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Industria de asigurări și impactul ei 
asupra dezvoltării sustenabile a României

Densitatea asigurărilor și gradul de penetrare a asigurărilor, 2012-2016

Gradul de 

penetrare a 

asigurărilor***

RON/EUR rata 

medie anuală de 

schimb****

EUR, mil. RON, mil. % în PIB EUR/capita RON/capita

2012 1,838              8,191         1.38               91.47              407.59            4.4560                   

2013 1,806              7,982         1.25               90.22              398.70            4.4190                   

2014 1,760              7,823         1.17               88.22              392.10            4.4446                   

2015 1,920              8,535         1.20               96.63              429.52            4.4450                   

2016 2,090              9,387         1.24               105.79            475.07            4.4908                   

PBS** Densitatea asigurărilor***

407.59 398.70 392.10 429.52 475.07 
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Densitatea asigurărilor*** RON/capita PBS RON, mil. Gradul de penetrare a asigurărilor*** % în PIB Linear (Densitatea asigurărilor*** RON/capita)

Injecții de capital – 400 mil lei (2016); 270 mil lei (2017) Sursa: Raport ASF, S1 2017



Industria de asigurări și impactul ei 
asupra dezvoltării sustenabile a României

• 14,5 mil – nr. de contracte (+ 11%)
• 2,032 mld lei - daune plătite, total (+9%, pentru AG)
• 476,9 mil lei - maturități / răscumpărări pe asigurări de viață (+91%)
• 15,2 mld lei – rezerve tehnice
• 4,97 mld lei – fonduri proprii eligibile să acopere SCR
• 19,70 mld lei – Active (+14%)
• 15,01 mld lei – Datorii (+14%)
• Total PBS - 5,04 mld lei (+ 2% AG; + 36% AV)
• Rata SCR şi MCR – îndeplinit de toți asigurătorii

SEMESTRUL 1 2017

Sursa: Raport ASF, S1 2017

17 – Asigurări generale

31 Societăți de asigurare:        8 – Asigurări de viață

6 – Activitate compozită



Provocări - Industria de Asigurări

Slovency 2;

Falimentele Astra și Carpatica;

 Industria a depus eforturi considerabile pentru implementarea modificărilor cadrului RCA: 
Prevederile au necesitat modificări complexe ale sistemelor IT, fluxurilor și procedurilor.

Urmează și alte provocări legislative și operaționale - GDPR și IDD, cu efecte asupra tuturor liniilor de 
business.

=> Consumatorul se află în prim plan, într-un cadru lărgit de protecție și transparență.
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Orizont – Industria de Asigurări
• Piața de asigurări din România are potențial de dezvoltare SUSTENABILĂ;

• Piața se schimbă datorită tehnologizării / digitalizării, a modificărilor legislative, 
dar mai ales datorită comportamentului CLIENTULUI, care are așteptări din ce în 
ce mai mari;

• Clienții vor SIMPLITATE (în produse, în ofertare, în timpul de răspuns);

• Industria asigurărilor își schimbă modelul de business și se orientează spre
INOVAȚIE și ASTEPTĂRILE CLIENTULUI.



UNSAR Strategie 2020 
1st step 2017 - 2018

Capacitate organizațională

Nouă organigramă

Echipă redimensionată sub o 
nouă structură.

Guvernanță
 Statut nou
 Codul Etic 

Procese interne noi: 
 QAR – buget / acțiuni
 Planificare anuală 
 Flux operațional

OBIECTIVE ORGANIZAȚIONALE



UNSAR Strategie 2020 
1st step 2017 - 2018

Obiective Reputaționale
• Dezvoltarea canalelor de comunicare UNSAR 

(Asiguropedia; Facebook);
• Programe de educație financiară;
• Programe de siguranță rutieră;
• Evenimente marca UNSAR;

P&C
 Pregătirea industriei de asigurări și a populației 

pentru administrarea unor evenimente catastrofale;
 Armonizarea procedurilor de despăgubire PAD vs. 

asigurările facultative de locuințe (program 
“Prometheus”);

 Creșterea nivelului de încredere în industrie și a 
gradului de penetrare a asigurărilor: 
- de locuințe (obligatorii și facultative);
- în domeniul agricol (responsabilizarea individuală a 
fermierilor; subvenționarea primei);

Auto

 Definitivare draft Ordin comun privind

baremul traumatologic;

 Susținerea drepturilor și intereselor

consumatorului prin propuneri de 

îmbunătățire a actualului cadru legislativ;

 Creșterea siguranței în trafic. Acțiuni de 

siguranță rutieră.

 Măsuri de combatere a fraudelor în

asigurări.

Life&Health
 Dezvoltarea pieței AVS, cu 

accent pe extinderea către 
spitalele publice.

 Creșterea conștientizării
nevoii de responsabilizare
individuală și securitatea 
financiară a familiei și
propuneri de măsuri pentru 
stimulare fiscală.

Obiective Operaționale



În loc de concluzie

Clienți cu așteptări
din ce în ce mai ridicate

Provocări legislative

Tehnologizare / 
Inovație

 Piața de asigurări din România are 
potențial de dezvoltare sustenabilă.

 Piața de asigurări a trecut prin provocări 
legislative și operaționale și vor veni noi 
directive europene (GDPR și IDD), cu 
efecte asupra tuturor liniilor de 
business.

 Educarea populației în spiritul 
responsabilizării individuale trebuie să 
fie un deziderat major pentru toți 
actorii implicați.

 UNSAR se concentrează pe dialog 
pentru consolidarea industriei, precum 
și pentru o protecție cât mai mare a 
clienților.
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