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Abstract.  Romanian Business environment perspectives are closely related to 

the moment of joining the U.E.-2007. 
Insurances, as component of financial system, are made according to the acquis 

demands. 
Difficult tasks as: private pensions, house insurances, or the increasing cost of 

insurances, influenced by the U.E. joining period induce to the insurance market 
difficult time. 

 
 Aderarea României la structurile europene are puternice repercursiuni asupra 
tuturor sectoarelor economiei naţionale. Conformarea tuturor câmpurilor de interes 
social, politic şi economic la cerinţele voinţei europene are cele mai puternice efecte în 
primul rând asupra sectorului financiar. 
 Integrarea României în UE nu trebuie înţeleasă doar ca un concept abstract, ci 
în primul rând ca o oportunitate de folosire abilă a unor avantaje conjuncturale şi 
structurale, în vederea recuperării decalajelor ce ne despart de vestici. Toate cerinţele ce 
stau la baza negocierilor noastre de aderare nu trebuie privite ca obstacole impuse de cei 
puternici, ci ca şi condiţii esenţiale în procesul de construire a unei economii viabile, 
baza creării unui standard ridicat de viaţă al românilor. 
 Relaţiile economice dintre România şi UE datează încă din anii ’70, România 
fiind singura ţară din zona “roşie” a Europei care a recunoscut de facto Comunităţile 
Economice Europene (Piaţa Comună cum se numea la acea dată). După Revoluţia din 
1989 s-au creat condiţiile evoluţiei acestor relaţii în mod favorabil, prin modificarea 
cadrului legislativ, concretizat prin Acordul european de asociere între România şi UE. 
Funcţionalitatea acestui nou cadru legislativ este demonstrată de dinamica schimburilor 
comerciale bilaterale, relaţiile cu această zonă reprezentând peste 60 % din totalul 
actelor de comerţ exterior ale României. 
 În ultimii 15 ani s-au făcut eforturi deosebite pentru trecerea României la 
standardele de performanţă occidentale. Acquis-ul comunitar este structurat pe 31 de 
capitole de negociere la care România s-a conformat până în prezent considerându-se 
încheiate tehnic la sfârşitul anului 2004. 
 Documentul de poziţie al României privind Capitolul 3 al negocierilor cu U.E. – 
libera circulaţie a serviciilor, face referire la acceptarea acquis-ului comunitar în 
domeniul liberei circulaţii a serviciilor, până la data aderării, cu excepţia actelor 
comunitare (5) : 
• Directiva Consiliului nr.84 /5/ CEE privind aproximarea legilor Statelor Membre 
referitoare la asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor, România solicitând o 
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perioadă de tranziţie de 5 ani, până la 1 ianuarie 2012. 
• Directiva Consiliului nr.97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor şi 
aici România solicitând acordarea unei perioade de graţie de 5 ani, până la 1 ianuarie 
2012. 
 Capitolul 3 al documentului priveşte reglementarea pieţei asigurărilor din 
România, prin măsuri care fac referire la:  
• obligativitatea autorizării prealabile a societăţilor de asigurare de către CSA 
(Comisia de Supraveghere a Asigurărilor); 
• clasele generale de asigurări ce pot fi practicate în România (asigurări generale şi 
asigurări de viaţă; asigurări obligatorii şi asigurări facultative etc.); 
• condiţiile de acordare şi de suspendare a autorizării de funcţionare a asigurătorilor 
şi a intermediarilor (condiţii generale de autorizare, documente financiare necesare; 
cerinţele privind managementul şi acţionariatul societăţii; motivarea refuzului sau a 
acceptării eliberării autorizaţiei; încălcări ale regulamentului; sancţiuni); 
• modul de desfăşurare a activităţii de asigurare, procedura de supraveghere de către 
autorităţi; 
• necesitatea constituirii rezervelor tehnice, modul de calcul al marjei de solvabilitate 
şi obligaţia păstrării acestei marje; 
• prezentarea unui plan de redresare de către societăţile aflate în dificultate (vezi 
cazurile ARDAF, Astra, sau UNITA etc.); 
• condiţiile aprobării transferului de portofoliu etc. 
  Cele mai importante acte normative (6) care reglementează activitatea de 
asigurare în România la nivelul anului 2006 sunt: Legea nr.136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările din România; Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor; Legea nr.76/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
32/2000; Legea nr.172/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România; Legea 212/2004 privind asigurările 
private de sănătate; Legea nr.403/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor; Legea 503/2004 
privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare; Ordonananţa de 
Urgenţă nr.61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările in România; Legea 283/2005 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România; Ordonananţa de urgenţă 
nr.201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de 
asigurare şi supravegherea asigurărilor. 
