, care evoluează, 
la rândul lor, 

vertiginos.

Smartphone, 
smartwatch... de ce nu şi 
Smartcar?

Sistemele de asistenţă la frânare 
şi parcare, computere de bord tot 
mai performante, GPS-ul şi aplicaţiile 
mobile dedicate şoferilor – toate acestea 
nu sunt decât începutul. Conectarea 
smartphone-ului la sistemul de bord şi, în 
ultimă instanţă, adevăratele „smartcars” 
reprezintă viitorul transportului. Etapele 
intermediare, însă, implică tehnologie 
din ce în ce mai performantă şi conduc, 
treptat, către schimbări semnificative 
în comportamentul conducătorilor 
auto. De exemplu, la sfârşitul anului 
trecut, în cadrul British Science Festival, 
cercetătorii din cadrul centrului 
european Transport Operations Research 
Group (TORG) au prezentat o serie de 
modalităţi prin care persoanele în vârstă 
(dar nu numai acestea) pot fi ajutate să 

şofeze cu uşurinţă, în ciuda scăderii 
capacităţii de reacţie.

Un studiu al TORG 
a indicat, de pildă, că 
sateliţii de navigaţie 
i-ar putea avertiza pe 
şoferii vârstă cu privire 
la limitele de viteză 
(încălcarea acestora pe 
zonele cu restricţie de 

eStyle

Din tehnologie spectaculoasă a filmelor şi literaturii science-fiction, 
maşinile autonome se apropie rapid de realitatea cotidiană. Însă, până 
când acest lucru se va întâmpla, în 10, 20 sau 50 de ani, modul de a şofa 
se va schimba continuu, sub influenţa sistemelor de asistenţă auto din ce 
în ce mai sofisticate.  

Şoferii, pe cale de dispariţie: 
Maşinile care se conduc singure vor 
cuceri şoselele 

Adina TUDOR
Editor
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50 km/oră fiind printre cele mai comune 

erori ale vârstnicilor din Marea Britanie). 

În acest scop, au fost testate sisteme 

Intelligent Speed Adaptation (ISA) care 

folosesc semnale de avertizare audio şi 

vizuale, pe grupuri de persoane de peste 

60 de ani, respectiv între 30-60 de ani. 

Alte exemple de tehnologii testate 

în acest moment de TORG includ: 

înlocuirea afişării dinamice a hărţilor 

(pe care şoferii în vârstă o consideră 

obositoare) cu navigare bazată pe repere 

geografice (în care punctele cheie sunt 

clar marcate), camere video în infra-roşu 

care detectează obiecte de pe şosea, 

pentru cei cu vederea slabă, sau radare 

auto care identifică şi detectează alte 

vehicule şi anunţă şoferul când poate să 

ia o curbă în trafic, ajutând bătrânii care 

au probleme în calcularea distanţei şi a 

vitezei. 

„Smartcars” (maşinile inteligente) 

reprezintă, de altfel, soluţia pentru 

reducerea numărului de accidente 

la nivel global, indiferent de vârsta 

conducătorilor auto. Comisia Europeană 

intenţionează, astfel, să înjumătăţească 

până în 2020 numărul de accidente 

rutiere din cele 27 de state UE (de 

la 35.000 la 17.500). Cum? Utilizând 

tehnologii „smart”, precum Electronic 

Stability Control (ESC) sau frâna 

automată de urgenţă. Un studiu realizat 

de cercetători ai ALLIANZ în 2012 arată 

că dacă ESC ar fi introdus pe scară largă, 

numărul de accidente ar scădea cu 35-

40%. 

Următorul pas în direcţia 
„vehiculelor smart” îl reprezintă 
interconectarea în reţea a 
autovehiculelor de pe şosele, acestea 
putând să comunice unele cu celelalte. 
De exemplu, maşinile din viitor vor 
putea detecta dacă un vehicul din faţă 
a frânat şi, deci, şi-ar reduce automat 
viteza în timp util. De asemenea, ar 
putea transmite informaţia vehiculelor 
din spate, în cazul în care detectează 
condiţii de drum dificile şi ambuteiaje, 
sau să contacteze service-urile auto în 
cazul unei probleme tehnice – informaţia 
fiind analizată de la distanţă şi problema 
rectificată prin intermediul software-ului 
de la bord.

