
Implementarea IDD,
în funcție de “caracteristicile specifice pieței”



Experiențele occidentale, de 
pe piețele mature, mult
diferite față de experiențele
statelor est europene

IMD acoperă aproximativ
48% din piață; de la IDD se 
așteaptă o acoperire de 98% 



Ultimul loc în 

Europa

Tendință
inversă Reglementări

penetrare PIB – 1,23

densitate – 440,41 lei

>74%, ponderea
asigurărilor generale

în total piață

Pe anumite zone, 

România are cele mai
stricte reglementări



Prima consultare

publică pe liniile

pregătitoare de 

orientare privind

supravegherea

produselor și
măsurile de 

guvernanță

Octombrie 
2014 –

ianuarie 
2015

Octombrie 
2015 –

ianuarie 
2016

A doua 

consultare

publică

Aprilie 
2016

Publicarea 

raportului care 

conține 

rezultatele celei 

de-a doua 

consultări 

publice



Costuri 
suplimentare

Controlul 
prețurilor

Aplicare 
retroactivă 

Cerințe
prea rigide



Ponderea primelor 

intermediate de 

brokeri s-a dublat 

în intervalul 2008-

2015

~ 60% RCA

Dezvăluirea 

comisionului

Reașezare

Redimensionare
a pieței de 

asigurări și de 

brokeraj de 

asigurare



Mugur Isărescu “Există un calcul pe care îl regăsim și în
raportul FMI, care arată că, dacă
productivitatea totală a factorilor va
crește în România cu 1% peste ritmul din
UE, numai cu 1%, dar trebuie să fie an de
an, în următorii 25 de ani putem să
ajungem la 80% din media europeană a
PIB/locuitor cu o situație stabilă a PIB, nu
cu una care să fluctueze în funcție de
evoluția cursului. Această perspectivă de
25 de ani pentru cei din generația mea
poate să fie o perspectivă îndepărtată,
dar așa a fost și intrarea în UE care a fost
realizată la nivelul unei generații”

Guvernator BNR
9 mai 2016



Reglementare 
foarte strictă 
și birocratică 

Costuri 
ridicate de 
implementare

Scăderea 
numărului de 
vanzători

Scăderea gradului 
de acoperire la 
nivel teritorial



Transpunerea reglementărilor europene în

legislația românească ar trebui: 

să incurajeze mediul concurențial

să fie adaptate la realitățile sociale și 
economice românești

Piața de asigurări 

poate crea
o  forță
de vânzare, 
asemănătoare

cu modelele

vestice,
numai în deplină
concordonanță
cu evoluția 

întregii 

economii.



București,

Str. Vulturilor

No 98 A, Etaj 7

Direct Line: +4031 409 56 68

office@unsicar.ro

VĂ MULȚUMESC!