 Fără îndoială însă, meritul apropierii de cerinţele europene îl are în primul rând 
Legea 32/2000. Înfiinţarea organismului de supraveghere a asigurărilor- CSA, şi 
împuternicirea acestuia în autorizarea, monitorizarea, controlul şi sancţionarea 
asigurătorilor, a fost cea mai aşteptată măsură. Independenţa politică sau de interese 
private a acestui organism (prin alegerea celor 5membri -respectiv 7 incepand din acest 
an, pentru mandate de câte 5 ani de către Parlament) garantează egalitatea şi 
corectitudinea modului de tratare a tuturor “actorilor” de pe piaţa asigurărilor. Totodată, 
prin prevederile aceleiaşi legi, privind modificările nivelului capitalului social subscris 
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şi vărsat (cu o frecvenţă aproape anuală, începând cu 1 aprilie 2001), numărul 
societăţilor de asigurări (apărute precum ciupercile după 1991, în număr de aproape 
100) s-a micşorat substanţial; ca urmare a dispariţiei celor necompetitive, sau a fuziunii 
societăţilor de talie mică, în 2006 numaram 37 de societăţi de profil, autorizate de catre 
CSA  sa functioneze. 
 Garanţiile privind achitarea obligaţiilor de plată faţă de clienţi, controlul 
modalităţii de constituire a portofoliului de investiţii al asigurătorului, în general 
procedura mai precaută de acreditare şi de menţinere a autorizării asigurătorilor, toate 
acestea sunt menite să contribuie la crearea unui mediu stabil, capabil să satisfacă 
interesele asiguraţilor, al economiei naţionale în general. 
 Libera circulaţie a serviciilor şi a capitalurilor (capitolele 3 şi 4 ale acquis-ului 
comunitar) sunt condiţii necesare oricărei economii de piaţă, pentru buna desfăşurare 
activităţii de asigurare, imperativă fiind însă şi atenta monitorizare de către CSA a 
modului în care societăţile de asigurări plaseasă banii clienţilor. 
 Rolul deosebit al asigurărilor într-o economie naţională nu se referă numai la 
funcţia de protejare a integrităţii corporale, a capacităţii de muncă sau a averii 
asiguraţilor, sau la funcţia de plătitor (gras) de obligaţii fiscale, ci şi la funcţia de 
mobilizator de disponibilităţi băneşti de la asiguraţi (cca 40% din lichidăţile de pe piaţă) 
şi de redistribuire a acestora către debitorii – agenţi economici. 
 Anul 2005 a fost unul benefic pentru asigurările private de sănătate, un domeniu 
despre care spera să se dezvolte în perioada imediat următoare; în această direcţie s-au 
realizat o serie de progrese, cum ar fi protocolul încheiat între UNSAR şi Ministerul 
Sanatatii care are ca scop facilitarea obţinerii documentelor medicale necesare 
asiguratorilor pentru evaluarea dosarelor de daună. Această atitudine era necesară mai 
ales pentru că societăţile care practică asigurări de viaţă intampinau întârzieri în 
procesul de obţinere a documentelor medicale. 
 Pe lângă reacţiile mai mult sau mai puţin prompte ale autorităţilor în sensul 
adaptării la cerinţele modernizării cadrului legislativ, există şi probleme ce apar din 
direcţia purtătorilor cererii de asigurare: asiguratorii ce evoluează pe piaţa românească a 
asigurărilor de viaţă reclamă că se confruntă cu o serie de dificultăţi ce decurg din 
nivelul extrem de redus al primelor de asigurare agreate de asiguraţi; industria 
asigurărilor de viaţă din România poate determina schimbarea acestei direcţii prin 
asumarea rolului de educator al conştiinţei românilor în privinţa transferului riscurilor 
financiare asociate cu accidente, boli sau pierderi de viaţă, de la familie către  gestionarii 
specializaţi-asiguratorii. Efecte ale acestei responsabilizări sunt aşteptate în privinţa 
imbunătăţirii modului de percerpere a protecţiei prin asigurare, de către indivizi; 
aceasta, în sensul că  ar contribui la creşterea gradului de cuprindere în asigurare al 
românilor şi la mărirea gradului de penetrare a asigurărilor din total PIB. 
 Aşteptările însă nu sunt triste pentru industria asigurărilor, în contextul scăderii 
perspectivelor de investire ale populaţiei prin intermediul instituţiilor bancare sau 
mobiliare, tradiţionale; astfel, o soluţie ar putea reprezenta orientarea către asigurările de 
viaţă şi către fondurile mutuale. Acestea constituie o alternativă de economisire pe 
termen lung, oferind, în plus, protecţia financiară pe care alte produse nu o include. 
