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INTRODUCERE 

„Dacă ar fi după mine, aș scrie cuvântul 

„asigurare” pe ușa fiecărei case și pe fruntea fiecărui om 
pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput 

de mici, 

familii întregi pot fi protejate împotriva 
catastrofelor care le-ar putea 

distruge pentru totdeauna... Abia atunci aș putea 
fi mulțumit, căci 

asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei 
nenorociri și a unor pagube ireparabile...” 

Winston Churchill 

Asigurările au apărut ca o nevoie de ajutorare 
reciprocă a oamenilor, în cazul unor evenimente neprevăzute, 
ce se puteau solda cu pagube materiale. Pe de altă parte, ideea 
de reasigurare a pornit din convingerea că cei ce administrează 
aceste fonduri de asigurare să se poată sprijini între ei la nevoie. 

Asigurarea ca prestație reprezintă o activitate de 
încheiere, negociere, intermediere a unui contract de asigurare 

și reasigurare. Aceasta are drept scop încasarea primelor, 

lichidarea daunelor, activități de recuperare, investire a unor 
fonduri fie proprii, fie atrase din exterior. Activitatea de 

asigurare reprezintă o operațiune prin care un asigurător crează 
un fond de asigurare la care contribuie un număr important de 

asigurați. Aceștia pot fi predispuși la unele riscuri ce se pot 

solda cu pagube pentru ei. În cazul apariției unor pagube, 
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asigurații pot fi despăgubiți de fondul constituit de firmele de 
asigurări din primele încasate. 

Așadar, pe parcursul trecerii anilor, fie că vorbim de 
persoane fizice, fie de persoane juridice, acestea au nevoie de 

o protecție a valorilor și bunurilor acumulate. Această

protecție se poate constitui împotriva oricărui risc asociat 

calamităților sau pierderilor financiare, acestea din urmă 
putând fi acoperite doar prin asigurare. 

Deasemenea, sănătatea persoanelor, integritatea fizică 

și capacitatea de a munci poate suferi modificări ce pot duce la 

incapacitatea de a fi apt de muncă și imposibilitatea de acumula 
venituri. 

Persoanele juridice au nevoi asemănătoare de 

asigurare ca și persoanele fizice, presupunând o altă 

dimensiune mult mai mare și mai diversă. 

Conștientizarea și manifestarea nevoii de protecție a 

fiecărui om duce la decizia de a încheia polițe de asigurare ca o 
decizie individuală, obligatorie sau facultativă, determinată de 

anumiți factori, fie obiectivi, fie subiectivi – anumite 

experiențe din trecut  care le-au arătat avantajele puse la 

dispoziție de protecția unei asigurări.anterioare prin 

cunoașterea avantajelor oferite de protecția asigurării. 

Lucrarea „Concurență pe piața asigurărilor abordează 

problematica concurenței de pe piața asigurărilor din România 

prin determinarea gradului de concentrare al pieței, pe 

diferitele tipuri de asigurări încheiate pe piața românească. 

Lucrarea este structurată pe 3 capitole. 

În primul capitol am abordat partea teoretică a 

conceptului de asiguarare, necesitatea asigurărilor și primele 

forme de asigurare. În același capitol este definit conceptul de 

asigurare și este prezentată și o clasificare a asigurărilor. 
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În cel de-al doilea capitol, și anume „Evoluții și tendințe 
pe piața asigurărilor din România” am prezentat evoluția pieței de 

asigurări, atât în ce privesc asigurările generale (AG) cât și 
asigurările de viață (AV), evidențiind aspectele ce țin de 

dinamica pieței, de asigurări, evoluții și tendințe. Tot aici se pot 

observa creșteri ale tuturor tipurilor de asigurări în perioada 
analizată (2017 – 2021). În finalul capitolului al doilea sunt 

expuse analize ce privesc cotele de piață ale principalilor 
asiguratori pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă RCA. 

Cel de-al treilea capitol, intitulat „Gradul de concetrare pe 

piața asigurărilor din România” își propune să evidențieze gradul 

de concentrare al pieței asigurărilor, pe segmente de asigurări, 

cu preponderență, sectorul asigurărilor RCA, ceea ce ne 

certifică concurența reală din piața asigurărilor din România. 

Lucrarea se încheie cu concluzii și propuneri, ce se 
desprind din analizele efectuate în cadrul capitolului al treilea. 



4 

 

CAPITOLUL I - ABORDĂRI 
TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE 

ASIGURARE 

Necesitatea şi condițiile apariției asigurărilor  

Asigurările au apărut din nevoia oamenilor de a se 

ajuta între ei, în cazul apariției unor daune ce erau într-o 

creștere permanentă. Activitățile de asigurare sunt strâns legate 

de posibilitatea apariției unor evenimente cu posibil pericol 

pentru valorile, bunurile sau viața oamenilor. Riscurile le 

puteau reprezeta atât accidentele, cât și calamitățile naturale. 

Față de aceste pericole oamenii au simțit nevoia de a se proteja 

și a se solidariza.1 

Odată cu trecerea timpului, oamenii au încercat să 

găsească soluții pentru a limita și preveni consecințele unor 

evenimente soldate cu pagube, însă experiențele trăite ne-au 
arătat că aceste evenimente nu pot fi limitate în totalitate. 

Drept urmare, a fost impetuos necesar căutarea și luarea de 

măsuri de protecție pentru limitarea și acoperirea pagubelor 

produse, astfel încât și persoanele ce au suferit accidente 
soldate cu incapacitate de muncă să poată duce un trai decent.2 

 
  

 
1 Ciumaş Cristina – „Asigurări Generale”, Ed. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj Napoca 2007 
2 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  - “Asigurari si 

reasigurari”, Curs de asigurari– pag..4 
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Astfel au luat naștere două modalități de a se 
asigura: 

a) solidarizarea – reprezintă aportul fiecărei persoane cu sume

mici de bani sub forma unor contribuții, ce au drept scop
crearea unui fond bănesc de ajutorare a fiecărei persoane ce a
suferit un prejudiciu generat  de un eveniment, motivat de

solidarizarea comunității.
b) asigurarea - reprezintă contribuții financiare constituite într-

un fond bănesc atât a persoanelor fizice, cât și juridice, ce au
ca scop înlăturarea sau prevenirea prejudiciilor produse de
unele pericole posibile.

În Antichitate comercianții își doreau anumite forme 

de a se proteja în fața unor pagube ce puteau fi produse pe 
parcursul trasportului de mărfuri. Acest fapt i-a determinat să 

se unească și să practice forme de a se proteja. 

Un alt exemplu, reglementat în legislația maritimă din 
Rodhos, îl reprezintă pierderile suferite prin aruncarea de la 

bordul navelor a unor cantități de bunuri, pentru a putea salva 
restul mărfurilor. Aceste pierderi erau suportate în egală 

măsură de către toți proprietarii ce aveau marfă încărcată pe 

vas. Asociațiile bazate pe solidaritate, ce despăgubeau după 

producerea unei pagube erau prezente și în Roma Antică. Apar 

tot în aceeași perioadă primele forme a unor contracte de 

asigurare, ce reprezentau mai mult niște contracte de 
împrumut prin care se garanta transportul de bunuri la o 

distanță mare. Dacă aceste bunuri nu ajungeau la destinație, 
suma împrumutată era pierdută în integralitate de către 
creditor. Acest tip de contract este extins gradual, fiind prezent 

și în evul mediu. 
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Apariția ideii de asigurare 

 

În sens larg, asigurările au luat naștere odată cu 

apariția societății umane. 

Se cunosc două tipuri de economii ce sunt folosite de 

societate și anume: 

- economii de schimb; 

- economii naturale; 

Economia naturală se referă la modul de a se ajuta 

membrii unei societăți între ei prin conceptul de asigurare. De 

exemplu, dacă în interiorul unei comunități lua foc casa unui 

individ, toți ceilalți membrii ai comunității respective săreau în 

ajutor pentru reconstrucția casei afectate. Tipul acesta de 

asigurare este prezent și în zilele noastre, mai ales acolo unde 

economiile moderne nu au intrat pe piață încă sau au intrat 

parțial (anumite țări de pe spațiul fostei Uniuni Sovietice).3 

 

Primele forme de asigurare  

 

Odată cu dezvoltarea societății oamenii s-au străduit 

și au făcut eforturi ca nici un eveniment apărut să le poată 

afecta existența și viitorul. 

Plecând de la premisa că zilele oamenilor nu sunt 

mereu presărate numai cu evenimente fericite și cu succese, 
problematica protejării bunurilor rămâne în grijă fiecărui om. 

Anumite evenimente nu tocmai fericite de pe parcursul vieții 

 
3 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  -Asigurari si 

reasigurari, Curs de asigurari– pag.5 
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(accidente de muncă sau apariția unor boli, fie ele profesionale 

sau de altă natură) pot lasa anumite traume și pierderi bănești 
consistente. 

Cu toate întâmplările vieții cotidiene, societatea în 

general și-a dorit să se poată bucura de propriile bunuri, fie că 

vorbim de autovechicule, case, vacanțe, fără a mai duce grijă 

potențialelor riscuri care pot apărea. Astfel, din toate aceste 

nevoi de a se proteja, omul și-a dorit o modalitate de a scapa 

de aceste probleme și așa a luat naștere asigurarea.4 

Primele forme de asigurare se pot întâlni din 

antichitate. În Egipt anumiți meșteșugari ce se ocupau de 
tăierea blocurilor de piatră au făcut un fond de ajutorare. La 

acest fond contribuiau toți meșteșugarii și avea menirea de a 
acoperi eventualele pagube produse de diverse evenimente mai 

puțin fericite ce puteau lovi comunitatea. 

Este cunoscut faptul că în anul 650 înainte de Hristos, 
un legislator pe numele lui, Solon, a obligat la crearea unui fond 

comun de către comunitățile meșteșugărești și politice. Acest 

fond trebuia alimentat prin contribuții lunare și avea drept 

scop acoperirea pagubelor suferite în cadrul comunității 
respective. Se cunoaște că fiind prima asigurare obligatorie. 

În unele țări din antichitate membrii caravanelor, spre 

exemplu în Babilion, se grupau în asociații. Aceștia suportau la 
nevoie pagubele survenite pe timpul transportului. Pagubele 

puteau fi atât din furturi, dar puteau fi și de altă natură. O 

asociație ce se ocupa de înmormântare a apărut în Roma 

Antică acolo unde pe baza unui regulament și a unei cotizații 

4 Hudea Oana Simona, „Asigurări și reasigurări”, Ed.Pro 
Universitaria,  2013 
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periodice, membrii acestei asociații aveau asigurate în caz de 
deces un loc de veci. 5 

Conform unor atestări documentare despre istoria 

asigurărilor găsim informații despre asociații mutuale foarte 
vechi, primele fiind consemnate în Islanda secolului al XII-lea. 
În acest document era consemnat faptul că în Islanda acelor 

vremuri se ajutau între ei pe principiul reciprocității în cazul 
pierderilor de animale.6 

În Franța secolului al XVII-lea, era constituită o formă 
de asigurare prin acordarea de rente viagere. Cei ce aveau 

asigurări de viață plătite nu primeau sume de bani, în schimb 
primeau aceste rente viagere. Acest sistem s-a practicat ulterior 

și în alte țări, fiind foarte popular în țări precum Germania, 
Anglia sau Olanda. 

