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De ce ASF?

ASF

CSSPP

CSA
CNVM

 Piețe interconectate, instituții care pot avea
activitate atât pe piața asigurărilor cât și a fondurilor
de pensii facultative

 Existența unor produse financiare, cu caracteristici
ce țin de piețe diferite: produse de asigurare cu
componentă investițională, CAT bonds

 Supravegherea consolidată a produselor de
”graniță” și a activității multisectoriale



Obiectivele ASF

 Buna funcţionare a piețelor financiare nebancare și asigurarea 
stabilității financiare
 Promovarea încrederii în aceste piețe și în produse financiare 
 Protecția consumatorilor și a participanților la piețe împotriva 
practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Piața de 
capital

Sistemul 
de pensii 
private

Piața de 
asigurări



Supravegherea pieței financiare nebancare din 
România în context european

ESRB

ESMA

EIOPA

IOSCO

IOPS

IAIS

INFE

BNR

Existența ASF este menită să favorizeze coordonarea, colaborarea și schimbul de informații 
între piețe și instituții, în special pentru asigurarea stabilității sectorului financiar nebancar. 

ASF conlucrează lucrează cu BNR cu scopul de a asigura stabilitatea financiară, inclusiv prin 
intermediul Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială.



Structura pieței de asigurări - Romania

Sursa: ASF
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Structura pieței de asigurări – Republica Moldova I
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Structura pieței de asigurări în funcție de primele subscrise 2016
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Republica Moldova

Nr. 

crt.
Societăţi

Total prime subscrise 

(asigurări generale și de 

viață) (lei)

Cota de 

piață

1
ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI

S.A.
1.227.537.849 13,08%

2 OMNIASIG VIG 1.083.220.549 11,54%

3
ASIROM VIENNA INSURANCE

GROUP S.A.
1.072.282.256 11,42%

4 GROUPAMA ASIGURARI S.A. 932.265.394 9,93%

5
EUROINS ROMANIA ASIGURARE

REASIGURARE S.A.
870.458.189 9,27%

Total (1-5) 5.185.764.237 55,24%

6 CITY INSURANCE S.A. 789.618.049 8,41%

7 NN ASIGURARI DE VIATA SA 661.714.718 7,05%

8
GENERALI ROMANIA

ASIGURARE REASIGURARE S.A.
642.793.295 6,85%

9 UNIQA ASIGURARI S.A. 476.447.512 5,08%

10 CARPATICA ASIG S.A. 451.766.097 4,81%

Total (1-10) 8.208.103.908 87,44%

Alte societăți 1.179.234.817 12,56%

TOTAL 9.387.338.725 100%

Gradul de concentrare al piețelor de asigurări

România



Evoluția primelor brute subscrise în 2016

T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

AG 6.454.395.818 6.488.150.452 6.448.556.518 6.957.416.634 7.717.501.992

AV 1.736.614.154 1.493.750.277 1.374.917.896 1.577.502.907 1.669.836.733

TOTAL 8.191.009.972 7.981.900.729 7.823.474.414 8.534.919.541 9.387.338.725

Pondere AG (%) 79% 81% 82% 82% 82%

Pondere AV (%) 21% 19% 18% 18% 18%

Evoluția volumului de prime brute subscrise în perioada 2012 - 2016

Asigurătorii au cumulat în anul 2016 prime brute subscrise în valoare de 9.387.339 mii lei, în creștere cu 10% față de
anul 2015:
• primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) sunt în sumă de 7.717.502 mii lei, în creștere

față de anul precedent cu 11%;
• primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de 1.669.837 mii lei, în creștere față de

perioada similară a anului anterior cu 6%.



