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INTRODUCERE

Disciplina Asigurări şi reasigurări corespunde unui important domeniu
teoretico-aplicativ responsabil de investigarea condiţiilor necesare pentru asigurarea
eficienţei maxime a funcţiei de identificare, control şi gestiune a riscurilor din variate
domenii social – economice. Această disciplină face parte din familia ştiinţelor ce
studiază fenomenele şi procesele financiare, abordându-le, totuşi, dintr-un unghi
specific şi anume cel al modalităţilor de evaluare, prevenire şi acoperire, pe baza unor
resurse financiare constituite anticipat şi în moduri adecvate, a diferitelor situaţii
potenţial – provocatoare de pierderi materiale şi/sau de altă natură. Din această
perspectivă, unul dintre obiectivele primordiale ale asigurărilor şi reasigurărilor ca
domeniu teoretic, dar şi ca practică economică este determinarea şi analiza corectă a
probabilităţilor şi posibilităţilor de apariţie a situaţiilor de acest gen. Trebuie
menţionat că, pe măsură ce creşte gradul de complexitate şi sofisticare a sistemelor
micro şi macroeconomice moderne, se amplifică şi expunerea lor faţă de riscuri, crize
şi diverse fluctuaţii atipice. Această creştere a sensibilităţii şi vulnerabilităţii în aria
de acţiune economică şi socială accentuează importanţa asigurărilor şi reasigurărilor.
În această lucrare, asigurările sunt abordate, în mod fundamental, ca măsuri de
prevedere, de natură financiară, pentru conservarea anumitor bunuri, recuperarea
unor pagube, protejarea unor interese economice, ocrotirea persoanelor fizice etc. Ca
proces economic, asigurările vizează constituirea în comun de către persoanele fizice
şi juridice, prin contribuţii specifice, sub forma primelor de asigurare, a unor fonduri
financiare destinate acoperirii daunelor ce pot surveni ca urmare a producerii unor
evenimente nesigure, dar posibile. Principala motivaţie a asigurărilor constă în
existenţa obiectivă a unor riscuri ce se pot manifesta în viitor (evenimente probabile),
cu potenţial de cauzare a unor prejudicii. Asigurarea intervine între asigurat şi
asigurător, de regulă o instituţie specializată, care se obligă ca în schimbul primelor
de asigurare, plătite periodic de asigurat, să-l despăgubească în cazul producerii
evenimentului (riscului). Primele de asigurare plătite de asigurat depind de mărimea
sumei asigurate şi de natura riscului. Relaţiile de asigurare ce intervin între agenţii
economici devin tot mai complexe pe măsură ce se extinde aria şi genul riscurilor
asigurate.
Întrucât activitatea de asigurare şi reasigurare urmăreşte să ofere mecanisme de
protecţie financiară împotriva unei vaste game de pericole potenţiale, demersul de
identificare, analiză, cuantificare şi evaluare a riscurilor reprezintă o componentă
esenţială a acestui domeniu de afaceri. Studiul riscurilor furnizează suportul analitic
şi informaţional pentru proiectarea produselor de asigurare şi a politicilor promovate
de societăţile de asigurare. Oferta şi strategiile companiilor din domeniul asigurărilor
rezultă direct din studiul temeinic, riguros şi sistematic al întregii palete de riscuri
posibile ce pot afecta activitatea şi integritatea diferitor segmente de clienţi. În felul
acesta, managementul riscurilor constituie nucleul conceptual şi metodologic pe care
se fundamentează operaţiunile derulate în sectorul asigurărilor.
9