„Casa de asigurare împotriva riscurilor generate de foc 

și apă” avea să funcționeze în anul 1678, după planul de 
fondare creat de Wilhelm Leibnitz. Primele forme de asigurare 

a bunurilor împotriva grindinei au apărut în Scoția, undeva la 
final de secol XVIII. 

Începând cu anul 1800 încep să apară din ce în ce mai 

multe societăți de asigurări în toate statele. Astfel în anul 1822 

lua naștere asigurarea împotriva incendiilor și asigurarea 
maritimă, ce erau oferite de societatea „Assienda 

Assigurantrice” din orașul Trieste. În Anglia au apărut primele 
forme de asigurări de călătorie pentru transportul pe calea 

ferată. Anul 1832 este marcat de înființarea la Leipzig, de către 

Albert Masius a primei societăți germane de asigurări pentru 
vite. 

 
5 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  -Asigurari si 

reasigurari, Curs de asigurari– pag.6 
6 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  -Asigurari si 

reasigurari, Curs de asigurari– pag.6 
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 Pentru prima dată a fost introdusă în Franța, 
asigurarea de răspundere civilă, ce acoperă pagubele datorate 

proprietarilor de trăsuri și cai. După mai mulți ani, asigurarea 

a căpătat și alte forme aplicându-se la răspunderea celor ce 

dețineau fabrici pentru daunele suferite de angajați sau alte 

terțe persoane. 

Pentru o lungă perioadă de timp piața asigurărilor din 

Statele Unite ale Americii a fost dominată de firme englezești. 
După anul 1852, Benjamin Franklin și-a dorit să întemeieze și 
o societate de asigurări americană. Astfel a luat naștere
„Societatea pentru asigurarea caselor împotriva riscului de 
incendiu”. 

Un întemeietor important de societăți de asigurări 
americane a fost Elizur Wright ce a legiferat controlul statului 

american asupra societăților de asigurare prezente pe piață 
americană. Calcularea corectă a asigurărilor de viață din acea 
vreme i se datorează. 

Este imporant să știm că la începutul secolului al 

XVIII-lea erau prezente doar 30 de societăți de asigurări în 

toată lumea. După anul 1900 numărul societăților de asigurare 

crește la 1272 de societăți. În anul 1970 activau la nivel global 

peste 9600 de societăți de asigurare prezente în peste 71 de țări 
din întreagă lume.7 

7 Rozalia KICSI, Angela COZORICI -Asigurari si 
reasigurari, Curs de asigurari– pag.6 
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Conceptul de asigurare 

Activitatea oamenilor a fost orientată către 

satisfacerea anumitor trebuințe și necesități încă de la începutul 

existenței. 

Unele nevoi își au rezolvarea într-un interval de timp 

mai scurt sau mai lung. Alte necesități ale omului planează 

asupra nesiguranței și incertitudinii. 

Studiile de ordin statistic pun în evidență realitatea și 
regularitatea producerii unor evenimente, care pot fi rezultate 
din activitatea oamenilor sau de factori naturali. Pagubele 

generate pot fi apreciate cu aproximație. 

Despăgubirea unor pagube se poate realiza prin două 

modalități: 

- Prin aportul fiecărei persoane ce are strânse niște 
rezerve proprii (strânse pentru astfel de incidente); 

- Prin contribuția unui număr mare de persoane expuse 

la același pericol, la un fond special de ajutorare. 
Această modalitate a fost impusă de-a lungul timpului 

bazându-se pe principiul mutualității și comunității de 

risc. Fiecare individ cotiza cu sume mici de bani și la 

nevoie erau despăgubiți. 

Cele două modalități au drept scop crearea unor 

fonduri, cu destinația de acoperire a pagubelor suferite din 

cauza unor accidente sau calamități naturale.8 

8 Alexandru Felicia, Armeanu Daniel – „Asigurări de bunuri 
şi persoane”, Editura Economică, Bucureşti 2003.  
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Asigurările au devenit o ramură importantă a 

economiei în țările dezvoltate. Prin activitățile desfășurate de 
firmele de asigurare, aduceau valoare adăugată PIB-ului fiecărei 

țări și oferea locuri noi de muncă. 

Asigurările s-au remarcat prin următoarele 
caracteristici: 

- Faptul că au calitate de ramură ce prestează servicii; 

- Intermediază acțiuni financiare; 

- Reprezintă o parte a activelor financiare; 

Calitatea asigurării că ramură ce prestează 

servicii reiese din faptul că societățile de asigurări, oferă celor 

asigurați, în schimnul unor sume de bani, produse ce pot prelua 
riscurile asigurate prin contractul de asigurare 

Calitatea intermedierii acțiunilor financiare reiese 

din faptul că societățile de asigurare oferă pe lângă polițele de 

asigurări și diferite instrumente de a economisi bani. 

Calitatea de activ financiar o reprezintă faptul că pe 

perioada valabilității contractului, asigurarea poate fi 

influențată de suma acumulată.9 

Asigurarea ca și concept poate fi analizată din 
mai multe unghiuri: 

- Economic; 

- Financiar; 

- Juridic; 

9 Hudea Oana Simona, „Asigurări și reasigurări”, Ed.Pro 
Universitaria,  2013 
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Economic: 

- polița de asigurare se constituie sub formă de 

bani într-un fond al unei societăți de 
asigurare; 

- fondul de asigurare reprezintă relații 
economice între încasarea unor prime și plata 
unor despagubiri;10 

Financiar: 

- asigurările sunt constituite din intermedierea 
financiară între persoanele fizice, ce plătesc 

prime etapizat și persoanele fizice sau juridice 
ce au nevoie de suplimentarea resurselor 
financiare; 

Din punct de vedere financiar, asiguarea poate fi 

caracterizată și astfel: 

- după caracterul de evaluare al 
evenimentelor. Pentru a fi posibil de evaluat un 
eveniment, acesta trebuie să se refere la un anumit 
număr de cazuri ce pot apărea neprevăzut, cu 

consecințe neprevăzute, pentru care sunt 
necesare acoperirea unor pagube. 

- după caracterul aleatoriu al evenimentelor 
ce se pot petrece. Evenimentele trebuie să fie 
pur întâmplătoare, iar realizarea lor să nu depindă 

de voința celor implicați. Din această privință, 
pentru a putea fi asigurat, evenimentul trebuie să 

10 Ciurel Violeta – „Asigurărişi reasigurări: abordări teoretice şi 
practice internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000  
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aibă o marjă de posibilitate într-un viitor apropiat 

sau mai îndepărtat, dar cu consecințe anticipate. 

- după numărul asiguraților. Reflectă faptul 

că trebuie să fie un număr important de asigurați 
ca procesul de asigurare să descurgă normal. 

Trebuie să fie un număr important de asigurați 
pentru a se putea calcula corect primele, evaluarea 

și gradul de împrăștiere a riscului. Doar prin 

numărul mare de asigurați se poate constitui un 
fond suficient ce poate fi utilizat eficient. 

- mutualitatea. Reprezintă principiul „unul 

pentru toți și toți și toți pentru unul”, principiu 
după care se bazează contituirea fondului de 
asigurare. Astfel, fondul de asigurare se constituie 

exclusiv prin contribuția în bani, a unui număr 

important de persoane fizice și juridice. Acest 
fond este folosit pentru rezolvarea pagubelor 
produse de evenimentele asigurate. 
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Juridic: 

- Orice asigurare trebuie să aibă și o formă 
juridică. Acest lucru trebuie să reiasă dintr-un 
contract ce are le baza legea emisă de legile în 

vigoare după care se ghidează piața 
asigurărilor.  

Asigurările pot fi promovate după condițiile 

următoare și anume: 
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Condiţiile cu caracter subiectiv: 

•Reprezintă necesitatea
de a identifica și
preîntâmpina
evenimentele ce
generează pagube.
Această condiție se află
într-o corelație cu
evoluția societății,
nivelul de dezvoltare și
nivelul de civilizație.

Interesul pentru 
asigurare

•Această condiție se
referă la posibilitatea
financiară a
persoanelor fizice și
juridice de a putea
suporta plata primelor
de asigurare.

Gradul de 
suportabilitate 

financiară a asigurării
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Condiţiile cu caracter obiectiv: 

Din punct de vedere conceptual, asiguările pot fi 
abordate ca: 

- asigurări sociale; 

- asigurări comerciale; 

Asigurările sociale – în sfera lor de cuprindere întră 

persoanele fizice. Aceste asigurări au scopul de a  crea niște 
rezerve de bani intr-un sistem centralizat, pentru a oferi 

protecție sub aumite aspecte membrilor unei societăți. 

Aceste tipuri de asigurări mai poartă denumirea și de 
„asigurări de stat” ce sunt gestionate în România de către 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

Să aibă o 
anumită 

regularitate
Să fie 

sporadice
Să se producă 

în viitor
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Asigurările comerciale – aceste asigurări sunt 
constituite la nivelul unor firme specializate, pe baza unor 
principii economice. Aceste tipuri de asigurări pot fi încheiate 

atât de persoanele fizice cât și de cele juridice, și implică toate 
formele de asigurare cunoscute, fie că vorbim de bunuri sau de 
asigurări de persoane.11 

 

Clasificarea asigurărilor 

 

1. După regimul juridic, pot fi: 

 

 
11 Paul Tănăsescu , „Asigurări comerciale moderne”, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti 2007. 
 

a. Asigurări prin efectul legii

•Acest tip de asigurări sunt caracterizate de relația dintre 
asigurători și asigurați, ce sunt reglementate prin acte 
normative, ce au caracter obligatoriu.

b. Asigurări facultative (contractuale)

•Aceste tipuri de asigurări sunt stabilite prin acordul 
părților, asigurați și asigurători, pe baza unui contract de 
asigurare.
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2. După obiectul asigurării, pot fi: 

a. Asigurările de bunuri – reprezintă toate bunurile ce 
pot suferi pagube sau sunt predispuse unor distrugeri 
de orice natură; 

 

Sub sfera acestor asigurări pot intra următoarele: 

 

- asigurarea de culturi agricole; 

- asigurarea mijloacelor de transport aerian, 
maritim sau terestru; 

- asigurarea construcțiilor precum și a 
clădirilor; 

- asigurări ale autovehiculelor; 

 

b. Asigurările pentru persoane – acest tip de asigurări 
au ca scop asigurarea persoanelor în caz de invaliditate 
temporară sau permanentă sau în caz de deces. 

 

Sub sfera acestor asigurări pot intra următoarele: 

- asigurările de viaţă  

- asigurările pentru accidente; 

 

c. Asigurările de răspundere civilă – acest tip de 
asigurare are drept scop scăparea de răspundere a 

personelor fizice și juridice pentru stricăciunile 
produse. 
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Aici se disting două tipuri de asigurări: 

 

- Cele obligatorii de răspundere civilă auto; 

- Cele facultative de răspundere civilă 
contractuală;12 

 

3. După cadrul în care activează și operează 
asigurarea în diferitele forme, pot fi: 

a. Asigurările interne – acest tip de asigurări acționează 

doar pe terioriul național a fiecărei țări unde este 

încheiată polița de asigurare;  
b. Asigurările internaţionale sau externe – acest tip 

de asiguare acționează pe teritoriul altor state decât cel 
în care s-a întocmit asigurarea. Acest tip de asiguare a 

apărut și s-a dezvoltat datorită schimbului din ce în ce 
mai consitent de mărfuri.  