Evoluția primelor brute subscrise – Republica Moldova

Pe parcursul anului de referință 20016, societățile de asigurare au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în
valoare totală de 519,1 mil.lei, înregistrând o creștere cu 132,5 mil.lei sau 34,3% faţă de nivelul anului precedent.
p.p. faţă de nivelul înregistrat în perioada anului precedent. Raportul despăgubirilor de asigurare față de primele
subscrise în 2016 a constituit 37,61%, înregistrând o creștere cu 6,14



Evoluția indemnizațiilor brute plătite în 2016

Sursa: ASFEvoluția volumului de indemnizații brute plătite inclusiv maturități și răscumpărări pentru asigurări generale și de viață 
(milioane lei)
La sfârșitul trimestrului IV 2016, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări 
parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 3.755.308.900 lei, astfel:
3.601.260.908 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o  scădere cu 5% față de anul anterior 
(3.773.614.760 lei);
154.047.992 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu 6% față de 
anul anterior (144.890.234 lei).
Scăderea aferentă asigurărilor generale este datorată falimentului a trei societăți de asigurări (Astra, Carpatica și Forte).
Indemnizațiilor brute aferente asigurărilor de viață li se adaugă maturități și răscumpărări parțiale sau totale, în sumă de 
562.214.105 lei, valoare în scădere cu 2% comparativ cu anul anterior (571.263.546 lei).



Structura despăgubirilor și indemnizațiilor de asigurare 2016 -
Republica Moldova



Densitatea asigurărilor 
prima medie pe cap de locuitor
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Gradul de penetrare al asigurărilor – evoluția primelor brute 
subscrise (2016)
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Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB, a înregistrat nivelul 
de 1,23



Densitatea asigurărilor 
prima medie pe cap de locuitor –Republica Moldova

Evoluția gradului de penetrare și a densității asigurărilor 

Evoluția pieţei asigurărilor se caracterizează printr-un grad sporit de concentrare. Astfel, 6 societăți de asigurare
au subscris 1 039,3 mil.lei sau circa 75,3% din volumul total de prime. Primele brute subscrise din asigurări în
anul 2016, precum şi cotele de piaţa deținute de societăţi.
Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB, a înregistrat nivelul
de 1,03%, fapt ce atestă o creștere a acestui indicator comparativ cu 2015 cu 0,02 p.p. Densitatea asigurărilor,
care reprezintă raportul dintre volumul primelor brute subscrise şi numărul populației, a înregistrat nivelul de
388,71 lei/locuitor, crescând cu 43,0 lei/locuitor faţă de nivelul anului precedent.



Ponderea asigurării RCA - categoria asigurări generale
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Asigurarea RCA - II

T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

PBS mii lei 1.998.857 2.367.108 2.670.799 3.115.092 4.033.635

Nr contracte unitati anuale 4.217.016 4.399.068 4.606.844 4.743.093 4.983.409
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Evoluția PBS RCA în perioada 2012-2016



Date agregate SII - I

Regimul Solvency II
La finalul anului 2016, un număr de 31 de asigurători s-au aflat sub incidența noului regim de
solvabilitate.

O societate nu îndeplinea la sfârșitul anului 2016 atât cerințele necesarului de capital (SCR), cât și
cerințele minime de capital (MCR) – LIG Insurance S.A., și câte o societate care nu îndeplinește fie
condițiile privind SCR – City Insurance S.A., fie condițiile privind MCR – ATE Insurance, portofoliul fiind
transferat la un alt asigurător.

Dintre aceștia, unui asigurător – LIG Insurance – i-a fost retrasă autorizația de funcționare la începutul
lunii ianuarie 2017, și un asigurător se află în redresare financiară începând cu luna aprilie 2016 – City
Insurance S.A.



Date agregate SII - II

Societate Fonduri eligibile SCR SCR SCR Ratio Fonduri eligibile MCR MCR MCR Ratio