Şoferii, pe cale de 
dispariţie? 

Pas cu pas, inovaţie peste inovaţie, 
maşinile care se conduc singure se 
apropie de realitatea cotidiană, iar de 
la a ajuta şoferii, tehnologia tinde să îi 
înlocuiască pe de-a-ntregul. 

Ediţia din 2014 a CES – Consumer 
Electronics Show, unul dintre cele mai 
mari evenimente dedicate tehnologiei, 
a fost un prilej pentru multe companii să 
îşi etaleze realizările în zona vehiculelor 
„robotice”. AUDI a prezentat A7, maşină 
care se conduce singură, echipată cu o 
cameră digitală, scanner laser şi radar 
pentru a detecta elementele din trafic. 
Modelul a putut fi testat pe străzile 
oraşului. Tot la CES, BMW a demonstrat 
un concept tehnologic autonom, care 
permite „şofare automată în cazuri de 
urgenţă”.

FORD, alt producător cunoscut, 
a prezentat recent o maşină driverless 
echipată cu senzori în infraroşu care 
scanează împrejurimile pentru a detecta 
alte vehicule, pietoni, biciclişti şi animale 
pe o distanţă de 70 metri. Modelul poate 
comunica, de asemenea, cu alte vehicule 
fără şofer. FORD a dezvoltat prototipul 
în parteneriat cu Universitatea din 
Michigan (pentru partea de senzori şi cea 
computerizată) şi compania de asigurări 
STATE Farm (pentru evaluarea riscurilor 

şi a beneficiilor), urmând să colaboreze 

cu Institutul de Tehnologie din 

Massachusetts pentru a ajuta maşina să 

prevadă modul în care se mişcă pietonii 

şi celelalte vehicule, folosind algoritmi. În 

continuare, producătorul auto analizează 

modul în care interacţionează oamenii 

cu aceste „driverless cars”, câtă informaţie 

ar trebui ca maşina să îi ofere persoanei 

aflate pe scaunul şoferului şi cât de 

repede ar trebui să „predea” acesteia 

controlul – prea repede ar putea însemna 

ca persoana de la volan să nu fie gata. 

Timpul ideal ar fi considerat de 3 minute, 

conform reprezentanţilor companiei, 

citaţi de Forbes.

În decembrie, constructorul auto 

VOLVO Cars a anunţat că o sută de 

maşini fără şofer vor rula pe străzile din 

Goteborg şi în împrejurimile oraşului 

suedez în 2017. Iniţiativa pilot, numită 

„Drive Me”, care are un buget dedicat de 

circa 56 milioane euro, este rezultatul 

unui proiect comun al VOLVO cu mai 

multe instituţii, inclusiv Primăria oraşului. 

Primele maşini fără şofer vor putea rula 

cu o viteză maximă de 70 kilometri 

pe oră pe o reţea rutieră de circa 50 

kilometri prestabilită, care include şi 

trasee cu circulaţie intensă. Vehiculele 

vor fi prevăzute cu sisteme de camere la 

360 grade, GPS-uri şi detectoare care le 

vor permite să evite coliziunile.

Chiar şi gigantul Google dezvoltă 

propriile proiecte de automobile 

robotice. La sfârşitul anului trecut, 

reprezentanţii companiei declarau, 

în cadrul unei conferinţe, că maşinile 

driverless marca Google sunt mai 

54 mil.
de maşini fără şofer vor circula 

pe şosele până în 2035, conform 
estimărilor IHS Automotive.