 

4. După cei implicați în relația de asigurare, 
pot fi: 

a. Asigurările directe – cei implicați sunt asiguratul și 
asigurătorul, între care acționează o poliță de asigurare 

și un contract de asigurare. 
b. Coasigurarea – implică o societate de asigurări, ce la 

rândul ei semnează contracte cu mai multe firme de 
asigurări, pentru a reduce riscurile posibile ce pot fi 

greu de acoperit de una singură, și pentru aceasta 
cedează o cota parte din riscuri prin acest proces de 
coasigurare; 

 
12 Bistriceanu Ghe.,(2006) “Asigurari si reasigurari in 

Romania”, Ed.Universitara, Bucuresti,2006 
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c. Reasigurarea – reprezintă asigurarea pe care o
încheie un asigurător cu o firma de asigurări mai mare.

Acesta formă de asigurare mai poartă denumirea și de
asigurare indirectă. Acest proces de reasigurare a

apărut datorită creșterii exponențiale a valorii unor

bunuri asigurate de către cei ce încheie o poliță de
asigurare. Aceste valori crescute ale bunurilor, fac

asigurătorul să își asume ricuri din ce în ce mai grele.
Prin procesul de reasiguare, firma de asigurare poate
ceda unui reasigurător o cota parte din riscurile

preluate de la asigurații cu care a încheiat polițele de
asigurare.13

13 Ciurel Violeta – „Asigurari si reasigurari: abordari 
teoretice si practice internationale”, Editura All Beck, Bucuresti 2020 
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CAPITOLUL II - EVOLUȚII ȘI 

TENDINȚE PE PIAȚA ASIGURĂRILOR 
DIN ROMÂNIA 

 

Apariția şi evoluția asigurărilor în România 

 

În România, primele tipuri de asigurare încep să apară 
încă din secolul XIX. Aceste forme incipiente de asigurare 
reprezentau o formă de ajutorare reciprocă a membrilor unei 

comunități când le deceda o vită. Aici vorbim de comunități 
mici, sate sau comune. Conform terminologiei vremii, această 

formă de ajutorare era denumită Hopșa. În același timp, dacă 

o vită suferea un accident, această era sacrificată și carnea era 

distribuită între membrii comunității, fiecare membru cotizând 
cu o sumă de bani pentru cota ce ii revenea de plată. Prin 

această modalitate, propietarul vitei își putea reduce paguba 
aproape în totalitate. 

În Transilvania, undeva în secolul al XIV-lea apar 

breslele. Aceste bresle reprezentau organizații ce aveau ca scop 

practicarea unor forme de asigurare, pe principiul ajutorării și 
mutualității. Acestea reprezentau forme de asigurări de viață, 
iar fiecare membru trebuia să cotizeze periodic, iar la început 
era necesară plata unei taxe de înscriere. 

Cu trecerea timpului, au apărut și s-au dezvoltat tot 

mai multe asociații ce aveau drept scop stingerea incendiilor. 

Aceste asociații funcționau în parteneriat cu comunele cu care 

se învecinau. O astfel de asociație a luat ființă la Brașov, sub 
denumirea „Casă de incendii” undeva în anul 1744. Practic se 

forma un fond comun de întrajutorare printr-o cotizație 
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trimestrială a fiecărui membru înscris. Cel ce suferea pagube în 
urmă unor incendii era despăgubit.  

O asociație similară a fost creată și la Sibiu, în anul 

1823 la propunerea magistraturii. Este important de reținut că 

abia în anul 1864 a fost definitivat modul de funcționare a 

acestei asociații de stingere a incendiilor și doar cu adeziunea a 

jumătate din deținătorii de imobile din acea vreme.14 

Dezvoltarea societăților a dus ca în secolele XIX și 
XX să sporească complexitatea tuturor activităților din acea 

vreme și odată cu acestea și interesul societății pentru 

deținerea de asigurări. În anul 1844 s-a înființat la Brașov, 

„Institutul Național de Pensii din Brașov” la inițiativa 

„Asociației Meseriașilor”. Această organizație avea drept scop 

încheierea de asigurări de viață. Două societăți mari de 

asigurare prezente în acele vremuri în Transilvania și anume 

„Riunioni Adriatică di Sicurta” și „Assicurazioni Generali” au 

permis accesul populației din această zonă a României să ia 

contact înainte de alte zone ale țării cu instituția de asigurare. 

După jumătatea secolului XIX, până în prima jumătate 
a secolului XX, dată fiind dezvoltarea economică a României, 

a început să se dezvolte și sectorul asigurărilor. Încep să apară 

o lista de societăți ce desfășoară activități de asigurare.

14 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  -Asigurari si 
reasigurari, Curs de asigurari– pag.7 



23 

În anul 1909, este important de reținut, că societatea 

de asigurări Patria a preluat ascocierea societăților România-
Dacia ce au fuzionat în anul 1881. 

În Brăila anului 1887, sfera comercială din orașul 

Galați și orașul Brăila, în asociere cu „Banca Marmorosch 
Bank” deschid societatea „Generală” cu domeniul de asigurări 
axându-se în principal pe asigurări de transport maritim. Cele 
mai uzuale asigurări erau cele de asigurare a cerealelor 

transportate din aceste două orașe de la Dunăre. Societatea 

Generală a colaborat în strânsă legătură cu societăți de asigurări 
din străinătate în special cu „Generali Assigurazioni” ce avea 

sediul în orașul Triete. Societatea Generali a contribuit prin 

aportul de capital la înființarea societății Generala. Peste ani, 

societatea Generala își mută sediul în București astfel începând 

să își diversifice paleta de asigurări în special cea a asigurărilor 

1866
•Societatea Transilvania

1871
•Socitatea Dacia

1873
•Societatea Romania

1887
•Societatea Generala

1906
•Societatea Agricola, Societatea Patria;

1911
•Banca Generala de Asigurari
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de viață deoacere situația financiară din apropierea primului 
război mondial îi permitea acest lucru. 

În Cluj în anul 1921 funcționa societatea de asigurări 

„Prima Ardeleană” ce era rezultatul fuzionării societăților 

„Banca Generală de Asigurări” și societății „Transsylvania”. 
Prima Ardeleană reprezenta prima societate de asigurări 
anonimă a românilor din partea Ardealului. La capitalul 

societății Prima Ardeleană, au contribuit într-o mare parte și 
societățile de asigurări „Națională” și „Dacia România”. 

Societatea de asigurări „Asigurarea Românească”, 

înființată în anul 1923, s-a bucurat de o creștere rapidă, mai 

ales după încheierea de asigurări de viață, fără a fi nevoie de o 

examinare medială în prealabil încheierii poliției de asigurare. 

Este important de reținut, că până la izbucnirea 

primului război mondial, societățile de asigurări cu capital 

străin erau prezente pe piața românească doar cu acționari la 

societățile de asigurări românești. În 1918 încep să apară 

primele societăți de asigurări străine în România, ce și-au 

deschis filiale proprii. Printre aceste societăți se numărau 
„Adriatică” din Italia, „Sun” din Regatul Unit. După anul 1940 

încep să apară infuzii importante de capital nemțesc pe piața 
asigurărilor din România. 

În România anului 1930 erau prezente și aveau 

activitate de asigurări 44 de societăți. Concurența pronunțată 

de pe piață asigurărilor din anul 1936 făcea să mai funcționeze 

doar 23 de societăți ce desfășurau activități de asigurare.15 

Statul român începe se intervină pe piață asigurărilor 

din România abia din anul 1915, după înființarea „Casei de 
asigurări a Ministerului de Interne”. După trecerea anilor, în 

 
15 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  -Asigurari si 

reasigurari, Curs de asigurari– pag.8 
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1936 și ulterior în 1942 a luat ființă „Regia Autonomă a 
Asigurărilor”. Începând cu anul 1930 acestă regie a început să 

reglementeze funcționarea pieței de asigurari și reasigurări, și 
să introducă obligativitatea anumitor asigurări mai ales cea de 

răspundere civilă pentru deținătorii de autovehicule ce 

desfășurau transport de persoane sau de mărfuri. Încep așadar 
în anul 1930 să apară mai multe forme de asigurări cu caracter 
obligatoriu, printre acestea numărându-se asigurări pentru 

pompierii militari în cazul decesului, incapacității de muncă, 
asigurări de recolte sau asigurări ale clădirilor. 

Odată cu apariția comunismului în România pe o 
perioada de peste 40 de ani a adus schimbări profunde atât 

societății cât și economiei. Cea mai importantă modificare a 
fost în sfera economică, când toată economia a fost pusă sub 
sfera politică a partidului comunist, ceea ce a făcut ca economia 

de piață să treacă treptat catre o economie dirijată și planificată  
la nivel de partid. 

Tot sectorul asigurărilor din România a suferit 
modificări pe parcursul acestei perioade de comunism datorită 
monopolului impus de stat. Începând cu anul 1948, treptat, 

toate societățile de asigurări au început să fie naționalizate și să 
trecă în propietatea statului român. Tot portofoliul acestor 

societăți a trecut în propietatea societății „ Sovromasigurare”. 

Începând cu anul 1949 s-a înființat o inteprindere de stat 
pentru reasigurări printr-o reorganizare a „Regiei Autonome a 
Asigurărilor”. 

ADAS denumită „Administrația Asigurărilor de stat” 

a luat naștere în anul 1952 și a preluat portofoliul de 
administrare a Intepreinderii de stat pentru reasigurări. 
Societatea „Sovromasigurare” s-a închis la finalul anului 1953, 



26 

 

întregul portofiul fiind preluat de Administrația Asigurărilor de 
stat.16 

În perioada de după 1953, asigurările de viață au fost 

încheiate și practicate doar de ADAS, iar celelalte categorii de 

bunurii, ținându-se cont că erau ale statului, nu aveau nevoie 
de nici o formă de asigurare. Au fost elaborate o serie de 

asigurări faculative ce vizau asigurarea anumitor bunuri și 
asigurarea de răspundere civilă. Asigurările ce erau prin efectul 
legii s-au constituit ca asigurări de clădiri, asigurări de 
răspundere civilă auto pentru cei ce aveau în proprietate 
vehicule sau asigurarea de accidente pe perioada călătoriilor. 

„Administrarea Asigurărilor de Stat” a desfășurat și 
activități de reasigurare pentru asigurările de aviație, dar și cele 
maritime. După anul 1990, odată cu trecerea României la 

economia de piață, au început să apară transformări profunde 

a sectorului de asigurări. ADAS și-a încheiat activitatea odată 

cu începutul anului 1991. Tot patrimoniul și portofoliul au fost 

preluate și împărțite de trei societăți nou înființate pe acțiuni 

cu capital de stat. Cele trei societăți înființate au purtat 

denumirile de „ Asigurarea Românească”, „Astra” și „Carom”. 

Societatea „Asigurarea Românească” s-a clădit pe 

rețeaua ADAS. Societatea nou înființată avea sediul principal 

în București, dar și reprezentanțe în toate orașele țării. 
„Asigurarea Românească” avea să primească toată baza 
materială ADAS, preluând atât activele asigurărilor factultative 

de autovechicule, facultative de viață, dar și a celor pentru 
efectul legii. 