ABC 19.854.903 12.262.447 162% 19.854.903 16.802.070 118%

ALLIANZ - TIRIAC 775.203.389 538.900.821 144% 775.203.389 158.609.597 489%

ASIMED 16.729.965 10.087.382 166% 16.729.965 16.641.860 101%

ASIROM 443.051.089 315.189.488 141% 428.568.871 100.993.071 424%

ASITO KAPITAL 22.815.340 17.226.901 132% 22.815.340 16.671.090 137%

ATE 14.716.492 5.229.055 281% 14.716.492 16.671.090 88%

AXA 32.176.199 13.647.415 236% 32.176.199 16.641.860 193%

BCR 186.082.321 67.840.926 274% 186.082.321 16.960.232 1097%

BRD 117.298.154 55.283.255 212% 117.298.154 27.479.640 427%

CERTASIG 33.688.998 24.415.230 138% 33.688.998 16.802.070 201%

CITY INSURANCE 97.264.852 131.622.907 74% 38.635.147 35.908.738 108%

ERGO ASIGURARI 29.573.075 26.409.844 112% 29.573.075 16.671.090 177%

ERGO AV 35.498.680 9.613.235 369% 35.498.680 16.675.900 213%

EUROINS 195.117.793 182.859.564 107% 140.231.055 68.179.295 206%

EUROLIFE ERB AG 28.788.100 8.219.824 350% 28.518.672 16.671.090 171%

EUROLIFE ERB AV 33.258.261 19.254.916 173% 33.122.877 16.671.090 199%

EXIM ROMANIA 23.506.240 23.492.867 100% 23.506.240 16.641.860 141%

FATA 18.507.214 12.030.690 154% 18.507.214 11.080.500 167%

GARANTA 78.796.740 27.127.182 290% 78.796.740 33.342.180 236%

GENERALI 535.156.717 178.385.951 300% 535.156.717 77.691.898 689%

GOTHAER 44.486.418 27.232.444 163% 44.486.418 16.641.860 267%

GRAWE 112.392.176 32.544.157 345% 112.392.176 33.342.180 337%

GROUPAMA 413.076.000 295.258.620 140% 413.076.000 132.866.379 311%

LIG INSURANCE -109.604.607 118.732.170 -92% -131.069.150 29.683.043 -442%

NN 576.119.974 150.147.791 384% 576.119.974 67.566.506 853%

OMNIASIG 362.741.228 231.117.510 157% 291.974.194 104.002.879 281%

ONIX 76.972.734 37.344.945 206% 76.972.734 16.641.860 463%

P.A.I.D 74.809.262 60.005.258 125% 74.809.262 15.097.281 496%

SIGNAL IDUNA 24.905.532 13.744.184 181% 24.447.011 16.671.090 147%

UNIQA AG 252.366.846 166.610.444 151% 180.360.767 47.954.201 376%

UNIQA AV 33.199.273 11.236.491 295% 33.066.149 16.473.510 201%

Indicatorii de solvabilitate pentru companiile aflate sub 
incidența Directivei Solvency II



Date agregate SII - III

Structura fondurilor proprii pentru a acoperi SCR

• În ceea ce privește structura fondurilor proprii pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate la nivelul 
întregii piețe de asigurări din România, fondurile proprii de rang 1 fără restricții reprezintă 91% din total 
fonduri proprii eligibile. Valoarea fondurilor proprii eligibile pentru a acoperi SCR la finalul anului 2016 la 
nivelul întregului sistem este de 4,59 miliarde lei. 

• Comparativ cu 1 ianuarie 2016, fondurile proprii pentru a acoperi SCR, se află în creștere cu 18%, valoarea 
fondurilor fiind, la 1 ianuarie 2016, de 3,9 miliarde lei.

Structura fondurilor proprii pentru a acoperi SCR la nivelul întregului sistem de asigurări



Date agregate SII - IV

Structura fondurilor proprii pentru a acoperi MCR

• Valoarea fondurilor proprii eligibile la finalul anului 2016 pentru a acoperi cerința minimă de capital 
a fost la nivelul întregului sistem de 4,30 miliarde lei. În ceea ce privește elementele eligibile pentru 
a acoperi cerința minimă de capital, fondurile de rang 1 fără restricții reprezintă 97% din totalul 
fondurilor proprii, rang 1 cu restricții reprezintă 2%, respectiv 1% elementele de rang 2.

Structura fondurilor proprii pentru a acoperi MCR la nivelul întregului sistem de asigurări



Distribuția geografică a subscrierilor

Distribuția PBS pentru asigurările 
generale 

Distribuția PBS pentru asigurările 
de viață 



Provocările anului 2017- I 

• Dependența pieței de asigurarea RCA și necesitatea 
stabilizării pieței asigurărilor RCA

• Mecanisme utilizate:
- tariful de referință

- clientul cu risc ridicat, definirea acestuia prin raportare la tariful de referință

- factorul ”N” – calculat de BAAR

- regândirea sistemului bonus – malus pentru încurajarea comportamentului 
responsabil și sancționarea imprudenței