Afacerile de asigurare şi reasigurare reprezentă sectorul economic căruia,
printre altele, îi revine dificila funcţie de preluare şi absorbţie a riscurilor din celelalte
zone ale economicului. O altă funcţie de maximă importanţă asumată de asigurări şi
reasigurări se referă la atenuarea discrepanţelor şi incongruenţelor prea accentuate ce
apar periodic între ciclurile economice reale şi ciclurile financiare. În cadrul acestui
sector se exteriorizează tendinţele „subterane“, ascunse observării superficiale sau
formale, de conturare a principalelor riscuri economice, financiare sau de altă natură.
Rezultă că asigurările, în calitate de „captator al riscurilor“, formează un mecanismsuport absolut indispensabil pentru funcţionarea normală a economiei de piaţă.
Eficienţa asigurărilor şi reasigurărilor este expresia directă a nivelului de
incertitudine ce caracterizează economia, manifestând un grad ridicat de sensibilitate
la variaţiile fenomenelor aleatorii şi imprevizibile.
Domeniul asigurărilor este strâns intercorelat cu cel investiţional, întrucât
colectarea unor substanţiale fonduri financiare în vederea protejării împotriva unor
pericole prezumptive impune, prin respectarea principiului raţionalităţii, utilizarea
alternativă a acestor mijloace băneşti ca urmare a valorificării judicioase a
oportunităţilor beneficiare identificate pe pieţele financiare. De asemenea, asigurările
moderne sunt caracterizate printr-o reglementare juridică minuţioasă şi printr-o gamă
extrem de largă de produse şi servicii. Ultimele două aspecte transformă asigurările şi
reasigurările într-un domeniu de cunoaştere sistematică şi riguroasă, cu propriul
arsenal metodologic.
Profundele schimbări structurale survenite în economia mondială, precum şi în
cea naţională – globalizarea, dematerializarea, dereglementarea, reaşezările
sectoriale, aprofundarea crizei, etc – ne îndeamnă să privim critic nu numai practicile
decizionale de pe diferite nivele organizatorice ale economicului, ci şi eşafodajul
teoretic care le-a inspirat. Aceste mutaţii exercită efecte deosebit de presante în
sensul reexaminării conceptelor şi modelelor teoretice din majoritatea ştiinţelor
financiare. Asigurările şi reasigurările nu numai că nu reprezintă o excepţie, ci,
dimpotrivă, se situează în avangarda acestei înnoiri conceptuale, întrucât este
domeniul care şi-a asumat misiunea de a răspunde la câteva întrebări fundamentale:
Ce reprezintă în prezent riscul şi, în consecinţă, fezabilitatea unei construcţii
economice, sociale sau personale?
Care sunt principalii factori (inductori) ai riscurilor în societatea modernă?
Care sunt mijloacele de protejare împotriva tendinţei de multiplicare a
riscurilor?
Desigur, problematica asigurărilor şi reasigurărilor este mult mai complexă, însă
trebuie să recunoaştem că celelalte preocupări sunt, în mod direct sau indirect, doar
nişte derivate subordonate acestor trei aspecte cruciale, iar acuitatea crizei economice
ne obligă să revizuim, uneori chiar radical, opticile tradiţionale asupra lor.
Intenţionăm ca lucrarea pe care am elaborat-o să se constituie fie şi numai întro modestă contribuţie la explorarea acestei problematici pe cât de bogată, pe atât de
importantă pentru competitivitatea şi consistenţa economică a unei ţări.
Lucrarea de faţă îşi propune ca obiectiv major să prezinte studenţilor şi
masteranzilor principalele noţiuni teoretice şi instrumente practice privind tipurile şi
10

contractele de asigurare, funcţionarea pieţei de asigurări, supravegherea domeniului
de asigurări, estimarea şi gestiunea riscurilor asociate asigurărilor, managementul
companiilor de asigurări. Unul dintre obiectivele subordonate este informarea
completă a studenţilor şi masteranzilor privind modul de comunicare şi mecanismele
de integrare a pieţei autohtone de asigurări în pieţele internaţionale. În aceeaşi ordine
de idei, se va urmări familiarizarea cititorilor cu principalele reglementări naţionale
şi internaţionale în materie de asigurări şi reasigurări. Însuşirea modelelor şi
tehnicilor de analiză şi gestiune specifice domeniului asigurărilor şi reasigurărilor
constituie un alt punct de maxim interes ţintit de autori. Lucrarea se axează pe o
expunere sistematică şi de factură interdisciplinară a aspectelor conceptuale şi
metodologice fundamentale care configurează domeniul asigurărilor şi reasigurărilor
moderne.