 
16 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  - “Asigurari si 

reasigurari”, Curs de asigurari– pag.9 
 



27 

 

Societatea de asigurări „Astra” avea reprezentanțe în 

România, dar și pe teritoriul altor state. Societatea Astra a fost 

înființată să preia atât activele cât și pasivele anumitor societăți 
de asigurări mixte din străinătate, unde ADAS avea o anumită 

participare. A mai preluat și anumite operațiuni de reasigurare 

în relațiile cu alte state, încercând să vină cu noi forme de 

asigurare dorite și pe piață românească. 

Cea de-a treia societate înființată după căderea 

comunismului și anume „Carom” avea să aibă ca domeniu de 

activitate efectuarea anumitor prestații de ordinul evaluării 

pagubelor, dar și de despăgubire a celor păgubiți. După 

soluționarea cererilor și acordarea despăgubirilor, în cele din 

urmă, acesta trebuia să obțină cheltuielile efectuate cu 

despăgubirile de la societățile de asigurare care i-au dat sarcina 

respectivă, urmând ca pentru aceste servicii să primească și un 
comision suplimentar. 

După anul 1990, au început să fie prezente pe piața 

românească noi societăți cu domeniul de activitate în 

încheierea de asigurări. Au apărut atât societăți cu capital 

românesc cât și mixt, dar și cu capital străin în integralitate, 
fiecare dintre acestea dorind să capitalizeze o parte cât mai 

mare din piața autohtonă de asigurări.17 

 

Piața asigurărilor din România 

 

La nivelul anului 2021, erau prezente pe piața 

asigurărilor din România, 26 de societăți de asigurare, 

 
17 Rozalia KICSI, Angela COZORICI  -Asigurari si 

reasigurari, Curs de asigurari– pag.9 
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reglementate și autorizate de către ASF, din care 13 societăți 
au activat doar pe partea de asigurări generale (AG), iar 7 au 

fost prezente numai pe piața de asigurări de viață (AV), 6 din 
cele 23 au fost prezente in piata cu activitate mixtă. 

De menționat, că în cursul lunii septembrie 2021, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară a procedat la 

retragerea autorizației de funcționare a firmei de asigurari City 
Insurance SA , societate ce avea ca domeniu principal de 
activitate asigurările generale, partea cea mai mare a 

portofoliului de asigurări axându-se pe încheierea de polițe 

RCA. Această societate de asigurare avea cota de piață cea mai 

semnificativă, astfel datele analizate în continuare conțin 

indicatori privind primele brute subscrise și despăgubirile 

brute plătite ale societății City Insurace până in septembrie 
2021.18 

 

Lista societăților de asigurări din România 19 

 
Nr. 
crt. Denumire 

1 Abc Asigurări-Reasigurări S.A. 

2 Allianz - Țiriac Asigurări S.A. 

3 
Allianz-Țiriac Unit Asigurări S.A. (Fosta Gothaer Asigurări-

Reasigurări S.A.) 

4 
Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group 

S.A. 

5 Asito Kapital S.A. 

6 Bcr Asigurări De Viață Vienna Insurance Group S.A. 

 
18 Bistriceanu Ghe.,(2006), “Asigurari si reasigurari in 

Romania”, Ed.Universitara, Bucuresti,2006 
19 

https://asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigur%C4%83tori-
%C8%99i-intermediari-principali 



29 

7 Brd Asigurări De Viață S.A. 

8 
Compania De Asigurări - Reasigurări Exim Romania (Care - 

România) S.A. 

9 Ergo Asigurări De Viață S.A. 

10 
Ergo Asigurări S.A. (Fosta Credit Europe Asigurări - 

Reasigurări S.A.) 

11 Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. 

12 

Eurolife Ffh Asigurări De Viață S.A. (Fosta Eurolife Erb 

Asigurări De Viață S.A.) 

13 
Eurolife Ffh Asigurări Generale S.A. (Fosta Eurolife Erb 

Asigurări Generale S.A.) 

14 Garanta  Asigurări S.A. 

15 
Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. (Fosta 

Asigurare Reasigurare Ardaf S.A.) 

16 German Romanian Assurance S.A. 

17 Grawe Romania Asigurare S.A. 

18 Groupama Asigurări S.A. 

19 
Nn Asigurări De Viață S.A. (Fosta Ing Asigurări De Viață 

S.A.) 

20 Nn Asigurări S.A. 

21 
Omniasig Vienna Insurance Group S.A. (Fosta Bcr Asigurări 

Vienna Insurance Group S.A.) 

22 Onix Asigurări S.A. (Fosta Otp Garancia Asigurări S.A.) 

23 
Pool-Ul De Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. 

(Paid) 

24 

Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. (Anterior Signal 

Iduna Asigurări De Viață S.A.) 

25 Uniqa Asigurări De Viață S.A. 

26 Uniqa Asigurări S.A. 

Tipuri de asigurări pe piața romanească 

I. Clasificarea asigurarilor generale: 

1. Asigurările pentru accidente (cele pentru bolile
profesionale sau accidentele de muncă), pentru aceste
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asigurări se pot acorda despăgubiri bănești, în natură 
sau mixte; 

2. Asigurările de sănătate, pentru acestea se primesc 

despăgubiri fie bănești fie în natură; 
3. Asigurările pentru mijloacele de trasnsport terestre 

(altele decât cele feroviare), acoperind următoarele 
daune: 

- suferite atât la mijocul de transport cu motor; 

- altele decât cu motor; 
4. Asigurări pentru mijoacele de transport feroviar. 

Acestea pot acoperi următoarele daune: 

- cele suferite de mijlocul de transport feroviar, fie 
de marfă, fie de persoane; 

5. Asigurări pentru mijloacele de transport aerian. Acest 
tip de asigurări pot acoperi daunele la mijloacele de 
trasnsport aeriene.20 

6. Asigurari pentru mijoacele de transport maritim, 
fluvial sau lacustru. Acest timp de asigurare acoperă 
daunele suferite de oricare dintre aceste mijloace de 
transport. 

7. Asigurări pentru măfurile aflate în tranzit. Pot acoperi 
daunele mărfurilor sau bagajelor transportate. 

8. Asigurări de calamități naturale sau incendii. Acestea 
pot acoperi daunele survenite de bunuri din cauza 
unor fenomene naturale altele decât furtună, surpări 
de terenuri sau explozii. 

9. Alte categorii de asigurări pentru bunuri, ce pot 

acoperi pagubele generate de furt, îngheț sau grindină; 
10. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule. 

Acestea pot acoperi anumite daune ce au survenit din 
utilizarea autovehiculelor; 

 
20 Ciumaş Cristina – „Asigurări Generale”, Ed. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj Napoca 2007 
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11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijoacele de 
transport aerian. Acestea pot acoperi anumite daune 
ce au survenit din utilizarea aeronavelor; 

12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijoacele de 
transport maritim. Acestea pot acoperi anumite daune 
ce au survenit din utilizarea navelor; 

13. Asigurările pentru cei ce au contractat credite: 

- credite cu ipotecă; 

- credite cu vânzarea în rate 

- credite de exporturi; 

- credite pentru agricultură.21 

14. Asigurările pentru garanții. Acestea pot fi garanții 
directe sau indirecte; 

15. Asigurările pentru pierderile de ordin financiar pot 
acoperi următoarele categorii de riscuri: 

- generate de cheltuielile comerciale neprevăzute; 

- deprecierea unor valute; 

- pierderi a unor venituri; 

- pierderi cauzate de condițiile meteo nefavorabile; 

16. Asigurările de protecție de oridin juridic  pot acoperi 

anumite cheltuieli generate de o procedură în instanță, 
fie că este civilă sau penală. Aici pot fi incluse 
cheltuielile cu apărarea sau reprezentarea unui asigurat 
ce este implicat într-o procedură administrativă, 

penală sau reclamație impotriva asiguratului.22 

 

II. Clasificarea asigurărilor de viață 

 

 
21 Ciumaş Cristina – „Asigurări Generale”, Ed. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj Napoca 2007 
 
22 Alexandru Felicia, Armeanu Daniel – „Asigurări de 

bunuri şi persoane”, Editura Economică, Bucureşti 2003. 
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Asigurările de viață pot acoperi umatoarele:  

1. asigurarea în caz de deces, asigurarea de viață mixtă, 

asigurarea de viață cu prime ce pot fi rambursate, 

asigurarea la naștere;  

2. asigurarea de anuități;  
3. asigurări de viață cu caracter suplimentar ce pot 

acoperi: vătămările corporale, incapacitatea temporară 
de muncă din accident sau din boală, asigurarea de boli 

grave, asigurarea de șomaj, asigurarea în caz de 
spitalizare; 

4. asigurările de sănătate cu caracter permanent; 

 

Prime brute subscrise ale societăților de asigurare din 
România  

 

Asigurătorii au cumulat la nivelul anului 2021 prime 
subscrise brute (PBS) în valoare de 14,2 miliarde lei. Aceasta 
cota a primelor indică un trend ascendent cu aproximativ 24% 

in comparație cu valorile din perioada asemănătoare a anului 
anterior: 

- PBS aferente asigurărilor generale au fost în valoare 

aproximativă de 11,6 miliarde de lei, o crește de 25% 

față de anul 2020; 

- PBS aferente aigurarilor de viață au fost în cuantum 

aproximativ de 2.6 miliarde de lei în creștere cu 18% 
comparativ cu anul 2020.23 

 
23 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c
3d7a4fa967149359.pdf, pag.13 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Fig. 2.1 – Evoluția volumului de prime brute 
subscrise în perioada 2017-2021 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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Tabel 2.1 – Repartizarea în dinamică pe diferitele segmente de asigurare între 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

AG 7,688,478,353 8,042,071,138 8,734,210,208 9,276,298,576 11,630,827,073 

AV 2,013,265,250 2,102,455,293 2,256,015,186 2,219,296,835 2,610,276,944 

TOTAL 9,701,743,603 10,144,526,431 10,990,225,394 11,495,595,411 14,241,104,017 

Pondere AG% 79.10% 79.10% 79.10% 80.80% 82% 

Pondere AV% 20.90% 20.90% 20.90% 18.80% 18% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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În tabelul de mai sus putem observa dinamica 
repartizării primelor brute subscrise pe segmentele de asigurări 

generale, respectiv asigurări de viață. Putem observa că 
ponderea ce mai mare, de aproximativ 80% revine asigurărilor 

generale ce își menține o liniaritate în decursul celor 5 ani 

analizați cu o variație de +/-2%. Din același tabel iese în 

evidență faptul că primele brute subscrise atât pentru 

asigurările generale cât și cele de viață au crescut permanent în 
perioada analizată mai cu seama în ultimul an analizat, 2021, 
când primele brute subscrise pentru AG au atins suma de 
11.630.827.073 lei, în timp ce primele brute subscrise pentru 
AV au atins suma de 2.610.276.944 lei. 