- decontarea directă 



Provocările anul 2017 - II

• Dezvoltarea insuficienta a pieței de asigurări facultative 

• Gradul mic de cuprindere în asigurare a locuințelor prin polița obligatorie PAD (18,48% în septembrie 
2017) 

• Concentrare mare a pieței: 

- primii 5 asiguratori realizează 57,7% din piață, după volumul PBS, cumulat pentru asigurări generale și asigurări

de viață*

- primii 5 asiguratori realizează 70,7% din piață, după volumul PBS, cumulat pentru asigurări generale*

* date la 30.06.2017



Piața de asigurări: ce urmează ?

Pregătirea implementării directivei IDD

Cerințele aplicabile distribuitorilor vor intra în vigoare de la 23.02.2018.

Schimbarea intervine prin trecerea de la conceptul de intermediere la conceptul de
distribuție.

Consumatorul devine centrul de interes, contactul cu acesta fiind supus unor reguli
guvernate de principiul – cel mai bun interes al consumatorului, cele mai bune practici

Propunerea de modificare a legii 260/2008 privind
asigurarea obligatorie de locuințe

Reactivarea Grupului de lucru la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară având în
vedere importanța deosebită, impactul social și necesitatea de a identifica soluții
optime prin conlucrarea tuturor factorilor de decizie implicați.



Mecanisme prudențiale
în piețele financiare nebancare

Mecanismul de rezoluție pentru companiile de asigurari

Solvency IISolvency IISolvency IISolvency II

Legea 246/2015 
privind redresarea și 

rezoluția 
asigurătorilor

Directiva 2014/59/EU pentru 
redresarea și rezoluția  

instituțiilor de credit și a 
societăților de investiții

Strânsă cooperare 
cu experții CE

Atributele Regimurilor de 
Rezoluție pentru Instituțiile 

Financiare (Financial Stability 
Board,  Octombrie 2014 )

Protecția 
creditorilor în 

asigurări

Protecția 
fondurilor 

publice

Prevenirea 
contagiunii și 

evitarea 
efectelor 

adverse asupra 
stabilității 
financiare

Asigurarea 
continuității 

funcțiilor critice

Sunt eligibili pentru aplicarea mecanismului de rezoluție asigurătorii care dețin o pondere semnificativă în piață:

 Cota de piață a rezervelor tehnice depășește 5% 

 Cota de piață a primelor brute subscrise este mai mare de 5%



Mecanisme prudențiale
în piețele financiare nebancare

Mecanismul de rezoluție pentru companiile de asigurari

Solvency IISolvency IISolvency IISolvency II

Planificarea 
redresării / 
Rezoluției

• Plan de 
redresare

• Plan de rezoluție

Măsuri de 
intervenție 
timpurie

• Administrator de 
rezoluție

• Evaluarea 
provizorie a 
activelor și 
pasivelor 
asigurătorului 
pentru fiecare 
măsură de 
rezoluție 

Rezoluția

• Instrumente de 
rezoluție

• Competențe în 
rezoluție



Cine sunt consumatorii?

14.586.982 contracte de
asigurare în vigoare, dintre care
12.663.958 contracte de asigurări
generale și 1.923.024 contracte
de asigurări de viață

La sfârșitul primului semestru al anului 
2017:

La sfârșitul anului 2016:

12.649.539 contracte de
asigurare în vigoare, dintre care
11.005.401 contracte de asigurări
generale și 1.644.138 contracte
de asigurări de viață



Conform studiilor internaționale, educația financiară în România este la un nivel scăzut.

- Studiul Standard & Poor’s Ratings:

- participanți: peste 150.000 de persoane din 143 de țări.

- România ocupă locul 124 din 143 într-un clasament global.

- doar 21% (1 din 5 români) dintre români au o educație financiară și doar 15% economisesc și investesc p

entru a avea bani la bătrânețe.

- în UE, România este pe ultimul loc la nivelul de educație financiară.

- doar 1 din 3 persoane la nivel mondial au o educație financiară - România este sub această medie.

- Studiu Erste: principala sursă de educație financiară a tinerilor din România este familia (95% din respondenți),

în timp ce școala deține un procent de 9%, iar băncile doar 5%.