Acest avantaj va reprezenta un caştig în primul rând pentru asiguratorii care oferă 
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asigurări de viaţă cu componenta de investire. Comparaţiile prezentului însă, pot fi 
descurajatoare:prima medie plătită pentru asigurările de viaţă de fiecare locuitor este in 
Romania de numai 9,75 USD pe an, în timp ce populaţia poloneză investeşte de 7 ori 
mai mult în asigurări de viaţă, iar în Ungaria s-a cheltuit o suma aproape de 12 ori mai 
mare decât în România în această privinţă. Mai mulţi bani platiţi prin primele de 
asigurare de viaţă reprezintă şi sume mai mari de investit pe piaţă; pe lângă beneficiile 
inregistrate de intreaga economie, prin creşterea resurselor de imprumut, există şi 
câştigul tuturor părtilor implicate direct în contractul de asigurare de viaţă. Acest lucru 
poate fi certificat prin compararea directă a situaţiei din Romania cu cea a Poloniei, 
unde creşterea de 85% a profitului din 2005 faţă de anul anterior s-a tradus într-un profit 
net (!) de 1,34 miliarde euro. Evoluţia pozitivă a industriei de asigurări din Polonia, ca şi 
în alte ţări ce sufereau de handicapul comunismului, a rezultat din venituri tot mai mari 
generate de investitii (conform Oficiului Central polonez de Statistică). Astfel, 
asigurările de viaţă în Polonia au totalizat un profit net de 580 mil. EUR, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 62,3% fata de 2004, în timp ce piaţa românească consemnează 
în aceeaşi perioadă încasarea sumei record de 1000000ron (aproximativ 282 mil euro). 
La noi, fiecare român a cheltuit anul trecut (2005), în medie, doar 12,5 EUR pentru 
asigurările de viaţă, dintr-un total de 56,5 EUR alocaţi, în general, asigurărilor. În lipsa 
stimulentelor fiscale, segmentul viaţă, cu o cota de 23,1% din piaţă, se menţine la un 
nivel redus, deşi produsele oferite de companii sunt extrem de competitive, flexibile şi 
acoperitoare. Cu toate acestea, aşteptările societăţilor de asigurări de viaţă pentru 
următorii 5 ani, se cifrează la 3,28 mld. RON prime subscrise; gradul de penetrare al 
asigurărilor de viaţă în PIB va atinge un nivel dublu faţă de cel din prezent, respectiv va 
urca de la valoarea de 0,4%, la cca 0.9%. În condiţiile triplării volumului actual de 
prime brute incasate, grija asiguratorilor se orientează în direcţia posibilităţii de plasare 
in condiţii de maximă eficienţă a resurselor incasate de la clienţi. Ori, în acest moment 
putem afirma că gradul de dezoltare a pieţei de capital este sub aşteptările cererii; în plus 
dobânzile oferite de societăţile bancare nu se ridică la nivelul doleanţelor creditorilor, 
deseori nivelul dobânzilor neacoperind nici măcar valoarea inflaţiei. Iniţiativele 
asociaţiilor profesionale ale asiguratorilor trebuie să se îndrepte către presarea 
autorităţilor în a studia variantele alternative cu risc minimal care pot fi incluse în 
categoria instrumentelor de investiţii la care pot avea acces asiguratorii. In prezent, doar 
4 procente din veniturile populaţiei din România sunt investite în sectorul asigurărilor, 
în timp ce 21,8% sunt plasate în titluri şi acţiuni. Comparativ, în Europa Centrala şi de 
Sud-Est ponderea depozitelor în totalul economiilor este de 62%, iar fondurile de pensii 
şi fondurile mutuale cumulează până la 10%. 
 Din aceste realizări înregistrate în evoluţia asigurărilor în perioada recentă, o 
pondere crescătoare observăm că deţin brokerii de asigurări-20,5% din totalul 
primelor brute subscrise de asigurători în anul 2005 au fost intermediate de brokeri, 
depăsindu-se practic, pragul psihologic de 20 de procente.  