57% 
dintre participanţii la un studiu ar 
călători într-o maşină fără şofer, 

controlată integral de tehnologie. 
Sondajul a fost efectuat în 2013 
de CISCO Systems, pe 1.500 de 

consumatori din 10 ţări. 
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sigure decât cele conduse de şoferi 
profesionişti. Astfel, în urma testării 
prototipurilor Prius şi Lexus pe drumurile 
publice din California şi Nevada, s-a 
constatat că vehiculele au accelerat şi 
au frânat mai brusc atunci când au fost 
conduse de o persoană, comparativ cu 
momentele în care s-au pilotat singure. 
Mai mult decât atât, software-ul de 
la bord a fost mai bun în menţinerea 
unei distanţe sigure faţă de celelalte 
autovehicule din trafic, comparativ cu 
un şofer „uman”. Google testează încă 
din 2010 astfel de maşni pe drumurile 
publice, acestea fiind însă întotdeauna 
însoţite de un şofer gata să preia 
controlul.

Dincolo de exemplele prezentate, 

în momentul de faţă mulţi dintre 

producătorii auto cunoscuţi, inclusiv 

Toyota şi Mercedes-Benz, au confirmat că 

experimentează cu prototipuri de maşini 

fără şofer. 

Cum asiguri o maşină care 
se conduce singură?

Viitorul auto pare să fi pornit deja 

în viteză către robotizare, iar în aceste 

condiţii, şoferilor nu le rămâne decât 

să se adapteze. Iar acelaşi lucru trebuie 

să îl facă şi... asigurătorii. Tehnologia 

înseamnă accidente mai puţine şi 

drumuri mai sigure. Dar înseamnă şi 

un echipament auto mai scump, care 

trebuie asigurat pe sume din ce în ce 

mai mari. Însă dacă riscul accidentelor 

rutiere s-ar apropia de zero, ar mai fi 

nevoie de asigurări auto? Rămâne de 

văzut ce răspunsuri vor găsi companiile 

de asigurare pentru toate întrebările şi 

problemele legale generate de o lume în 

care maşinile se conduc singure.

Prima maşină fără şofer 
– pusă la vânzare

Navia, o maşină electrică 
a companiei franceze INDUCT 
Technology, este primul vehicul 
fără şofer disponibil pentru vânzare. 
Lansată în ianuarie 2014 la CES, Navia 
costă aproximativ 250.000 USD şi 
poate transporta până la 8 persoane. 
Se deplasează cu o viteză maximă 
de 20 km/ oră, poate fi chemată 
prin intermediul unui smartphone 
sau al unui calculator şi foloseşte 
tehnologie laser şi senzori pentru 
a detecta obstacolele. Navia este 
destinată utilizării în spaţii publice 
precum aeroporturi, campusuri de 
studenţi, parcuri de distracţie sau 
arene sportive. În momentul de 
faţă, varianta beta este testată la un 
colegiu tehnic din Elveţia şi într-un 
parc industrial din Marea Britanie.

Anul 2050 
 În 2050, aproape toate maşinile din 
lume se vor conduce singure (studiu 

IHS Automotive).
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Sorin GRECEANU
Membru în Consiliul 
Director al Institutului 
European pentru 
Legislaţie Rutieră 
(IETL)

Lucian FILIP
Director al Direcţiei Brokeri

OMNIASIG VIG

Violeta CIUREL
CEO

AXA Insurance 
Portugalia

Sorin GRECEANU, Directorul General al Fondului 
de Protecţie a Victimelor Străzii, a fost ales ca Membru 
în Consiliul Director al Institutului European pentru 
Legislaţie Rutieră (IETL),  organism în cadrul căruia 
s-au elaborat și definitivat multe dintre reglementările 
legale în domeniu implementate deja la nivel naţional 
şi european. Numirea sa a fost făcută în cadrul Adunării 
Generale a membrilor IETL desfăşurată la finele anului 
trecut. 