Lect. univ. dr. Roxana Arabela Dumitraşcu
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CAPITOLUL 1
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE
1.1. Evoluţia asigurărilor în România
1.2. Conceptul de asigurare
1.3. Funcţiile şi rolul asigurărilor
1.4. Întrebări şi teste

A asigura are semnificaţie de a lua măsuri de precauţie sau de a oferi siguranţă.
Anumite evenimente nedorite, ce se petrec în viaţa indivizilor, pot avea consecinţe
materiale sau financiare, pot provoca vătămări grave, deteriorări ale stării de sănătate
a acestora sau chiar decesul.

1.1. Evoluţia asigurărilor în România
Asigurările au apărut din necesitatea de protecţie a oamenilor împotriva unor
evenimente nedorite cauzate de forţele naturii, om (individ, grup, societate) sau de
dezvoltarea tehnico-ştiinţifică. Astfel, asigurările reprezintă un domeniu de activitate
foarte important atât pentru fiecare individ în parte cât şi pentru întreaga societate în
ansamblu. În România, asigurările au cunoscut o evoluţie continuă de-a lungul
istoriei, dar dezvoltarea lor maximă s-a manifestat după anul 1990.
Asigurările în România până în anul 1990
Formele cele mai simple, primitive ale asigurărilor s-au manifestat în ţara
noastră încă din sec al XIV-lea prin intermediul breslelor din Transilvania, în care
fiecare membru era obligat să plătească o taxă de înscriere, iar apoi cotizaţii
periodice. Sumele strânse erau folosite pentru a suporta cheltuielile de înmormântare
ale unui membru al breslei şi pentru plata de ajutoare văduvei şi copiilor celui
decedat. Cu timpul s-au organizat şi dezvoltat asociaţii pentru stingerea incendiilor
care funcţionau cu aportul şi în favoarea mai multor comune învecinate. Aceste
asociaţii se numeau Case de Incendii. O astfel de casă de incendii a fost organizată la
Braşov în anul 1744, fiecare membru fiind obligat să plătească trimestrial o sumă de
bani, astfel încât puteau fi despăgubiţi cei care erau afectaţi de un incendiu.
În România, prima organizaţie de asigurare propriu-zisă a fost organizată de
către Asociaţia Meseriaşilor din Braşov (1844) având caracter specific de asigurare
de viaţă, sub denumirea de Institutul General de Pensii din Braşov.
Momentele cele mai importante care marchează apariţia şi dezvoltarea
asigurărilor moderne în România sunt:
• înfiinţarea în anul 1871 a societăţii de asigurare Dacia;
• înfiinţarea în anul 1873 a societăţii de asigurare România;
12