 

Cote de piață ale firmelor de asigurări din 
România 

 

În anul 2021, apoximativ 89% din total PBS au fost 

acumulate de zece societăți de asigurări din 26 de societăți 
(inclusiv City Insurance) acestea desfășurând activități de 

asigurare și reasigurare în perioada analizată.24 

 
  

 
24https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachmen

ts/625d3c3d7a4fa967149359.pdf, pag.17 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf


36 

 

Tabel 2.2 – Societățile cu cele mai mari PBS și 

ponderea lor în total piață (AG și AV) în anul 2021 

Nr.c
rt Societate 

Cota 
totala de 

piata 

1 
Euroins Romania Asigurare Reasigurare 

S.A. 15.40% 

2 Allianz - Tiriac Asigurari S.A 14.30% 

3 City Insurance S.A 13.00% 

4 Groupama Asigurari S.A 11.40% 

5 Omniasig Vig S.A 11.30% 

 Total 1-5 65.40% 

6 Nn Asigurari De Viata Sa 6.60% 

7 Asirom Vienna Insurance Group S.A 5.80% 

8 
Generali Romania Asigurare Reasigurare 

S.A. 5.4.% 

9 
Bcr Asigurari De Viata Vienna Insurance 

Group S.A 2.90% 

10 Uniqa Asigurari S.A 2.70% 

 Total 1-10 88.80% 

 Alte Societati 11.20% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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Primele brute subscrise pentru asigurările 
generale  

 

Asigurările generale au cumulat un volum total al PBS 

în anul 2021 de aproximativ 11.6 miliarde de lei, o creștere de 

25% față de anul 2020. 

 

De mentionat ca primele zece societăți calasate au 
cumulat pe sectorul asigurărilor generale o sumă in cuantum 
de 11,2 miliarde de lei. Aceasta suma reprezintă aproximativ 
96% din total segment.25 

 

  

 
25 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c
3d7a4fa967149359.pdf, pag.17 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Tabel 2.3 – Clasamentul societăților de asigurare 

în funcție de PBS pentru AG în anul 2021 

 
Nr.c

rt Societate 
Cota totala de 

piata 

1 
Euroins Romania Asigurare 

Reasigurare S.A. 18.90% 

2 City Insurance S.A 15.90% 

3 Allianz - Tiriac Asigurari S.A. 15.20% 

4 Omniasig Vig 13.90% 

5 Groupama Asigurari S.A 13.50% 

 Total 1-5 77.40% 

6 Asirom Vienna Insurance Group S.A 6.30% 

7 
Generali Romania Asigurare 

Reasigurare S.A. 5.40% 

8 Uniqa Asigurari S.A 3.30% 

9 Grawe Romania Asigurare S.A 2.10% 

10 Pool-Ul De Asigurare P.A.I.D 1.50% 

 Total 1-10 96.00% 

 Alte Societati 4.00% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 

Din totalul PBS pentru sectorul de AG, ponderile cele 
mai mari revin claselor A10 –Răspundere civilă pentru 
utilizarea vechiculelor auto terestre, A3 – Vehicule terestre, 

exclusiv feroviar rulant și A8 – incendiu și calamități naturale 
(altele înafara decât cele asigurabile în clasele A3-A7). 

Ponderea acestor 3 clase A10, A3 și A8 era de 
aproximativ 87% din totalul primelor brute subscrise pentru 
activitatea de AG: 

- A10 – Răspundere civilă pentru utilizarea 
vechiculelor auto terestre  - PBS – 
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6.114.226.127 lei , 53% din totalul 
subscrierilor pentru asigurări generale cu o 

creștere de aproximativ 46% față de perioada 
similară a anului 2020. 

- A3 – Vechicule terestre, exclusiv materialul 
feroviar rulant PBS – 2.724.704.976 lei, 23% 
din totalul subscrierilor pentru asigurări 

generale, cu o creștere de 13% față de 
perioada similară anul anterior. 

- A8 – Incendiu și calamități naturale (pentru 

alte bunuri asigurabile decât A3 și A7) cu un 
volum al PBS  de 1.33.282.860 lei, 11% din 
totalul subscrierilor pentru asigurări generale 

, o creștere de 8% față de anul anterior. 
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Tabel 2.4 – Structura pe clase de asigurări generale 

 

Clasa 
PBS AG (lei) Pondere 

(%) 2021 
2017 2018 2019 2020 2021 

A10 3,822,822,278 3,741,919,898 3,985,774,635 4,188,128,313 6,114,226,127 52.60% 

A3 1,895,009,247 2,073,377,389 2,317,544,160 2,414,018,491 2,724,704,976 23.40% 

A8 1,004,837,472 1,064,538,857 1,165,466,756 1,234,502,125 1,330,282,860 11.40% 

Alte clase 965,809,356 1,162,234,903 1,265,424,657 1,439,649,647 1,461,613,110 12.60% 

TOTAL 7,688,478,353 8,042,071,047 8,734,210,208 9,276,298,576 11,630,827,073 100% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Fig.2.2 – Dinamică structurii pe clase de 
asigurări generale 

 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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a volumului subscrierilor atât pentru C1 cât și pentru C3 în 

anul 2021 față de anul anterior. 

 

Fig. 2.3 – Evoluția PBS pentru AV pe clase de 
asigurare perioada 2017-2021 

 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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aproximativ 81% din totalul PBS pe acest segment de AV, 
valoarea ajungând la 2.11 miliarde de lei. 

 

Tabel 2.5 – Clasamentul societăților de asigurare în 

funcție de PBS pentru AV în anul 2021 

Nr.c
rt Societate 

Cota totala de 
piata 

1 Nn Asiguarari De Viata Sa 36.00% 

2 
Bcr Asigurari De Viata Vienna 

Insurance Group S.A 15.60% 

3 Brd Asigurari De Viata S.A 13.60% 

4 Allianz - Tiriac Asigurari S.A 10.10% 

5 Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A 5.40% 

 Total 1-5 80.70% 

6 
Generali Romania Asigurare 

Reasigurare Sa 5.40% 

7 Uniqa Asigurari S.A 4.60% 

8 Asirom Vienna Insurance Group S.A 3.80% 

9 Groupama Asigurari S.A 2.10% 

10 Grawe Romania Asigurare S.A 1.90% 

 Total 1-10 98.50% 

 Alte Societati 1.50% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 

Din total PBS pentru sectorul AV, cele mai mari cote 

le dețin clasele C1, asigurări de viață, anuități și asigurări de 

viață suplimentare și C3, asigurări de viață și anuități legate de 
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fondurile de investiții, cumulând circa 92% din total PBS 

pentru activitatea de asigurări de viață. 

Din analiză în dinamică se trag următoarele concluzii: 

- Clasa C1 – AV totalizează un volum al 
subscrierilor de 1.66 miliarde de lei , 64% din 
total subscrieri pentru AV înregistrat în anul 

2021, reprezentând o creștere cu 15% față de 
anul 2020. 

- Clasa C3 – AV, legate de fondurile de 

investiții depășesc nivelul de 744 milioane lei, 
28,5% din total subscrieri pentru asigurări de 

viață, o creștere de 25% față de anul anterior. 
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Tabel 2.6 – Structura pe clase asigurări de viață 

 

Clasa 
PBS AV (lei) 

Pondere (%) 2021 
2017 2018 2019 2020 2021 

C1 1,377,567,383 1,486,795,597 1,417,601,050 1,440,499,053 1,660,444,256 63.61% 

C3 54,216,414 505,515,736 674,633,376 596,348,126 744,507,616 28.52% 

Alte clase 8,148,153 110,143,960 163,780,760 182,449,656 205,325,072 7.87% 

TOTAL 1,439,931,950 2,102,455,293 2,256,015,186 2,219,296,835 2,610,276,944 100% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Fig 2.4 – Dinamică structurii pe clase de 

asigurări de viață 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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 Indemnizațiile brute plătite către asiguratori 

 

În anul 2021, societățile de asigurare au raportat PBS 

(excluzând răscumpărări parțiale, totale și maturități), pentru 

cele două categorii asigurări generale și asigurări de viață, în 
cuantum de 6.403.543.883 lei, astfel: 

- 6.403.543.883 lei revin din contractele de AG, 

cu o creștere de 9% față de perioada similară 

din anul 2020 și anume suma de 
5.866.643.776 lei; 

- 305.428.847 lei sunt sume plătite pentru IB, 

aferente AV, înregistrând o creștere cu 

apoximativ 31% în comparație cu anul 
anterior când suma a fost de 232.822.808 lei; 

- IB aferente asigurărilor de viață li se mai 

adaugă maturități, răscumpărări parțiale și 
toatale, cumultate ducând la suma de 

925.657.784 lei, în creștere cu cu 9% în 

comparație cu perioada similară din anul 
2020. 
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Fig. 2.5 – Evoluția volumului IBP, inclusiv 

maturități și răscumpărări pentru AG și AV. 

 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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Tabel 2.7 – Societățile de asigurare cu cel mai 
mare volum de IBP pentru asigurări generale în anul 

2021 

Nr.c
rt Societate 

Cota totala de 
piata 

1 
Euroins Romania Asigurare 

Reasigurare S.A. 23.50% 

2 City Insurance S.A. 19.23% 

3 Omniasig Vig 14.76% 

4 Groupama Asigurari S.A 11.42% 

5 Allianz - Tiriac Asigurari S.A 10.70% 

 Total 1-5 79.61% 
6 Asirom Vienna Insurance Group S.A 7.50% 

7 
Generali Romania Asigurare 

Reasigurare S.A. 4.48% 

8 Uniqa Asigurari S.A 4.22% 

9 Grawe Romania Asigurare S.A 1.93% 

10 Gothaer Asigurari - Reasigurari S.A. 1.02% 

 Total 1-10 98.76% 

 Alte Societati 1.24% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 

 

Ponderi semnificative ale indemnizațiilor brute plătite 

de societățile de asigurare au fost înregistrate pe urmatoaree 
clase (apoximativ 92%): 

- Clasa A10 – Răspundere civilă pentru utilizarea 
vechiculelor terestre, cu un volum al IBP de 
3.589.613.175 lei, reprezentând 56% din total pentru 

asigurările generale, reprezentând o creștere cu 12% 

față de anul 2020. 



50 

 

- Clasa A3, vechicule tereste, exclusiv materialul 
feroviar rulant, cu un total al IBP de 2.013.942.366 lei, 

reprezentând 31% din totalul indemnizațiilor brute 

plătite pentru asigurările generale cu o creștere de 10% 

față de perioada anului anterior; 

- Clasa A8, incendiu și calamități naturale (pentru alte 
bunuri decât cele asigurabile de A3 –A7) cuantumul 
IBP a ajuns la 315.737.259 lei, apoximativ 5% din total 
IBP pentru AG. 
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Fig. 2.6 – Evoluția volumului indemnizații brute 
plătite pentru asigurări generale 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 
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Fig 2.7 – Dinamica structurii pe clase a IBP 
pentru categoria AG 

 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 

 

Indemnizații brute, maturități și răscumpărări 

aferente asigurărilor de viață 

În anul 2021, valoarea IBP aferente asigurărilor de 

viață s-a situat în jurul valorii de 1.231.086.631 lei, înregistrând 

o creștere de aproximativ 14% față de anul 2020. 
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https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Cumulat, IBP de către primele 10 societăți de asigurări 
au reprezentat aproximativ 98% din total sume brute plătite la 
nivelul segmentului AV.26 

Tabel 2.8 – Societățile de asigurări cu cel mai 

mare volum de indemnizații brute plătite, maturități și 

răscumpărări pentru asigurările de viață în anul 2021 

Nr.c
rt Societate 

Cota totala de 
piata 

1 Nn Asiguarari De Viata Sa 38.75% 

2 
Bcr Asigurari De Viata Vienna 

Insurance Group S.A 18.78% 
3 Brd Asigurari De Viata S.A 10.20% 

4 Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A 7.10% 

5 Allianz - Tiriac Asigurari S.A 7.09% 

 Total 1-5 81.92% 

6 Asirom Vienna Insurance Group S.A 5.56% 

7 
Generali Romania Asigurare 

Reasigurare Sa 3.21% 

8 Grawe Romania Asigurare S.A 2.96% 

9 Ergo Asigurari De Viata S.A 2.77% 

10 Groupama Asigurari S.A 1.80% 

 Total 1-10 98.22% 

 Alte Societati 1.78% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 

În anul 2021 suma totală de 776.834.230 lei a fost 

deținută de către următoarele două clase de asigurare: 

 
26 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c
3d7a4fa967149359.pdf, pag26 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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- C3, Asigurări de viață și anuități, legate de 

fondurile de investiții 47% din totalul plăților 
efectuate cu o valoare de 576.630.807 lei; 

- C1, Asigurări de viață, anuități și asigurări de 

viață suplimentare, cira 45% din total plăti 
efectuate în suma de 556.089.073 lei 

Plătite pentru celelalte clase au fost în sumă de 

98.366.751 lei și reprezintă doar 8% din totalul plăților aferente 

asigurărilor de viață. 