Participarea lui Sorin GRECEANU la lucrările 
grupurilor de lucru, a conferinţelor şi reuniunilor organizate 
de IETL,  precum şi în calitate de Membru al board-ului 
executiv al IETL este susţinută de către organele de 
conducere statutare ale FPVS, care prin aceasta îşi reafirmă 
disponibilitatea de a contribui activ la dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea reglementarilor în domeniu, atât la 
nivel naţional, cât şi la nivel european, se arată într-un 
comunicat al FPVS.

Violeta CIUREL a fost desemnată să preia funcţia 
de CEO al AXA Insurance Portugalia, după finalizarea 
procesului actual de tranziţie a AXA România către 
ASTRA Asigurări. Ea îi va succeda în funcţie lui Joao 
LEANDRO, care va ocupa funcţia de CEO al noii entităţi 
AXA ce urmează a fi lansată în Brazilia.

Între 2000 şi 2004, Violeta CIUREL a fost CEO Life 
Insurance şi Director Executiv în cadrul ING. Începând 
cu 2004, s-a mutat în Amsterdam unde a deţinut mai 
multe poziţii în cadrul grupului olandez. În septembrie 
2010, Violeta CIUREL s-a alăturat grupului AXA, pentru a 
deveni Preşedinte şi Director Executiv al AXA Asigurări 
România, iar începând din iulie 2012 a ocupat şi funcţia 
de Preşedinte al Consiliului Director al AXA Insurance 
Ungaria.

Începând din luna ianuarie 2014, Lucian FILIP preia poziţia de Director al Direcţiei Brokeri în 
cadrul OMNIASIG VIENNA Insurance Group. Acesta o înlocuieşte în funcţie pe Cristina RASOL, care, de 
la aceeaşi dată, devine Manager de Proiect în cadrul companiei.

Lucian FILIP are o experienţă în domeniul asigurărilor de peste 12 ani, începându-şi cariera 
în funcţia de Inspector de asigurări la OMNIASIG. În urma rezultatelor obţinute, a avansat la nivel 
profesional, ocupând pe rând funcţiile de Şef Agenţie şi Director Adjunct Vânzări. În perioada 2012 
- 2014, a ocupat poziţia de Director Dezvoltare în cadrul societăţii de brokeraj OTTO Broker. Lucian 
FILIP este absolvent al Facultăţii de Drept şi a mai multor cursuri de specialitate în domeniile asigurări, 
vânzări şi comunicare.
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Andreea STOICA 
Senior Sales Manager 

UNIQA International

Allice DUMITRU
Tied Network Manager

AEGON România

Florentin VELICU 
Director de Asigurări 
Generale 

CERTASIG

Andreea STOICA, fostul Şef al Departamentului 
Brokeri & Corporate al UNIQA Asigurări, a fost numită 
Senior Sales Manager for Brokers & MLM în cadrul 
UNIQA International, începând cu ianuarie 2014, fiind 
responsabilă pentru ţările din Europa Centrală şi de 
Est. Sunt onorată de această numire. Pieţele de asigurări 
din Europa Centrală şi de Est sunt foarte interesante, cu 
potenţial mare de creştere şi multe oportunităţi, a declarat 
Andreea STOICA.

Andreea STOICA şi-a început activitatea la UNIQA 
Asigurări în 2009, iar în 2010 a preluat Departamentul 
Brokeri, concentrându-se pe dezvoltarea acestui canal 
de distribuţie. În 2011 a fost unul dintre membrii echipei 
care a înfiinţat Departamentul Brokeri & Corporate şi a 
contribuit la creşterea activităţii companiei pe cele două 
segmente.

Florentin VELICU este noul Director de Asigurări 
Generale la CERTASIG. Fost ofiţer de Marină din 
Constanţa, Florentin VELICU şi-a început cariera ca 
specialist în asigurări maritime în cadrul companiei 
ASITRANS, continuându-şi apoi dezvoltarea profesională 
la diverse companii de asigurări, precum GENERALI, 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, ASTRA Asigurări şi UNIQA 
Asigurări, acumulând peste 13 ani de experienţă în 
domeniu.