• fuzionarea în anul 1882, a celor două societăţi de asigurare sub denumirea de
Dacia – România;
• înfiinţarea în anul 1882 a societăţii de asigurări Naţionala.
Un număr relativ mare de societăţi de asigurare au luat fiinţă şi au funcţionat
până la primul război mondial. Totuşi, în această perioadă, activitatea de asigurări a
avut un caracter sporadic, nereuşind să se consolideze şi să se acorde despăgubiri sau
sume asigurate, care să ajute efectiv populaţia şi întreprinderile, iar riscurile cuprinse
în asigurare erau relativ limitate. În această perioadă au fost practicate următoarele
trei categorii de asigurări: asigurări de viaţă, asigurări de incendiu şi asigurări de
transporturi fluviale şi maritime.
Activitatea în domeniul asigurărilor s-a intensificat şi s-a diversificat între cele
două războaie mondiale, practicându-se toate tipurile de asigurare. Acum a avut loc
o pătrundere a capitalului străin în sectorul asigurărilor din România. În anul 1930 s-a
înfiinţat Oficiului pentru supravegherea întreprinderilor private care încheiau
asigurări şi reasigurări în ţară şi care funcţiona pe lângă Ministerul Industriei şi
Comerţului (de remarcat intervenţia statului în acest domeniu). Acest organism avea
rolul de reglementare şi control a activităţii societăţilor de asigurare. În perioada
respectivă existau în Romania 24 de societăţi de asigurare.
Restrângerea substanţială a activităţii de asigurare s-a manifestat odată cu
începerea celui de-al doilea război mondial. Astfel, în anul 1945 funcţionau în
România numai 13 societăţi de asigurare româneşti şi 5 reprezentanţe străine, dintre
care cea mai importantă era Adriatica din Italia.
O etapă distinctă a asigurărilor o constituie perioada după 1948, în care s-a
instaurat monopolul statului în acest domeniu, prin naţionalizarea din 1948 a tuturor
societăţilor de asigurare, care au fost trecute în proprietatea statului.
În anul 1952 a fost creată Administraţia Asigurărilor de Stat – ADAS, care îşi
desfăşura activitatea sub conducerea Ministerului Finanţelor. ADAS a deţinut
monopolul în sectorul asigurărilor din ţara noastră aproape patru decenii. Nici o altă
societate de asigurare cu capital românesc sau străin nu a mai existat în România în
această perioadă. Obiectul de activitate al ADAS consta în practicarea tuturor
tipurilor de asigurare de bunuri, persoane şi răspundere civilă prin efectul legii
(obligatorii) şi pe baze contractuale (facultative).
Ca atare, putem concluziona că perioada 1948 – 1990 nu a cunoscut o
dezvoltare şi diversificare a activităţii de asigurare, întrucât mecanismul asigurărilor
de stat nu a determinat o competiţie care să stimuleze dezvoltarea acestei ramuri a
economiei naţionale.
Asigurările în România după anul 1990
Începând cu 1 ianuarie 1991, ADAS şi-a încheiat activitatea. Portofoliul de
asigurări şi patrimoniul acestei instituţii au fost preluate de primele trei societăţi de
asigurare pe acţiuni nou constituite: ASIROM, care practica asigurări obligatorii,
facultative şi reasigurări, ASTRA, care practica asigurări facultative şi reasigurări şi
CAROM, care a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata
despăgubirilor în cazurile de daune produse în România, când răspunderea revine
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unor asigurări la societăţile de asigurare din străinătate şi în cazurile de daune
produse în străinătate asiguraţilor din România. Prin Legea nr. 47/iulie 1991 a fost
desfiinţat monopolul de stat în domeniul asigurărilor din România.
În anul 1992 a fost înfiinţată Banca de Export – Import a României, denumită
Eximbank, specializată în asigurarea riscurilor financiare şi politice.
La toate cele patru societăţi, capitalul social iniţial era integral deţinut de statul