 

Evoluția pieței de prime de răspundere civilă auto, 
subscrise pe teritoriul României la 31.12.2021 

 

La nivelul anului 2021 pe piață asigurărilor RCA 

desfășurau activitatea următorii 9 asiguratori autorizați de 
ASF: 

1. Allianz Țiriac Asigurări SA; 

2.Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance 
Group; 

3.Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance 
SA; 

4.Euroins România Asigurare – Reasigurare SA; 

5.Generali România Asigurare – Reasgurare SA; 

6.Grawe România Asigurare SA; 

7.Groupama Asigurări SA; 

8.Omniasig Vienna Insurance Group SA; 

9.Uniqa SA; 
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Informațiile statistice, graficele și tabelele conțin in 

acest subcapitol și date despre societatea City Insurance la data 
de 31.12.2021.27 

 

Cota de piață aferentă primelor de răspundere 
civilă auto 

 

Tabel 2.9 – Cota de piata aferenta asigurarilor 
RCA la 31.12.2021 

Nr.crt Societate Cota totala de piata 
1 Euroins 35.39% 

2 City Insurance 25.55% 

 Total 1-2 60.94% 

3 Allianz - Tiriac 12.62% 

4 Groupama 9.08% 

5 Omniasig Vig 5.39% 

6 Asirom Vig 4.88% 

7 Grawe 3.90% 

8 Generali 2.66% 

9 Uniqa 0.53% 

 Total 100.00% 

 Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6

25d3c3d7a4fa967149359.pdf 

 

Companiile cu cea mai mare pondere în piața de 

asigurări RCA au fost Euroins, City Insurance, Allianz Țiriac 

care dețineau împreună aproximativ 74% din piața la 
31.12.2021. 

 
27 

https://asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigur%C4%83tori-
%C8%99i-intermediari-principali 
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Tabel 2.10 – Evoluția cotelor de piață pentru asigurările RCA 2017-2021 

 Societate Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

1 Allianz - Tiriac 7.74% 8.38% 7.03% 6.38% 12.62% 

2 Asirom Vig 15.08% 12.00% 3.17% 4.06% 4.88% 

3 City Insurance 30.10% 33.32% 39.03% 43.49% 25.25% 

4 Euroins 27.42% 26.60% 32.29% 31.37% 35.39% 

5 Generali 4.66% 3.28% 2.76% 1.61% 2.65% 

6 Grawe 0.13% 0.83% 2.17% 3.32% 3.90% 

7 Groupama 5.54% 6.56% 4.98% 2.97% 9.08% 

8 Amniasig Vig 6.76% 7.90% 7.57% 6.16% 5.39% 

9 Uniqa 2.58% 1.14% 1.01% 0.64% 0.53% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Evoluția primelor de răspundere civilă auto 

 

Valoarea totală a primelor subscrise pentru asigurările 
RCA pentru anul 2021 s-a situat în jurul sumei de 5.95 miliarde 
lei, restul până la totalul clasei A10 au fost reprezentate de 

asigurările transporturilor de mărfuri în calitate de cărăuși și 
RCA subscrise pe teritoriile altor state membre UE. Dacă ar fi 
să comparăm cu valoarea anului 2020, valoarea PBS a crescut 
cu aproximativ 50%. 

 

Numărul contractelor încheiate până la dată de 

31.12.2021 a fost de 7.53 milioane de contracte, o creștere de 

19% față de aceiași perioada a anului anterior. PBS pentru 

asigurările RCA au înregistrat o evoluție pozitivă începând cu 
anul 2018.28 

 

 
28 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c
3d7a4fa967149359.pdf, pag.39 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Tabel 2.11 – Evoluția PBS pentru RCA perioada 2017-2022 

 2017 2018 2019 2020 2021 

PBS miliarde lei 3,699,188 3,597,075 3,783,026 3,969,134 5,945,972 

Nr. Contracte incheiate 9,893,965 11,413,894 11,378,993 12,365,415 12,915,563 

Nr. Contracte unitati anuale 5,319,050 5,873,613 5,919,164 6,319,970 7,526,171 

Realizat de autor dupa sursa: https://www.asfromania.ro

https://www.asfromania.ro/
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Fig 2.8 - Evoluția PBS pentru RCA perioada 
2017-2022 

 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

Concluzionând datele analizate în capitolul II din 

perspectiva primelor brute subscrise (PBS), piața românească 
a asigurărilor a cunoscut o crestere în ultimul an analizat 

(2021), o creștere semnificativă de aproximativ 25% față de 
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anul anterior 2020 pe sectorul asigurări generale (AG). 

Volumul primelor brute subscrise pe sectorul asigurări de viață 

(AV) a înregistrat de asemenea o creștere de aproximativ 18% 

față de valoarea înregistrată în perioada asemănatoare a anului 
trecut (2020). 
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CAPITOLUL III – GRADUL DE 

CONCENTRARE AL PIEȚEI DE 
ASIGURĂRI 

 

În capitolul III ne propunem să efectuăm o analiză a 

gradului de concentrare al pieței de asigurări din România. 

Rezultatele ascestei analize ne va arată gradul de 
concentrare pe fiecare sector de asigurări, în special pentru 

asigurările RCA parte a asigurărilor generale, dar și pentru 

asigurările de viață. 

La o prima vedere observăm că există un grad mare 

de concentrare al pieței dat fiind faptul că există un număr mic 

de asiguratori în piață românească care oferă servicii de 

asigurare atât pentru AG cât și pentru AV. 

 

Metodologia de cercetare 

 

Pentru determinarea gradului de concentrare 

informațiile au fost preluate de la Autoritatea de Supraveghere 

Financiară (ASF). Datele au fost selectate, organizate și 
prelucrate statistic. 

Rezultatele obținute vor fi reprezentate grafic și 
comparate pentru a releva analiza efectuată. 

Pentru determinare gradului de concentrare se va 
folosi metoda GINI STRUCK INDEX, documentarea 
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privind metodologia de cercetare având la bază articole 

științifice publicate în reviste/jurnale WEB of Science.29 

Modalitatea de calcul este reprezentată astfel prin 
formula următoare: 

 

𝐼𝐺𝑆 = √
𝑛 ∑ 𝑔𝑖2 − 1

𝑛 − 1
 

 

Unde: 

- „n” reprezintă numărul companiilor de 
asigurări din seria studiată; 

- „gi” reprezintă cota de piață a fiecărei 
companii; 

 

Indicele de concentrare al pieței este utilizat ca un 

indicator al puterii de piață sau al concurenței dintre 
companiile de asigurări. Acesta măsoară gradul de concentrare 

a pieței, ținând cont de cotele de piață ale tuturor companiilor 

de asigurări. Este evident că gradul de concentrare pe o piață, 

în speță piața asigurărilor, reflectă competitivitatea acelei piețe. 

 
29 Njegomir V. , Marović B.,(2012) Contemporary Trends 

in the Global Insurance Industry, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences,Volume 44, 2012, Pages 134-142 

Singh P.,(2018) Insurance Of Motor Vehicles Against Third 
Party Risks,International Journal of Management, Law &Science 
Studies, ISSN no 2456-4304, 2018 

The concentration on the motor third party liability 
insurance market in Romania https://financialintelligence.ro/asf-
gradul-ridicat-de-concentrare-o-vulnerabilitate-a-pietei-asigurarilor/ 
, pag.8 
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Pe o piață concetrată competitivitatea este redusă, în timp ce 

pe o piață mai puțin concentrată competitivitatea este ridicată, 

firmele concurând între ele pentru atragerea clienților și 
dezvoltarea afacerii în acest sens.30 

 

Piața asigurărilor din România, pe fondul bunei 
capitalizari este în continuare  condusa de sectorul asigurărilor 
generale (AG) în special asigurările auto, dar cu o directie 

ascendentă pe segmentul asigurărilor de viață, mai ales după 

trecerea prin criză generată de COVID-19. Acest fapt relevă și 
da un semnal că piața de asigurări din România întră intr-o 
nouă eteapa de dezvoltare pe o baza durabilă, care prezintă o 
schimbare de gandire a oamenilor. Astfel de la asigurarea de 

protecție împotriva unor riscuri la creșterea apetitului celor ce 

au consumat astfel de polițe de asigurare si au înteles ca le oferă 

protecție. 

 

Detereminarea gradului de concentrare al pieței de 
asigurări generale  

 

Pentru determinarea gradului de concentrare se vor 
utiliza datele privind PBS încasate de principalii asiguratori 
pentru asigurările generale. 

  

 
30 The concentration on the motor third party liability 

insurance market in Romania https://financialintelligence.ro/asf-
gradul-ridicat-de-concentrare-o-vulnerabilitate-a-pietei-asigurarilor/ 
, pag.8 
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Tabel 3.1 – Clasamentul societăților de asigurare 

în funcție de PBS pentru AG în anul 2021 

Nr.c
rt Societate 

Cota totala de 
piata 

1 
Euroins Romania Asigurare 

Reasigurare S.A. 18.90% 

2 City Insurance S.A 15.90% 

3 Allianz - Tiriac Asigurari S.A. 15.20% 

4 Omniasig Vig 13.90% 

5 Groupama Asigurari S.A 13.50% 

 Total 1-5 77.40% 

6 Asirom Vienna Insurance Group S.A 6.30% 

7 
Generali Romania Asigurare 

Reasigurare S.A. 5.40% 

8 Uniqa Asigurari S.A 3.30% 

9 Grawe Romania Asigurare S.A 2.10% 

10 Pool-Ul De Asigurare P.A.I.D 1.50% 

 Total 1-10 96.00% 

 Alte Societati 4.00% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

  

https://www.asfromania.ro/
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Tabel 3.2 – Structura pe clase de asigurări generale 

Clasa 
PBS AG (lei) 

Pondere (%) 2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

A10 3,822,822,278 3,741,919,898 3,985,774,635 4,188,128,313 6,114,226,127 52.60% 

A3 1,895,009,247 2,073,377,389 2,317,544,160 2,414,018,491 2,724,704,976 23.40% 

A8 1,004,837,472 1,064,538,857 1,165,466,756 1,234,502,125 1,330,282,860 11.40% 

Alte clase 965,809,356 1,162,234,903 1,265,424,657 1,439,649,647 1,461,613,110 12.60% 

TOTAL 7,688,478,353 8,042,071,047 8,734,210,208 9,276,298,576 11,630,827,073 100% 

Realizat de autor dupa sursa: https://www.asfromania.ro 

https://www.asfromania.ro/


66 

 

În anul 2021 din ponderea totală a claselor de asigurări 

pentru asigurările generale 87% a fost deținută de clasele A10, 

A3 și A8 acestea totalizând 10.169213963 lei. 