 Anul 2006 ar trebui să permită lansarea sistemului de pensii private; modificările 
de legislaţie privind transferul de la stat către sectorul privat al administrării fondului 
public de pensii încă nu şi-au atins scopul, din cauza lacunelor de legislaţie. De aceea, 
considerăm că pentru succesul acestei iniţiative, este importantă colaborarea 
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permanentă a legiuitorilor cu organizaţiile profesionale ale companiilor ce activează în 
sectorul asigurărilor (Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare, 
Institutul Naţional al Asigurărilor, Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi 
Consultanţă in Asigurări din România,etc.). Una din direcţiile importante pentru 
strădaniile organismului legiuitor, pentru a veni in ajutorului sistemului actual, depăşit, 
de administrare a pensiilor, este cea a reformei sistemului de pensii: aceasta se 
desfăşoara la trei niveluri. Nivelul prim-aşa numitul Pilon I, un pilon restrâns dar 
sănătos şi care să ofere beneficii, pe care şi le poate sustine astfel încât echilibrul 
financiar să nu fie perturbat; apoi, la nivelul următor, Pilonul II, obligatoriu, în care 
contribuţiile se investesc astfel încât Pilonul II plus Pilonul I să ofere o pensie decentă; 
la nivel superior este plasat Pilonul III, cu caracter opţional şi care se adresează celor cu 
un nivel mai mare al veniturilor. Sistemul este astfel conceput, încât cumulat, cei trei 
piloni ar trebui să reflecte valoarea ultimului salariu pentru contribuabil. Aşteptările 
celor care vor contribui la toate cele trei niveluri nu vor trebui supraevaluate, întrucât se 
au în vedere in general perioade lungi de contract, în cadrul proiectării cărora se ţine 
cont de inflaţie-ori, la maturitatea acordului, în termeni reali, sumele vor fi pur şi simplu 
normale, datorită unei inflaţii scăzute.  
  În condiţiile continuei complicări a mediului de afaceri, de investiţii în special, 
pentru asigurătorii  ce intenţioneaza nu numai să supravieţuiasca, ci şi să fie profitabili, 
este imperativ ca managerii  să pregăteasca  companiile pentru a face faţă, la 1 ianuarie 
2007, standardelor impuse de mediul concurenţial din Uniunea Europeană.Obiectivele 
trebuie să se axeze pe 3 coordonate:reorganizarea activităţii de soluţionare a daunelor 
(adaptate la noile plafoane de despăgubire), la modernizarea forţei de vânzări, şi, 
totodată, la dezvoltarea capacităţii logistice (sistemul informatic, a celui contabil,mai 
ales în condiţiile reformării contabilităţii asigurărilor). Un rol hotărâtor îl vor juca 
managerii de resurse umane, unit-managerii, în pregătirea angajaţilor pentru schimbările 
ce sunt efectuate; trebuie ocolite situaţiile de conflict ce pot apărea între angajat şi noile 
cerinţe, pe care ar putea să le considere inutile sau prea dificile pentru a şi le putea 
însuşi. Conducătorii societăţilor de asigurări din România înţeleg şi îşi asumă ideea că 
succesul le este garantat în măsura în care acordă atenţie sporită pregătirii personalului 
şi orientării eficiente a acestuia, în concordanţă cu aspiraţiile individuale, către realizarea 
obiectivelor organizaţionale. 
 Un alt aspect practic al cerinţelor celor din Vest este legat de necesitatea nivelării 
sumelor asigurate şi a indemnizaţiilor de asigurare garantate în România, cu cele din 
ţările UE. O primă problemă ce apare aici este, ca o consecinţă, necesitatea creşterii 
proporţionale şi a primelor de asigurare aferente, “scumpire” a produselor de asigurare 
ce nu va putea fi uşor suportată de către români. De aceea, aceste măsuri vor trebui 
adoptate gradual, până în 2012.Această situaţie implică dificultăţi speciale mai ales în 
cazul asigurărilor de răspundere civilă, respectiv a poliţei RCA unde, unificarea cu 
poliţa Carte Verde va fi posibilă abia în anul 2012; până atunci, deja plătim de la 1 
ianuarie 2005 prime mai mari pentru poliţa RCA, în funcţie de capacitatea cilindrică a 
autovehiculului şi forma de proprietate (persoană fizică sau juridică) (1). Tot până în 
2012 trebuie să se realizeze o “scindare” totală a obiectelor de activitate ale societăţilor 
de asigurări din România. Deşi în prezent, procedura de autorizare a asigurătorilor 
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permite aceleiaşi societăţi practicarea atât a asigurărilor generale, cât şi a celor de viaţă, 
după integrare, asigurătorii vor putea practica numai una din cele două forme de 
asigurare (4). 
 Noile limite trasate prin modificările benefice legislative pe piaţa asigurărilor vor 
permite dezvoltarea armonioasă a unei verigi importante a sistemului financiar, deci şi a 
economiei naţionale şi a bunăstării individuale. 

CONCLUZII 
 Tendinţa constantă de creştere a sectorului asigurărilor este o consecinţa directă a 
demonstrării credibilităţii sistemului în faţa populaţiei.  
 Problemele de ordin legislativ sunt surmontabile, mai ales în condiţiile 
permanentei implicări a organismelor europene în consilierea autorităţilor române 
responsabile; gestiunea aspectelor de ordin practic rămâne însă o necunoscută pentru 
majoritatea participanţilor de pe piaţa asigurărilor. Drumul deschis este abia la 
început, dificultăţile cele mai speciale urmând probabil a se manifesta la capitolul 
RCA, asigurări de pensii private şi asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
calamităţilor. 
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