român, ca acţionar unic.
Alături de societăţile cu capital de stat au început să funcţioneze o serie de
societăţi cu capital privat sau mixt, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor.
Astfel, pe perioada 1995 – 2001, se constată variaţia numărului societăţilor de
asigurare, ajungând de la 17 la 72 societăţi de asigurare în anul 2000 şi reducându-se
la 47 în anul 2001, ca urmare a autorizării societăţilor de asigurare de către CSA
(Comisia de Supraveghere a Asigurărilor). CSA este singura autoritate împuternicită
prin lege cu atribuţii de autorizare, supraveghere prudenţială şi control a activităţii de
asigurare sau intermediere a asigurărilor în România. De asemenea, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor este împuternicită cu emiterea normelor de aplicare a
legilor din domeniul asigurărilor.
La nivelul anului 2012 pe piaţa românească existau 41 de societăţi de asigurare
şi/sau reasigurare. Dintre acestea 22 de societăţi desfăşurau activitate de asigurări
generale; 11 societăţi desfăşurau activitate de asigurări de viaţă şi 8 societăţi
practicau ambele categorii de asigurare. La începutul anului 2012 deţineau autorizaţie
de funcţionare, emisă de CSA, 584 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare. În
aceeaşi perioadă erau deschise pe teritoriul României 10 sucursale autorizate în alte
state membre ale UE – Franţa, Germania, Belgia, Marea Britanie, Ungaria, Austria şi
Suedia.
Tabelul 1
Evoluţia pieţei asigurărilor în perioada 2008-2012 în România
Indicatori
2008
2009
2010
2011
2012
Număr societăţi de asigurare, din care:
44
45
43
43
41
-societăţi ce practică activitate de asigurări generale
21
21
20
20
22
-societăţi ce practică activitate de asigurări de viaţă
11
13
12
12
11
-societăţi ce practică ambele categorii de asigurare
12
11
11
11
8
Grad de penetrare a asigurărilor în PIB (%)
1,77
1,80
1,62
1,35
1,40
(Prime brute încasate/PIB) × 100
Densitatea asigurărilor (lei/loc)
415,62 413,27 387,85 410,77 387,35
Prime brute încasate pe locuitor
Variaţia primelor brute încasate faţă de anul anterior
17,15
-5,23
-13,26
-10,98
0,58
Numărul brokerilor de asigurări
403
437
482*
493
584
*În anul 2011 deţineau autorizaţie de funcţionare emisă de CSA 567 de brokeri, dar numai 482 din aceştia
au transmis situaţii financiare aferente exerciţiului financiar 2010 şi raportări privind activitatea
desfăşurată în acelaşi an.
Sursa : Rapoartele CSA asupra pieţei de asigurări şi a activităţii desfăşurate în perioada 2008-2012
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În perioada 2008 – 2012, se constată o variaţie a numărului societăţilor de
asigurare, de la 44 în anul 2008 la 41 în anul 2012. Numărul maxim de societăţi de
asigurare a perioadei analizate a fost atins în anul 2009.
Gradul de penetrare a asigurărilor în Produsul Intern Brut (PIB), determinat ca
raport între primele brute subscrise pentru asigurări generale şi de viaţă şi PIB, s-a
situat la 1,40%, înregistrând o creştere cu 0,05 puncte procentuale faţă de nivelul
aferent anului 2011. Valoarea indicatorului în anul 2011 este cea mai scăzută din
perioada analizată (2008–2012).
Densitatea asigurărilor, un alt indicator specific sectorului asigurărilor, este
determinată ca raport între volumul de prime brute subscrise şi numărul populaţiei.
Potrivit calculelor realizate de CSA, în anul 2012, acest indicator a înregistrat o
valoare de 387,35 lei/locuitor, nivel în scădere cu 23,42 lei/locuitor faţă de anul 2011
(410,77 lei/locuitor). Această scădere a fost determinată de creşterea numărului de
locuitori, luat în calcul pentru anul 2012 (21.316.420 locuitori), comparativ cu cel
anunţat de INS pentru anul 2011 (19.042.936 locuitori).