Unul dintre obiectivele mele prioritare este să 
consolidez în continuare relaţiile cu brokerii parteneri 
din România, Bulgaria şi Turcia, printr-o comunicare 
promptă şi eficientă, oferind produse de asigurare flexibile 
şi personalizate. Deviza mea personală formată de-a 
lungul timpului în profesie este că subscrierea profitabilă 
se bazează pe o înţelegere atât tehnică, cât şi comercială a 
riscurilor acoperite, a menţionat Florentin VELICU.

Allice DUMITRU a fost numită în funcţia de Tied Network Manager în cadrul AEGON România. 
M-am alăturat echipei AEGON din câteva motive: compania are o reputaţie bună, atât în rândul furnizorilor 
de servicii financiare, cât şi ca angajator. Totodată, pe piaţa din România, în timp ce alţi asigurători se 
confruntă cu diverse provocări, AEGON investeşte în dezvoltare. În cadrul companiei, atenţia şi eforturile 
mele se vor îndrepta spre reţeaua de distribuţie proprie, Tied Network, a declarat Allice DUMITRU. 

Cu o experienţă de 13 ani în domeniul asigurărilor, Allice DUMITRU şi-a început cariera în cadrul 
AIG Life (actual METROPOLITAN Life), în funcţia de Sales Support Officer. Din 2005 s-a alăturat GRAWE 
România Asigurare ca Director de Dezvoltare, ocupând ulterior poziţia de Director Naţional de Vânzări. 
Din 2007, Allice DUMITRU a ocupat şi funcţia de Director General al GRAWE Pensii.
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Sucursala din Iaşi a OMNIASIG VIG s-a mutat într-un nou sediu
1 februarie 2014

Sucursala Iaşi a OMNIASIG VIG se află, începând din luna februarie, într-un sediu 
nou. Acesta a fost inaugurat în cadrul unei festivităţi la care au luat parte Mihai TECĂU, 
Preşedinte Directorat OMNIASIG VIG, Mircea ARSENE, Director Regional OMNIASIG VIG, 
şi Romeo OLTEANU, Prefect al judeţului Iaşi, alături de reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, precum şi de principalii clienţi şi parteneri ai sucursalei şi regiunii Iaşi.

Strategia OMNIASIG VIG de dezvoltare a reţelei teritoriale este bazată pe alegerea 
unor locaţii moderne, uşor accesibile şi care să ofere o experienţă cât mai plăcută şi la 
standarde înalte clienţilor şi partenerilor noştri. OMNIASIG VIG Iaşi este o sucursală de top, 
foarte importantă în cadrul companiei noastre, a declarat Mihai TECĂU.

Conferinţa de presă a Autorităţii de Supraveghere Financiară
18 februarie 2014

În cadrul unei conferinţe de presă din a doua jumătate a lunii februarie, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat plasarea ASTRA Asigurări, 
liderul pieţei locale de profil, sub administrare specială, desemnând compania KPMG 
Advisory să gestioneze redresarea financiară a societăţii. Decizia a avut la bază un 
raport cu privire la activitatea ASTRA Asigurări, întocmit de ASF care arată că, în cazul 
unui eveniment major, ASTRA nu îşi va putea onora obligaţiile asumate. 

În cadrul conferinţei, ASF a precizat că toate poliţele de asigurare ASTRA rămân 
valabile de la momentul emiterii până la momentul expirării acestora. În perioada 
administrării speciale, societatea va fi obligată să onoreze din propriile disponibilităţi 
financiare existente sau rezultate din administrarea specială toate solicitările care 
decurg din poliţele de asigurare.
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Cei mai performanţi „Campioni” au primit distincţii la Gala Premiilor 
CAMPION 2014
22 februarie 2014 

Adrian GOLIŢĂ - Premiul Brokerul Anului şi 

Premiul pentru peformanţă în vânzări juridice;

Mihaela BERŢEANU - Distincţia „Campion printre 
Campioni”;

Liliana AONEI - Premiul pentru Fairplay;

Ioan CAZAN - Vânzătorul Anului Persoane Fizice;

Severica COVACIU - Vânzătorul Anului Persoane Juridice;

Liliana LUNTRARU - Trofeul pentru Excelenţă;

Simona CREŢU - Excelenţă în Administraţie;

Dana DIVOIU - Angajatul Anului;

Claudiu Ion CAURIS - Performanţă în vânzări personale.