- 99% din tinerii care sunt încadrați pentru prima dată în muncă sunt repartizați aleatoriu de către stat în sistemul

obligatoriu de pensii administrate privat Pilon II.

Educația Financiară în România



Program în parteneriat cu

MECS și inspectoratele

școlare pentru predarea

în școli a noțiunilor de

bază de educație

financiară.

Crearea unui website

dedicat, creat special

pentru nevoile lor.

Parteneriat cu

principalele universități

din România pentru a

prezenta studenților atât

noțiuni de piață

financiară, cât și pentru a

dezvolta competențe

specifice.

Crearea unor programe

de învățare prin

exemplificare practică.

Crearea unor instrumente

de informare accesibile

consumatorilor – ghiduri,

broșuri, informări media

etc.

Deschiderea unor canale

de comunicare dedicate

nevoilor de cunoaștere a

populației adulte (call-

center, Facebook) .

Stabilirea grupurilor

țintă de formatori care

să poată transmite

informația specifică

educației financiare, să

intervină în explicația

de tip case-by-case.

Crearea unor bune

practici care să contribuie

la protecția

consumatorului de

servicii, produse și

instrumente financiare.

Atragerea la participarea

pentru dezvoltarea

educației financiare în

România.

Copii și 
adolescenți

Millenials Populația 

adultă

Formare formatori Firme și ONGuri

A.S.F. și Educația Financiară



- seria de ghiduri din Colecția ASF
- Facebook
- interacțiune media

- continuarea programelor demarate 
- inițierea unor programe de formare 
formatori
- diversificarea instrumentelor 
specifice educației financiare
- adoptarea unor abordări flexibile și 
inovative

- a început în septembrie 2015
- București, Iași, Cluj 
- peste 2500 de elevi
- 4 tipuri de abordări: cls. 7, cls. 11, 
planificare bugetară (evenimentele 
ASF+ISF – Fii deștept!), organizare 
de evenimente Global Money Week

- Laboratorul Academic a început în 
2016 
- conferințe în mediul universitar și 
susținere de prezentări (studii de caz 
specifice)
- București, Cluj, Iași, urmând a se 
alătura și Timișoara

Copii și tineri 10-18 ani

Millenials

Adulți

Continuarea acțiunilor 

specifice

Obiective:
 înțelegerea noțiunilor și mecanismelor și cunoașterea drepturilor (financial capability) și 
promovarea interesului de a cunoaște (financial education)

Recunoastere internațională:
obținerea în cadrul evenimentului Global Inclusion Awards a premiului Child and Youth 
Finance International - Country Award de către Romania pentru proiectele de educație 
financiară destinate copiilor și tinerilor derulate de BNR, ASF împreună cu Ministerul 
Educației Naționale

Activități A.S.F.



Inovații pentru protecția consumatorului

Trecerea de la o abordare prescriptivă și reactivă a activității de protecție a consumatorului la una 
proactivă și preventivă, cu accent pe monitorizare și educație financiară, prin:

 monitorizare de tipul „ Mystery Shopping ”
 monitorizarea marketing-ului produselor financiare, 
 identificarea de soluții pentru protejarea consumatorului, dar și pentru dezvoltarea piețelor, a 

educației comportamentale a consumatorilor, a emiterii de avertismente, alerte, recomandări și 
ghiduri de bune practici.

Sub aspectul educației financiare:

 Elaborarea și actualizarea ghidurilor pentru consumatori (Ghidul RCA ;Ghidul investitorului pe 
piața de capital ;Ghidul participantului la sistemul de pensii private)

 Colaborarea cu asociațiile de protecție a consumatorilor, constituirea Grupul de Lucru de Dialog 
Permanent în domeniul serviciilor financiare nebancare, pe model european, cu 23 de 
reprezentanți ai asociațiilor de protecție a consumatorilor, asociațiilor de consumatori de servicii 
financiare și ai asociațiilor profesionale ale participanților la piețele financiare din România.

 Petițiile – indicator al gradului de satisfacție al consumatorilor și mijloc de identificare a 
practicilor incorecte 

 Relațiile cu publicul – extinderea serviciului telverde pentru toate sectoarele 