1.2. Conceptul de asigurare

Asigurarea constă în protecţia financiară pentru pierderi cauzate de o gamă
largă şi variată de riscuri. Asigurarea are la bază un acord de voinţă (un contract de
asigurare) încheiat între asigurător şi asigurat (cele două părţi principale ale
contractului de asigurare). Asigurătorul oferă asiguratului protecţie pentru riscurile pe
care şi le-a asumat, obligându-se să acopere asiguratului contravaloarea daunelor (sau
suma asigurată în cazul asigurărilor de persoane) în caz de producere a acestor
evenimente. În schimb, asiguratul se obligă la plata unei sume de bani numită primă
de asigurare pe toată perioada contractuală (Figura 1).

Pa = Prima de asigurare

ASIGURAT

Contract de asigurare,
cu respectarea
legislaţiei în vigoare

ASIGURĂTOR

Ia = Indemnizaţia de asigurare

Figura 1 Operaţiunea de asigurare

Asigurarea poate fi abordată din punct de vedere economic, financiar şi juridic.
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Din punct de vedere economic asigurarea implică constituirea, în condiţii
specifice, a fondului de asigurare, în legătură cu care pot fi puse în evidenţă câteva
aspecte:
• asigurarea se constituie sub formă bănească;
• fondul de asigurare se constituie descentralizat, la nivelul fiecărei societăţi de
asigurare, pe baza primelor de asigurare încasate de la persoane fizice sau juridice
interesate să înlăture pagubele pe care ar urma să le suporte în urma producerii unor
evenimente;
• constituirea şi utilizarea fondului de asigurare implică relaţii economice între
părţi prin fluxurile băneşti pe care le presupune încasarea primelor şi apoi plata
despăgubirilor aferente.
Fondul de asigurare se constituie centralizat şi se utilizează în vederea acoperirii
unor pagube provocate de fenomene viitoare şi nesigure. În principiu, din acest fond
nu se suportă pierderile determinate de folosirea normală a unor bunuri, de
consumarea acestora în procesul de producţie ori în gospodăriile populaţiei, de
diminuarea valorii lor din diverse motive. Fondul de asigurarea se utilizează în mod
centralizat pentru:
− acoperirea pagubelor provocate de fenomenele asigurate la asigurările de bunuri
şi la cele de răspundere civilă, respectiv plata sumelor asigurate la asigurările de
persoane;
− finanţarea unor acţiuni legate de prevenirea pagubelor;
− constituirea unor fonduri de rezervă la dispoziţia societăţii de asigurare; etc.
La nivelul societăţilor de asigurare se pot constitui următoarele fonduri de
rezervă:
• fonduri de rezervă financiară, constituite din surse proprii şi considerate fonduri
de autoprotecţie sau autoasigurare;
• fonduri de rezervă şi / sau de asigurare, constituite (atât în formă materială, cât
şi bănească) în mod centralizat pe seama bugetului de stat, a bugetelor locale şi din
veniturile băneşti ale diferitelor ministere, departamente;
• fonduri de asigurare propriu-zise, constituite prin plăţi de sume de bani sub
formă de prime de asigurare;
• fondul de garantare a asiguraţilor, constituit, administrat şi utilizat de către
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin buget propriu de venituri şi cheltuieli.
Din punct de vedere financiar, se poate aprecia că asigurarea se constituie întrun „intermediar“ financiar între persoanele fizice asigurate care plătesc eşalonat
primele de asigurare şi persoanele fizice sau juridice care au nevoie de resurse
financiare suplimentare.
Asigurarea ca formă de intermediere financiară rezidă în faptul că, mai ales în
asigurările de viaţă, societatea de asigurare oferă asiguraţilor nu numai protecţia de
asigurare, ci şi instrumentele de economisire şi de fructificare a resurselor băneşti. În
spatele societăţii de asigurare, ca intermediar financiar, stau persoane fizice, care au