La sfârşitul lunii februarie, la Sibiu, „cei mai buni Campioni” 
din reţeaua brokerului au fost răsplătiţi pentru performanţa 
demonstrată de-a lungul anului precedent, în cadrul Galei 
Premiilor CAMPION 2014. În ultimii ani am reuşit să construim o 
echipă deosebită şi rezultatele nu au întârziat să apară. Indiferent de 
momentele mai bune sau mai puţin bune prin care trece industria 
de asigurări, consider că piaţa de brokeraj continuă să ofere 
performanţă, iar CAMPION Broker va urmări mereu acest deziderat, 
a declarat Octavian TATOMIRESCU, Director General al CAMPION 
Broker.

Sunt deosebit de onorat că la aniversarea a 7 ani de activitate 
să îi avem alături pe partenerii noştri din companiile de asigurări, cei 
care pot şi vor schimba piaţa de asigurări din România, a completat 
Octavian TATOMIRESCU. Astfel, companiile de asigurări, alături de 
alţi colaboratori deja tradiţionali ai brokerului, precum UNSICAR 
- Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă 
în Asigurări din România, au primit Premii pentru Parteneriatul 
Strategic pe care îl au cu CAMPION. De asemenea, pentru întreaga 
contribuţie adusă pieţei asigurărilor, Media XPRIMM a primit 
Premiul Special „Campioni alături de Campioni”.

Astfel, „Marii Campioni” ai anului
 au fost:
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DESTINE Broker a celebrat rezultatele anului 2013 în cadrul Galei 
tradiţionale
1 martie 2014

Colaboratorii şi asistenţii de brokeraj performanți din reţeaua DESTINE Broker au 
fost premiaţi pe 1 martie, în cadrul Galei DESTINE Broker, desfăşurată la Poiana Braşov. 
Evenimentul, deja tradiţional, a reunit colaboratorii companiei, precum şi partenerii şi 
reprezentanţii companiilor de asigurări din piaţă. 

În ceea ce priveşte reprezentanţele DESTINE Broker care s-au remarcat în 2013, 
pe primele cinci locuri s-au clasat,  în ordinea care urmează, județele: Prahova, Bacău, 
Ialomiţa, Suceava, respectiv Cluj.

Media XPRIMM a primit „Diploma pentru profesionalism în promovarea rolului şi 
rezultatelor brokerilor de asigurare”.

De 1 martie, doamnele şi domnişoarele aflate în trafic, în cele mai importante 
intersecţii din toate oraşele reşedinţă de judeţ, au primit din partea reprezentanţilor 
IGPR - Direcţia Rutieră şi OMNIASIG VIG câte un Mărțişor, precum şi sfaturi preventive 
privind siguranţa în trafic, în cadrul celei de-a patra ediţii a campaniei derulate de cele 
două entităţi.

Prin această campanie dorim să reamintim, ca în fiecare an, tuturor şoferilor şi, în 
special acum, doamnelor şi domnişoarelor, că siguranţa în trafic trebuie să fie întotdeauna 
pe primul loc. Cu această ocazie, la început de primăvară, le dorim tuturor femeilor 
o primăvară minunată şi fără incidente rutiere, a declarat Mihai TECĂU, Preşedinte 
Directorat OMNIASIG VIG.