- Clasa A10 – Răspundere civilă pentru utilizarea 

vechiculelor auto terestre deține ponderea cea mai 

mare și anume 6.114.226.127 lei de aceea vom 
determina gradul de concentrare pe această clasă. 

 

Tabel 3.3 – Cota de piață pentru asigurările de 
răspunde civilă utilizarea vehiculelor auto terestre 

Nr.c
rt  

Prime brute subscrise 
(PBS) lei 

Cota totala de 
piata 

1 
City 

Insurance 2,632,785,770.29 43.06% 

2 Euroins 1,948,603,866.67 31.87% 

3 
Allinaz-
Tiriac 412,098,840.96 6.74% 

4 Omniasig 349,733,734.46 5.72% 

5 Asirom 242,123,354.63 3.96% 

6 Groupama 196,266,658.68 3.21% 

7 Grawe 187,706,742.10 3.07% 

8 Generali 102,718,998.93 1.68% 

9 Uniqa 42,188,160.28 0.69% 

 Total 6,114,226,127 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

Putem observă că piața de răspundere civilă auto din 
România la nivelul anului 2021 era dominată de două mari 

companii de asigurări și anume City Insurance și Euroins, care 

dețineau 74.93% din totalul primelor brute subscrise. Aceste 

https://www.asfromania.ro/
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două companii sunt urmate de alte șapte companii de asigurări 

cu cote de piață cuprinse între 7% și 0,05%. 

 

Fig 3.1 - Evoluția PBS pentru RCA perioada 
2017-2022 

 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 
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În anul 2021 față de anul 2020, observăm o creștere a 

primelor brute subscrise, deși numărul de contracte încheiate 
nu este cu mult mai mare. 

Evoluția tarifelor utilizate de asiguratori prezintă o 

creștere exponențială, ceea ce justifică comportamentul 

asiguraților de a opta și pentru plata asigurărilor pe o perioada 

mai lungă de respectiv 12 luni. Plata polițelor de asigurare pe 
perioade mai scurte de timp de 6, 3 sau 12 luni a scăzut în 
medie cu 1% până la 6%. 

 

În tabelul următor se remarcă o creștere semnificativă 
a ponderii contractelor de asigurare, pe o perioada de 12 luni, 

de la 29.02 % în anul 2020 la 38.09% în anul 2021, o creștere 

de aproape 10%. Această creștere este datorată scăderii 
contractelor pe perioada mai scurtă, în special cele pe 6 luni 
care au înregistrat o scădere de la 35.77% în anul 2020 la un 
procent de 29.61%  în anul 2021, o scădere de aproximativ 
7%.31 
  

 
31 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c
3d7a4fa967149359.pdf, pag.40 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Tabel 3.4 – Ponderea numărului de contracte în 

funcție de perioada contractată 2021-2021 

Perioada 2017 2018 2019 2020 2021 

12 luni 31.09% 29.64% 29.96% 29.02% 38.09% 

11 luni     2.05% 

10 luni     0.03% 

9 luni     0.08% 

8 luni     0.06% 

7 luni     0.10% 

6 luni 40.60% 34.21% 35.70% 35.77% 29.61% 

5 luni     0.04% 

4 luni     0.11% 

3 luni 4.87% 6.73% 5.29% 4.70% 3.69% 

2 luni     1.98% 

1 luni 19.29% 25.16% 25.52% 27.31% 24.16% 

Total     100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

 

Ponderea contractelor semnate de persoanele juridice 

a scăzut foarte puțin comparativ cu anul 2020, astfel de la 

19.75% la 19.35%, compensată de creșterea mică a ponderii 
contractelor semnate de persoanele fizice de la 80.25% în anul 
2020 la 80.65% in anul 2021. 

 
  

https://www.asfromania.ro/
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Tabel 3.5 – Pondere număr contracte încheiate 

în funcție de contractant (persoană fizică sau persoană 
juridică) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Persoane 
fizice 

80.10
% 

80.02
% 

78.85
% 

80.25
% 

80.65
% 

Persoane 
juridice 

19.90
% 

19.98
% 

21.15
% 

19.75
% 

19.35
% 

Total 
100.00

% 
100.00

% 
100.00

% 
100.00

% 
100.00

% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

 

Din analiza datelor observăm că această piață a 
asigurărilor de răspundere civilă auto este dominată de 

contractele încheiate de persoanele fizice, tendința fiind de 

creștere a perioadei asigurate.32 

Pornind de la cotele de piață ale companiilor de 

asigurări vom determina gradul de concentrare pe această piață 
folosind Indicele de concentrare Gini Struck. Astfel, în cadrul 
formulei prezentate mai sus: 

Unde: 

- „n” reprezintă numărul companiilor de 
asigurări din seria studiată; 

- „gi” reprezintă cota de piață a fiecărei 
companii; 

 
32 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c
3d7a4fa967149359.pdf,  pag.41 

https://www.asfromania.ro/
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/625d3c3d7a4fa967149359.pdf
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Tabelul 3.6 – Parametrii specifici și valoarea 

indicelui de concentrație Gini Struck (pentru asigurările 
de răspundere civilă auto - anul 2021) 

 
Indicator Asigurari de raspundere civila 

vechicule auto terestre 

Total prime brute subscrise  6114226127 

∑ 𝑔𝑖2 
2986.72 

n 9 

IGS 57.9649 

Grad de concentrare RIDICAT 

Realizat de autor  

 

𝐼𝐺𝑆 = √
𝑛 ∑ 𝑔𝑖2 − 1

𝑛 − 1
= √

9 ∗ 2986.72 − 1

9 − 1
  

 

𝐼𝐺𝑆 = √
26880.48 − 1

9 − 1
 

 

𝐼𝐺𝑆 = √
26879.48

8
 

 

𝐼𝐺𝑆 = √3359.935 

 

𝑰𝑮𝑺 = 𝟓𝟕. 𝟗𝟔𝟒𝟗 
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Tabel 3.7 – Calcul gi^2 

 

Nr.crt  Prime brute subscrise (PBS) lei Cota totala de piata (gi) gi^2 

1 City Insurance 2,632,785,770.29 43.06% 1854.16 

2 Euroins 1,948,603,866.67 31.87% 1015.70 

3 Allinaz-Tiriac 412,098,840.96 6.74% 45.43 

4 Omniasig 349,733,734.46 5.72% 32.72 

5 Asirom 242,123,354.63 3.96% 15.68 

6 Groupama 196,266,658.68 3.21% 10.30 

7 Grawe 187,706,742.10 3.07% 9.42 

8 Generali 102,718,998.93 1.68% 2.82 

9 Uniqa 42,188,160.28 0.69% 0.48 
 Total 6,114,226,127 100.00% 2986.72 

Realizat de autor in baza datelor colectate de pe https://www.asfromania.ro 

https://www.asfromania.ro/
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Conform rezultatelor obținute prin calcularea gradului 

de concentrare, dar și din datele prezentate anterior în tabelul 
3.1, putem observa că în România există un grad ridicat al 

pieței asigurărilor auto. Gradul ridicat de concentrare al pieței 

înseamnă că nu există o concurență ridicată între companiile 

prezente pe piață asigurărilor de răspundere civilă auto, prin 
urmare gradul de competitivitate este scăzut. Acest lucru nu 

este benefic pentru dezvoltarea acestei nișe de asigurări. O 

cauză principală a putut fi dominația asigurărilor de răspundere 

civilă auto de către primele două companii din piață mai sus 

menționate (City Insurance și Euroins). 

 

Determinarea gradului de concentrare al pieței de 

asigurări de viață 

 

Pentru determinarea gradului de concentrare se vor 
utiliza datele privind PBS încasate de principalii asigurători 

pentru asigurările de viață. 
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Tabel 3.8 - Clasamentul societăților de asigurare 

în funcție de PBS pentru AV în anul 2021 

Nr.c
rt Societate 

Cota totala de 
piata 

1 Nn Asiguarari De Viata Sa 36.00% 

2 
Bcr Asigurari De Viata Vienna 

Insurance Group S.A 15.60% 

3 Brd Asigurari De Viata S.A 13.60% 

4 Allianz - Tiriac Asigurari S.A 10.10% 

5 Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A 5.40% 

 Total 1-5 80.70% 

6 
Generali Romania Asigurare 

Reasigurare Sa 5.40% 

7 Uniqa Asigurari S.A 4.60% 

8 Asirom Vienna Insurance Group S.A 3.80% 

9 Groupama Asigurari S.A 2.10% 

10 Grawe Romania Asigurare S.A 1.90% 

 Total 1-10 98.50% 

 Alte Societati 1.50% 

 Total 100.00% 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

 
  

https://www.asfromania.ro/
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Tabel 3.9 – Structura pe clase asigurări de viață 

Clasa 
PBS AV (lei) 

Pondere (%) 2021 
2017 2018 2019 2020 2021 

C1 1,377,567,383 1,486,795,597 1,417,601,050 1,440,499,053 1,660,444,256 63.61% 

C3 54,216,414 505,515,736 674,633,376 596,348,126 744,507,616 28.52% 

Alte clase 8,148,153 110,143,960 163,780,760 182,449,656 205,325,072 7.87% 

TOTAL 1,439,931,950 2,102,455,293 2,256,015,186 2,219,296,835 2,610,276,944 100% 

Realizat de autor dupa sursa: https://www.asfromania.ro 

https://www.asfromania.ro/
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În anul 2021 din ponderea totală a claselor de asigurări 

pentru asigurările de viață, 92% din totalul primelor brute 

subscrise a fost deținut de clasele C1 – Asigurări de viață, 

anuități și asigurări de viață suplimentare și clasa C3 – 

Asigurări de viață și anuitati legate de fondurile de investiții 
acestea totalizând 2.404.951.872 lei. 

- Clasa C1 – Asigurări de viață, anuități și 
asigurări de viață suplimentare deține 

ponderea cea mai mare și anume 
1.660.444.256 lei adică 63.61% din ponderea 
AV de aceea vom determina gradul de 
concentrare pentru această clasa. 
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Tabel 3.10 – Evoluția total prime brute subscrise pentru clasa C1 – Asigurări de viață , 

anuitati și asigurări de viață suplimentare anul 2021 

 

Realizat de autor dupa sursa: https://www.asfromania.ro 

Nr.crt  Prime brute subscrise (PBS)LEI Cota de piata  

1 Nn Asigurari De Viata S.A. 575,011,845.85 34.63% 

2 Bcr Asigurari De Viata Vienna Insurance Group S.A. 389,042,089.18 23.43% 

3 Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. 135,492,251.29 8.16% 
4 Brd Asigurari De Viata S.A. 124,533,319.20 7.50% 

5 Uniqa Asigurari De Viata S.A. 117,393,408.90 7.07% 

6 Asirom Vienna Insurance Group S.A. 95,143,455.87 5.73% 

7 Allianz - Tiriac Asigurari S.A. 84,018,479.35 5.06% 

8 Groupama Asigurari S.A. 52,802,127.34 3.18% 

9 Grawe Romania Asigurare S.A. 48,817,061.13 2.94% 

10 Ergo Asigurari De Viata S.A. 16,272,353.71 0.98% 

11 Eurolife Fhh Asigurari De Viata S.A. 14,777,953.88 0.89% 

12 Garanta Asigurari S.A 6,973,865.88 0.42% 

13 Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A 166,044.43 0.01% 

 Total 1,660,444,256.00 100.00% 

https://www.asfromania.ro/
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Din datale prezente în tabel putem observa că piață de 

asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare din 

România la nivelul anului 2021, era dominată de 3 companii și 
anume NN Asigurări de viață S.A., BCR Asigurări de viață 

Vienna Insurance Group S.A. și Generali România Asigurare 

Reasigurare S.A., care dețineau 66.22% din totalul primelor 
brute subscrise pentru această clasa C1. Aceste 3 companii de 
asigurări sunt urmate de alte 10 companii de asigurări cu cote 

de piață între 0.01% și 7.5%. 