încheiat asigurări de viaţă în dublu scop: pentru a se proteja împotriva unor posibile
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evenimente viitoare şi pentru a-şi fructifica economiile încredinţate societăţii de
asigurare. Societăţile de asigurare pentru a creşte valoarea surselor atrase prin
încasarea primelor de asigurare, vor antrena aceste sume pe piaţa financiară de
capital.
Din punct de vedere juridic, pentru a fi operantă, asigurarea trebuie să capete o
formă juridică, fapt ce rezultă dintr-un contract ca lege a părţilor şi din legea propriuzisă emisă de puterea legislativă. Astfel, contractul de asigurare şi legea de
organizare a asigurărilor constituie izvoarele de drepturi şi obligaţii în materie de
asigurări.
Asigurările prezintă următoarele trăsături caracteristice:
− existenţa şi acţiunea unor riscuri pe care asigurarea le ia sub protecţia sa (riscuri
asigurabile);
− existenţa unei comunităţi de risc, formată din totalitatea persoanelor fizice şi
juridice care, ameninţate de existenţa unor riscuri comune, acceptă să plătească sume
de bani sub forma primelor de asigurare, din care ulterior se vor acoperi pagubele
produse de aceste riscuri;
− mutualitatea în suportarea pagubelor, care reprezintă un act de solidaritate
umană, potrivit căruia riscul este suportat şi acoperit în comun de către toate
persoanele cuprinse în asigurare;
− formarea şi utilizarea fondului de asigurare sub formă bănească;
− evenimentul (manifestarea riscului) trebuie să fie întâmplător şi realizarea lui să
nu depindă de voinţa asiguratului, fie datorită faptului că acest lucru este imposibil
(de exemplu, calamităţile naturale), fie că interesul asiguratului sau legea îl împiedică
să îl provoace (accidente, incendii, etc);
− evenimentul să fie evaluabil, să se bazeze pe calcule statistico-matematice, atât
în privinţa frecvenţei lui, cât şi a proporţiilor valorice ale fiecărui caz în parte.
Aceste trăsături redau esenţa conceptului de asigurare, fiind valabile pentru
orice tip de societate. Sunt considerate asigurări numai relaţiile care se caracterizează
prin aceste trăsături definitorii, iar fondurile de asigurare se formează în cadrul
acestor relaţii.
Prin prisma acestei concepţii, în ţara noastră, există două mari categorii de
fonduri de asigurare, şi anume:
! fondurile de asigurare constituite în cadrul asigurărilor de bunuri, persoane şi
răspundere civilă (denumite asigurări comerciale);
! fondurile de asigurări sociale.
Deosebirile dintre cele două categorii de asigurări ţin de fluxurile de formare şi
de distribuire a fondurilor constituite prin intermediul lor. Astfel, la asigurările
mijlocite de societăţile de asigurare, participanţii la constituirea fondurilor sunt, de
regulă, şi beneficiari ai indemnizaţiilor de asigurare (excepţie fac asigurările de
persoane, unde beneficiari ai sumelor asigurate pot fi terţe persoane desemnate de
asiguraţi). La asigurările sociale, participanţii la constituirea fondurilor (agenţi
economici, instituţii publice şi statul) nu sunt beneficiari direcţi ai resurselor
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distribuite, în timp ce neparticipanţii (salariaţi, pensionari, persoane fără nici un venit
sau cu venituri reduse) sau participanţii într-o mică măsură sunt beneficiarii
nemijlociţi ai fondurilor respective.
Luând în considerare cele spuse, sistemul asigurărilor din România are
următoarele componente:
• sistemul asigurărilor comerciale (asigurări de bunuri, persoane, răspundere
civilă);
• sistemul public naţional al asigurărilor sociale (pensii, indemnizaţii, ajutoare,
trimiteri la odihnă şi tratament, etc);
• asistenţa socială (pentru persoane care nu au fost încadrate în muncă, nu au
mijloace proprii de trai, nu au susţinători legali, etc).
• asigurările sociale de sănătate;
• asigurările sociale pentru şomaj.