Astfel, premiile „Brokerul 
anului” au fost acordate 
următorilor câştigători:

» Mădălina GOSPEI - Locul I

» Ştefan PUNTEA - Locul II

» Nela DINU - Locul III

» Daniela OPREA - Locul IV

» Camelia POPESCU şi Dănuţ BURCA - 
Locul V

De 1 martie, OMNIASIG şi Poliţia Rutieră au oferit Mărţişoare şi sfaturi 
privind siguranţa în trafic
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Forumul de Bancassurance, organizat de PRO Fiduciaria - Centru 
de Consultanţă şi Training în Asigurări şi Pensii a adus în dezbatere 
temele importante pentru acest segment financiar. Sistemul 
bancassurance ar putea reprezenta pentru bănci, în actualul context 
economic, o sursă importantă de venituri, în timp ce pentru asigurători 
ar putea fi un element important de creştere a portofoliilor de clienţi. 
Evenimentul a reunit specialişti din industria bancară şi de asigurări, 
precum şi reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare din domeniul 
financiar. 

Considerăm că bancassurance este canalul alternativ de distribuţie 
ce face parte din viitorul pieţei de asigurări din România, în care absolut 
toţi cei implicaţi vor avea doar de câştigat, fie ei clienţi, bănci sau 
asigurători, a declarat Florian GABA, Director General al PRO Fiduciaria.

Forumul de Bancassurance: Provocări şi oportunităţi în România
5 martie 2014

Evenimente
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The Lean Startup
Lucrarea lui Eric RIES, „The Lean Startup - Cum antreprenorii din ziua 

de azi se folosesc de inovația continuă pentru a crea afaceri de succes” se 
adresează antreprenorilor şi viitorilor antreprenori și expune cinci principii 
esenţiale pentru dezvoltarea unei cariere de succes: „Antreprenori se 
găsesc pretutindeni”, „Antreprenoriatul înseamnă management”, „Învățare 

validată”, „Construiește-Evaluează-Învață” şi „Contabilitate pentru inovare”. 
Eric RIES, Editura Publica
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Păi... despre ce vorbim noi aici, 
domnule?

Mi-e frică de țărani și de dramaturgia contemporană. 
Pe de altă parte, am vrut dintotdeauna să văd la Act o 
piesă cu țărani. Și, uite că am parte de ea. Mă bucur, ăsta 
e cuvântul. Mă bucur de piesa lui Cătălin ȘTEFĂNESCU, de 

fabulosul roman al lui PREDA, de actorii George și Marcel. Așa e la noi, ne bucurăm de toate 
prostiile, afirmă regizorul Alexandru DABIJA despre piesa „Păi...despre ce vorbim noi aici, 
domnule?”, o adaptare de Cătălin ŞTEFĂNESCU după „Moromeţii”.

Din distribuţie: Marcel IUREŞ, George MIHĂIŢĂ

Bucureşti, Teatrul Act

TEATRU

„Imaginând Balcanii. Identităţi şi memorie în lungul secol 
al XIX-lea”

Expoziţia internaţională itinerantă „Imaginând Balcanii. Identităţi 
şi memorie în “lungul secol al XIX-lea” este realizată sub egida UNESCO. 
Proiectul, deschis până pe 27 aprilie la Muzeul de Istorie, încearcă 
să reînnoiască viziunea schimbărilor sociale, politice, economice şi 
culturale în Sud-Estul Europei, prezentând complicatul proces istoric 
care a condus la naşterea şi coagularea naţiunilor din această regiune în 
secolele XVIII-XX şi a statelor lor naţionale. 

Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României

EXPOZIŢIE

CARTE

Kings on Ice
Cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai patinajului artistic, 

campioni olimpici, mondiali şi europeni en-titre, sosesc în aprilie 
la Bucureşti, în cadrul „Kings on Ice Olympic Gala 2014”. Unul 
dintre invitaţii speciali ai ediţiei este cunoscutul patinator Evgeni 
PLUSHENKO, care promite publicului o compoziţie originală şi o 
compilaţie a celor mai bune momente din repertoriile care l-au consacrat.

Bucureşti, Sala Polivalentă, 5 aprilie 2014

FESTIVAL