Tabel 3.11 – Evoluția numărului total de 

contracte de asigurare pentru asigurările de viață 

aferenței perioadei 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Asigurari de 
viata 

1,862,6
81 

1,646,8
08 

1,618,6
94 

1,474,9
71 

1,450,5
51 

Realizat de autor dupa sursa: 
https://www.asfromania.ro 

Numărul de contracte pentru asigurările de viață la 
finalul anului 2021 a înregistrat o scădere cu aproximativ 1.7%. 

În ce privește numărul de contracte de asigurări de 

viață valabile la finalul anului 2021 pentru cei cinci ani analizați 
situația este următoarea: 
  

https://www.asfromania.ro/
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Tabel 3.12 – Evoluția numărului de contracte de AV în vigoare la finalul perioadei 2017-
2021 

Clasa de asigurare AV 2017 2018 2019 2020 2021 

C1 1649202 1431360 1390014 1259845 1207502 

C2 6644 142 122 107 90 

C3 177669 168836 159476 154778 161662 

A1 19022 29297 32486 33055 41112 

A2 10144 17173 36596 27186 40185 

TOTAL AV 1862681 1646808 1618694 1474971 1450551 

Modificare fata de 
perioada precedenta 218543 -215873 -28114 -143723 -24420 

Ritm de modificare (%) 
fata de perioada 

precedenta 13.00% -12.00% -2.00% -9.00% -2.00% 

Realizat de autor dupa sursa: https://www.asfromania.ro 

https://www.asfromania.ro/
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Numărul de poliție valabile la sfârșitul perioadei 

analizate pentru sectorul asigurărilor de viață a cunoscut o 

ușoară scădere in cuantum de 2% în anul 2021 comparativ cu 
2020. 

Pornind de la cotele de piață ale companiilor de 

asigurări vom determina gradul de concentrare pe această piață 
folosind Indicele de concentrare Gini Struck. 

 

Tabelul 3.13 – Parametrii specifici și valoarea 

indicelui de concentrație Gini Struck (pentru asigurările 

de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare - 
anul 2021) 

 
Indicator Asigurari de raspundere civila 

vechicule auto terestre 

Total prime brute subscrise  1660444256 

∑ 𝑔𝑖2 
2000.14 

n 13 

IGS 46.5482 

Grad de concentrare RIDICAT 

Realizat de autor  

 

𝐼𝐺𝑆 = √
𝑛 ∑ 𝑔𝑖2 − 1

𝑛 − 1
= √

13 ∗ 2000.14 − 1

13 − 1
  

 

𝐼𝐺𝑆 = √
26001.82 − 1

13 − 1
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𝐼𝐺𝑆 = √
26000.82

12
 

 

𝐼𝐺𝑆 = √2166.735 

 

𝑰𝑮𝑺 = 𝟒𝟔. 𝟓𝟒𝟖𝟐 
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Tabel 3.14 - Calcul gi^2 

Nr.crt  Prime brute subscrise 
(PBS)LEI 

Cota de 
piata  

gi^2 

1 Nn Asigurari De Viata S.A. 575,011,845.85 34.63% 1199.24 
2 Bcr Asigurari De Viata Vienna Insurance Group S.A. 389,042,089.18 23.43% 548.96 

3 Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. 135,492,251.29 8.16% 66.59 

4 Brd Asigurari De Viata S.A. 124,533,319.20 7.50% 56.25 

5 Uniqa Asigurari De Viata S.A. 117,393,408.90 7.07% 49.98 

6 Asirom Vienna Insurance Group S.A. 95,143,455.87 5.73% 32.83 

7 Allianz - Tiriac Asigurari S.A. 84,018,479.35 5.06% 25.60 

8 Groupama Asigurari S.A. 52,802,127.34 3.18% 10.11 

9 Grawe Romania Asigurare S.A. 48,817,061.13 2.94% 8.64 

10 Ergo Asigurari De Viata S.A. 16,272,353.71 0.98% 0.96 

11 Eurolife Fhh Asigurari De Viata S.A. 14,777,953.88 0.89% 0.79 

12 Garanta Asigurari S.A 6,973,865.88 0.42% 0.18 

13 Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A 166,044.43 0.01% 0.00 

 Total 1,660,444,256.00 100.00% 2000.14 

Realizat de autor dupa sursa: https://www.asfromania.ro 

https://www.asfromania.ro/


83 

 

 

Conform rezultatelor obținute prin calculare gradului 

de concentrare, dar și din datele prezentate anterior în tabelul 
3.9, putem observa că în România există un grad ridicat al 

pieței asigurărilor de viață, anuități și asigurări de viață 
suplimentare. 

Gradul ridicat de concentrare al pieței înseamnă că nu 

există o concurență ridicată între companiile prezente pe piață 
asigurărilor de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, 
prin urmare gradul de competitivitate este scăzut. Acest lucru 
nu este benefic pentru dezvoltarea acestei clase de asigurări. O 

cauză principală poate fi dominația asigurărilor de de viață de 

către primele 3 companii din piață mai sus menționate (NN 

Asigurări de Viață S.A., BCR Asigurări de Viață - Vienna 
Insurance Group S.A., GENERALI ROMÂNIA Asigurare - 
Reasigurare S.A.). 
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CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

În concluzie piața asigurărilor din România a suferit 

transformări profunde în ultimii 5 ani de zile. Ca și în celelalte 
sectoare ale industriei financiare, domeniul asigurărilor a 

traversat perioade mai favorabile și mai puțin favorabile însă, 

cu trecerea timpului s-a consolidat și a devenit din ce în ce mai 

stabilă din punct de vedere financiar. Starea pieței asigurărilor 

reflectă caracterul concurențial sau neconcurențial al acesteia. 

Piața concurențială se caracterizează prin existența și 
funcționarea în cadrul național a mai multor societăți de 

asigurări, în regim autonom și concurențial. Fiecare societate 
de asigurări încearcă să ocupe un segment cât mai mare din 

piață. În acest scop, oferta de asigurare se diversifică și 
condițiile de asigurare devin concurențiale. O piață 
concurențială caracterizează țările cu o economie liberală, 
bazată pe principiul pârghiei de autoreglare cerere – oferta. 

Cercetarea a scos în evidență o serie de aspecte 

interesante pentru industria asigurărilor și pentru mediul intern 
de afaceri. 

Analiza ne arată că piață românească a asigurarilor 
prezintă un grad ridicat de concentrare, ceea ce nu reflectă o 

competitivitate ridicată pe acesta piață. 

Atât în cazul sectorului de asigurări de răspundere 

civilă pentru vechicule auto terestre cât și în cazul asigurărilor 

de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, acestea 
două având ponderea cea mai mare în segmentul asigurărilor 

generale (AG), cât și în segmentul asigurărilor de viață (AV) 
observăm gradul de concentrare ridicat. Astfel în cazul clasei 
A10 – asigurări de răspundere civilă pentru vehicule auto 

terestre (AG) cota de piață a primelor două societăți de 
asigurare cumulau aproximativ 75%, iar în cazul clasei C1 – 
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Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare 

cota de piață a primelor 3 societăți de asigurare însumau 

aproximativ 67% din piață. 

Toate aceste date denotă în fapt vulnerabilitatea pieței 
romanesti de asigurari  atât din punct de vedere al expunerii 

față de principalele clase de asigurare, cât și din punct de 

vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute 

de un număr relativ mic de societăți de asigurare. 

Conform practicilor și documentelor elaborate la 

nivelul Uniunii Europene, valorile obținute în analiză poți fi 
interpretate astfel: 

a) Valori mai mari de 20 a gradului de concentrare pot 

fi îngrijorătoare pentru concurență; 

b) Valori mai mari de 40 a gradului de concentrare 

poate sugera existența unei poziții dominante pe 

piață; 

c) Valori peste 50 a gradului de concentrare este 

interpretată ca fiind o poziție dominantă pe piață; 

 

Observăm că în cazul AG – clasa A10 am avut un 

rezultat de 57.9649 ceea ce ne arată o poziție dominantă pe 

piață, iar în cazul AV – clasa C1 am avut un rezultat de 46.5482 

ceea ce ne indică posibilitatea existenței unei poziții dominante 

pe piață. 

Obligativitatea asigurării mai ales în cazul asigurărilor 

RCA, precum și modificarea exponentială a tarifelor, au 

condus orientarea asiguraților către polițe de asigurare pe 
perioade mai lungi, cea mai mare pondere fiind cele pe 12 luni, 
urmate de cele pe 6 luni. Acesta este cazul persoanelor fizice 

ce dețin ponderea cea mai mare în piață de asigurări RCA. 
Astfel a crescut în mică măsură atât numărul contractelor de 
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asigurări, dar au crescut semnificativ volumul primelor brute 
subscrise de către firmele de asigurări. 

Deoarece nu mai există diferențe semnificative de 

tarife între companiile de asigurări, cei care au o bună reputație 

pentru soluționarea la timp a dosarelor de daune au câștig de 
cauza. 

În concluzie cercetarea efectuată în lucrare evientiază 

lipsa de competitivitate pe piața asigurărilor din România atât 

pe segmentul asigurărilor generale (AG), cât și pe segmentul 

asigurărilor de viață (AV), situație de fapt ce nu poate fi 

remediată și reglementată decât prin măsuri luate de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 Datele parțiale prezentate de ASF în aprilie 2022 ne 

arată că scade concentarea pe piața RCA, după declararea 

falimentului companiei City Insurance. Cotele de piață s-au 

redistribuit astfel încât 6 din cele 8 societăți rămase să vândă 

asigurări RCA au acumulat cote de piață cosiderabile în prima 
parte a anului 2022. 

Societatea cu cele mai mari încasari rămâne in 
continuare Euroins România Asigurare - Reasigurare, a cărei 

cote de piață a crescut de la 35.4% la 37.6% în luna ianuarie 

2022. Cotele de piață a altor firme au crescut și ele, acest fapt 

marcând un proces de diversificare a pieței. 
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RECOMANDĂRI: 

- Intrarea pe piață asigurărilor a mai multor firmei de 
asigurări pentru a nu mai permite un grad mare de 

concentrare prin cote mari de piață; 

- Uniformizarea tarifelor asigurărilor pentru a nu mai există 

tentația de a alege doar anumite firme de asigurare; 

- Reglementarea de către ASF și Consiliul concurenței a 

unui pachet de măsuri pentru a nu se mai repeta situația 

creată prin deținerea unor cote impresionante din piață a 
unui număr mic de firme de asigurări; 

- Controale și sancțiuni mai stricte ale ASF și ale 

Consiliului Concurenței; 
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