1.3. Funcţiile şi rolul asigurărilor
Prin intermediul funcţiilor sale, asigurarea îşi justifică rolul, direcţiile şi
modalităţile de acţiune, precum şi efectele scontate. Ca şi celelalte componente ale
sistemului financiar, asigurările îndeplinesc anumite funcţii, cum ar fi: funcţia de
repartiţie, funcţia de control şi funcţia financiară, dar şi funcţii specifice ca funcţia de
compensare a pagubelor şi funcţia de prevenire a producerii pagubelor.
1. Funcţia de compensare a pagubelor pricinuite de calamităţi ale naturii şi de
accidente (în cazul asigurărilor de bunuri şi răspundere civilă) şi plata unor sume
asigurate (în cazul asigurărilor de persoane), atunci când în viaţa asiguraţilor intervin
anumite evenimente. Aceasta este funcţia care a stat la baza apariţiei şi dezvoltării
asigurărilor. Astfel, asigurarea are rolul de a contribui la refacerea bunurilor avariate
sau distruse, la repararea unor prejudicii faţă de terţe persoane pentru care asiguraţii
răspund conform legii şi acordarea unor sume de bani în cazul producerii unor
evenimente privind viaţa şi integritatea oamenilor.
2. Funcţia de prevenire a producerii pagubelor se exercită pe două căi
principale, şi anume:
a) prin finanţarea unor activităţi de prevenire a calamităţilor şi accidentelor
(construirea de diguri de protecţie împotriva inundaţiilor, lucrări de împăduriri,
desecări, irigaţii, cercetare ştiinţifică a fenomenelor care sunt răspunzătoare de
catastrofele naturale, etc);
b) prin stabilirea unor condiţii de asigurare care să oblige pe asigurat la o conduită
preventivă permanentă (participarea asiguratului la acoperirea unei părţi din
pagubă, obligaţia asiguratului pe linia eliminării sau limitării pagubelor, etc).
3. Funcţia financiară apare ca urmare a decalajului de timp între momentul
încasării primelor şi momentul plăţii despăgubirilor sau a sumelor asigurate, decalaj
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important, îndeosebi în cazul asigurărilor de viaţă, dar şi a celorlalte categorii de
asigurări. Astfel, societăţile de asigurare concentrează temporar sume de bani foarte
importante pe care apoi le plasează pe piaţa capitalului (constituirea de depozite sau
disponibilităţi curente la bănci, acordarea de credite pe termen scurt sau efectuarea
unor diverse operaţiuni pe seama resurselor mobilizate) în scopul obţinerii unor
venituri suplimentare şi al creşterii siguranţei afacerilor.
4. Funcţia de repartiţie este explicată prin procesul de redistribuire a unei părţi
din produsul intern brut. Această funcţie se manifestă în două cazuri: în procesul de
formare a fondului de asigurare pe seama primelor de asigurare; în procesul de
dirijare a fondului de asigurare către destinaţiile sale legale (plata indemnizaţiilor de
asigurare, finanţarea unor activităţi cu caracter preventiv, acoperirea cheltuielilor
administrative ale companiilor de asigurare şi constituirea unor fonduri de rezervă).
5. Funcţia de control ca funcţie complementară a asigurărilor, urmăreşte modul
cum se încasează primele de asigurare şi alte venituri ale companiilor de asigurare;
cum se efectuează: plăţile cu titlu de indemnizaţii de asigurare, cheltuielile de
prevenire a riscurilor, cheltuielile administrative, determinarea corectă a drepturilor
asiguraţilor, administrarea corectă a fondului de asigurare.
Alte funcţii ale asigurărilor sunt: funcţia de economisire (în cazul asigurărilor de
viaţă) şi funcţia de reducere a costurilor statului (scad costurile legate de protecţia
socială).
Asigurarea are ca scop, prin intermediul contribuţiilor vărsate de către asiguraţi,
să plătească indemnizaţia, acelora dintre ei care sunt victimele evenimentelor
nedorite. Acest lucru explică rolul social al asigurărilor. Un alt aspect al rolului social
al asigurării este incidenţa sa în supravieţuirea întreprinderilor. Permiţând
supravieţuirea întreprinderilor, victime ale unor evenimente nedorite (incendiu,
faliment al unui client debitor, răspundere civilă, etc) asigurarea îi salvează pe
angajaţi, precum şi locurile lor de muncă, cu toate implicaţiile, şi contribuie la
restabilirea relaţiilor sociale şi a celor de muncă.
În ţările dezvoltate, asigurările contribuie la crearea de produs intern brut prin
valoarea adăugată adusă de societăţile de asigurare. Asigurările sunt importante şi pe
piaţa muncii deoarece antrenează un număr semnificativ de persoane ce lucrează în
domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.
Asigurările participă la oferta de împrumut pe piaţa financiară prin
fructificarea rezervelor pe care le constituie sub forma investirii lor în depozite
bancare, bonuri de tezaur, acţiuni, obligaţiuni, acordarea de împrumuturi asiguraţilor
în contul sumelor asigurate la asigurările de viaţă şi sub alte forme de plasament.
Plasarea acestor rezerve se face în funcţie de posibilităţile de fructificare, de
prevederile legale privind nivelul lichidităţilor ce trebuie asigurate şi proporţiile
investiţiilor în diverse tipuri de active.
Asigurările îndeplinesc şi un rol de intermediar între asiguraţii care deţin
resurse temporar disponibile prin plata primelor de asigurare şi beneficiarii
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despăgubirilor sau a sumelor asigurate. Atunci când se efectuează şi operaţii de
reasigurare (cedări de prime sau plăţi de indemnizaţii de asigurare în afara ţării),
societăţile de asigurări influenţează şi balanţa de plăţi a ţării. Asigurările oferă şi
garanţia investiţiilor prin faptul că orice proiect modern de investiţie, de dezvoltare
necesită participarea asigurărilor, fără garanţia cărora antreprenorul şi, mai ales,
bancherul nu şi-ar risca fondurile necesare pentru proiectul respectiv.

Cuvinte cheie:
•
•
•
•
•

asigurare;
fond de asigurare;
protecţia riscurilor;
grad de penetrare;
densitatea asigurărilor.

1.4. Întrebări şi teste
1.4.1. Întrebări de verificare şi teme de dezbatere
1. Prezentaţi etapele principale ale evoluţiei asigurărilor în România.
2. Care sunt implicaţiile asigurărilor din punct de vedere economic, financiar şi
juridic ?
3. Explicaţi indicatorii: gradul de penetrare al asigurărilor în PIB şi densitatea
asigurărilor.
4. În ce constă operaţiunea de asigurare?
5. Ce caracteristici specifice au asigurările?
6. Care sunt funcţiile asigurărilor?
7. Explicaţi rolul asigurărilor.

1.4.2. Teste de evaluare
1. Asigurătorul oferă asiguratului protecţie pentru:
a) riscurile cuprinse în contractul de asigurare, obligându-se să acopere
contravaloarea daunelor sau suma asigurată, în caz de producere a acestor
evenimente;
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