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Trei riscuri de impact

Cutremur Inundatii

Alunecari de teren



Cutremur
Romania se afla pe trei placi tectonice continentale, al caror punct de intalnire este zona Vrancea: placa Est

Europeana (practic, coltul de Sud-Vest a marii placi Est-Europene - in zona de Nord-Est a Romaniei, cu granita 

sub Carpatii Orientali), subplaca Intra-Alpina (cea care ocupa Transilvania si este parte componenta a placii 

Vest-Europene) si subplaca Moesica, cea din sudul Romaniei, care reprezinta zona frontala a microplacii Marii 

Negre. Fiecare dintre aceste placi tectonice continentale este direct influentata de miscarile sau presiunile la 

care este supusa "placa-mama", cea din care face parte.
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Scurt istoric:
10 noiembrie 1940, magnitudine 7,4 pe scara Richter

4 martie 1977, magnitudine 7,2 pe scara Richter

30 august 1986, magnitudine 7,0 pe scara Richter

30 mai 1990, magnitudinea 6,7 pe scara Richter

31 mai 1990, cu magnitudinea 6,2 pe scara Richter
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Cutremur – impact

4 martie 1977

Magnitudine:  7.2 pe scara Richter, 93 de kilometri 

adancime

Impact:
33.000 de locuinte afectate

1.571 de morti

11.300 de raniti

2 mld USD pierderi materiale -> 70% din pierderi au fost 

intregistrate in Bucuresti

90% din victime au fost in Bucuresti
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• România dispune de o reţea hidrografică formată din 78,905 km de cursuri de apă. Teoretic, toate albiile majore ale 

râurilor sunt expuse inundaţiilor

• Inundaţiile afectează frecvent România. Cele mai importante inundaţii (cu niveluri istorice, pe anumite secţiuni ale 

râurilor) au fost înregistrate în anii 1969 (55 mil EUR – Banca Mondiala), 1970 (256 mil EUR – Banca Mondiala), 1975 

(101 mil EUR – Banca Mondiala),, 2005 – 2011 (estimat presa: 3 mld. EUR).

• Principalele cauze includ precipitaţiile, debitul maxim al viiturilor şi capacitatea de transport a albiilor minore. 

Inundatiile

Modelarea riscului de 

inundatii 
Studiul de management integrat al 

riscului in caz de dezastre RMSI

Reteaua hidrografica

Harta extinderii inundaţiilor 

în România cu o perioadă de 

revenire de 100 de ani 

Principalele baraje din România

Inundatii fulger - volum 

mare de apa si durata scurta
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Inundatii in Romania (2005-2011)

In mod constant sunt afectate de inundatii judetele: Bacau, Botosani, Galati, Suceava, Neamt, Vaslui, Iasi, Alba, Caras – Severin 



7

Alunecari de teren

Factori determinanti

• Cauze naturale: ploi, topirea zapezilor, cutremure

• Actiunea omului: erodarea malurilor, excavatii la picioarele dealurilor, supraincarcarea pantelor prin construirea de 

drumuri si cladiri, despaduriri

Expunere la alunecari de teren in Romania - riscul cel mai ridicat se află în sud-vestul Carpaţilor

• 34 de municipii, 78 de orase mici, 875 de comune

• Exista un risc concentrat pe 7 cursuri de apa: Prut – 151.235 ha; Barladul Mijlociu – 117.541 ha; Barladul Superior –

88.700 ha; Tutova – 62.164 ha; Racova – 48.543 ha; Vasluiet – 45.464 ha; Crasna – 25.942 ha.

Viseu de Sus (MM)  - 2008 Sibiu  - 2010Buzau  - 2009



8Sursa: Studiul de management integrat al riscului in caz de dezastre RMSI

Alunecari de teren

Încadrarea susceptibilităţii la alunecare
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Date statistice – numar locuinte si operatori economici

Total: 8.973.097

Impartire in functie de expunerea la riscul de cutremur
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Date statistice – valoarea fondului locativ din Romania

Estimare bazata pe:

- numarul de locuinte  din Romania – 8.384.972

- suprafata medie per locuinta: 37 mp (conf. date recensamant 2002)

- pretul mediu de constructie: 400 EUR/mp (sursa: companiile de constructii)

Estimat  total expunere Romania - locuinte: 

124 mld EUR

Impartire in functie de expunerea la riscul de cutremur
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Estimat  total expunere UNSAR  trim 1 2012 - locuinte: 

59.150.479.200 EUR (48% din total expunere estimata)

Date statistice – expunere UNSAR (trimestrul 1 2012)

Estimare bazata pe:

-numarul de locuinte  asigurate UNSAR: 3.996.654

- suprafata medie per locuinta: 37 mp (conf. date recensamant 2002)

- pretul mediu de constructie: 400 EUR/mp (sursa: companiile de constructii)

Expunere totala UNSAR (trim 1 2012)

Expunere UNSAR vs. total expunere Romania

38%

68%

46%

46%
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Evolutia expunerii (2010 – 2012)

Valori in EUR

Sursa: UNSAR

Expunerea acumulata pentru asigurarile de locuinte

Estimare bazata pe:

- numarul de locuinte  asigurate

- suprafata medie per locuinta: 37 mp (conf. date recensamant 2002)

- pretul mediu de constructie: 400 EUR/mp (sursa: companiile de 

constructii)

Evolutia primelor cedate vs. prime retinute 
(Clasa VIII – Incendiu si  calamitati naturale)+313%

+194%

Cresterea expunerii 

retinute
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Gestionarea adecvata a expunerii la calamitatile naturale

Risk management 

intern

Modelare risc

Strategie prudenta

�Managementul adecvat al expunerii 

companiei

� Corelarea cotelor de prima cu nevoia de 

reasigurare

� Crestere profitabila a portofoliului

� Dezvoltare echilibrata a portofoliului corelata 

cu expunerea teritoriala

�Utilizarea anticipata  a modelelor de calcul  

(standard sau dezvoltate in cadrul organizatiei) 

pentru nevoia de capital sub aspectul Solvency 

II

�Criterii calitative riguroase de selectare a 

reasiguratorilor (rating, rata de solvabilitate, 

etc.)  

�Corelarea parametrilor de tara si a factorilor 

“CRESTA” utilizati in calculul expunerii conform 

Directivei Solvency II

� Increderea clientilor in 

capacitatea pietei de a 

onora obligatiile in urma 

unei calamitati naturale

� Imbunatatirea imaginii 

pietei de asigurare

� Stabilitatea financiara a 

companiilor de asigurare

Reglementari legale

� Stabilirea unor standarde minime privind 

nevoia de capital pentru subscrierea riscurilor 

catastrofice

� Alinierea la normele europene (Sovency II) 


