
România
Ministerul Administratiei si Internelor

Proiectul de Diminuare a Riscurilor în
Cazul Producerii CalamităŃilor Naturale
şi Pregătirea pentru SituaŃii de UrgenŃă

- A.Consolidarea capacit ăŃii de finan Ńare şi management în
situa Ńii de urgen Ńă – responsabil MAI
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situa Ńii de urgen Ńă – responsabil MAI
- .
- .

- A5. Pregătirea unui program de asigurare împotriva dezastrelor

• finanŃat dintr-un împrumut acordat de Banca 
Mondială şi co-finanŃat de Guvernul României, 

• implementat în perioada 2004-2011



Sprijinul acordat de Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin "Proiectul de diminuarea a riscurilor în 
cazul producerii calamităŃilor naturale şi pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă" în Lansarea Programului 

Român de Asigurare la Catastrofe.

• Obiectiv::

– Lansarea Programului Român de Asigurare la Catastrofe;

• Realizări:   

• Constituirea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre (CDAD)

• Constituirea Grupului Tehnic de Lucru (GTL) 

• Stabilirea coordonatorului de proiect,
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• Elaborarea Proiectului Schemei pentru Programul Roman de Asigurare la Catastrofe,

de către Consultantul rezident de asigurări la catastrofe, 

• Elaborarea Regulamentelor de organizare şi funcŃionare a CDAD şi a GTL;

• Publicarea în Monitorul Oficial nr. 757/2008 a Legii nr.260 privind asigurarea 
obligatorie a locuinŃelor  împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaŃiilor.

• Memorandumul privind suplimentarea fondurilor alocate subcomponentei 
Proiectului pentru lansarea Programului Roman de Asigurare la Catastrofe.



Etapele implementării Programului Român de Asigurare la Catastrofe:

• Realizarea Studiului Integrat privind Managementul Riscurilor de 
Dezastre;

• Dezvoltarea cadrului instituŃional şi legal;

• Consultant rezident de asigurări la catastrofe si elaborarea politicilor 
termenilor şi condiŃiilor;

• Dezvoltarea liniilor directoare de alocare a resurselor, a liniilor 
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• Dezvoltarea liniilor directoare de alocare a resurselor, a liniilor 
directoare operaŃionale şi a liniilor directoare de management a riscului 
pentru PRAC;

• ActivităŃi de pregătire si studii;

• Asisten Ńă în finalizarea normelor şi reglement ărilor necesare 
desf ăşurării activit ăŃii Pool - ului de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor (PAID). - Subcomponenta ce se afla in procedure de achizitie



Studiu Integrat privind Managementul Riscurilor la Dezastre -
Consultant RMSI Limited INDIA

• Obiectiv:
Dezvoltarea unui model specializat de asigurare la catastr ofe pentru România, care
este bazat pe analiza de risc, specific ă Ńării, şi pe vulnerabilit ăŃile obiectelor
supuse riscului. Studiul cuantific ă expunerea global ă la cutremur şi
vulnerabilit ăŃile României în fa Ńa riscului la inunda Ńii şi la mi şcări tectonice.

• Realizări
� Un produs informatic necesar calcul ării pierderilor poten Ńiale asociate cu

fondul locativ din România în cazul producerii unui dezastr u natural de tipul:
cutremurelor, inunda Ńiilor şi/sau alunec ărilor de teren.

� Modelele de risc seismic şi de inunda Ńii implementate cu ajutorul produsului
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� Modelele de risc seismic şi de inunda Ńii implementate cu ajutorul produsului
informatic care permit estimarea pierderilor totale şi asigurate la un anumit
grad de penetrare, la nivel de jude Ń, oraş,comun ă, etc..

� Datele s-au fundamentat pe caracteristicile hazardului şi pe natura fondului
construit din România şi este destinat Pool-ului de Asigurare Împotriva
Dezastrelor respectiv administratorilor şi speciali ştilor in asigur ări din
România.

Activitatea de preg ătire privind utilizarea produsului informatic va fi  desfăşurată de 
RMSI Limited India cu sprijinul Unit ăŃii de Management al Proiectului cu personalul 
desemnat din cadrul Pool-ului de Asigurare Împotriv a Dezastrelor.



Dezvoltarea cadrului institu Ńional şi legal. 
•Obiectiv:

Proiectarea cuprinz ătoare a structurii institu Ńionale şi legale a Programului
Român de Asigurare la catastrofe care va eviden Ńia structura de
management, compozi Ńia Comisiei, cerin Ńele de încadrare şi rolul sectorului
asigurator şi al Guvernului în cadrul opera Ńiunilor.

Cu acordul B ăncii Mondiale s-a decis înc ă din anul 2006 renun Ńarea la firma de
consultan Ńă care s ă elaboreze cadrul institu Ńional şi legal în vederea elabor ării
Proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locui nŃelor şi preluarea acestei
sarcini de c ătre consultantul rezident de asigur ări la catastrofe, de ministerele cu
reprezentare în Comitetul Director de Asigurare la Dezastr e, de Comisia de
Supraveghere a Asigur ărilor şi de industria de asigur ări din România.

• Realizări;
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• Realizări;
Prin intermediul studiilor tehnice ale consultantului ind ividual şi a
consilierii directe a fost preg ătită Legea nr.260 privind asigurarea
obligatorie a locuin Ńelor împotriva cutremurelor, alunec ărilor de teren sau
inunda Ńiilor care a fost adoptat ă de Parlamentul României promulgat ă de
preşedinte şi publicat ă în Monitorul Oficial nr.757 din 10.11.2008.

În prezent pe baza recomand ărilor B ăncii Mondiale dup ă Misiunea de sprijin a
implement ării Proiectului din mai 2009 , Ministerul Administra Ńiei şi Internelor în
calitate de minister ini Ńiator, şi CSA au demarat un proiect comun de modificare a
Legii nr.260/2008, care, în prezent, se afl ă în curs de aprobare la toate structurile
implicate în procesul de opera Ńionalizare al Programului Român de Asigurare la
Catastrofe.



Consultant rezident de asigur ări la catastrofe privind elaborarea 
politicilor termenilor şi  condi Ńiilor,

Consultant individual –d.nul Ian MCLEAN din N. Zeela nda

• Obiectiv:
– A consiliat Guvernul României asupra op Ńiunilor institu Ńionale şi tehnice şi

elementelor implicate în proiectarea unui program de asigu rare obligatorie.
– A supervizat studiile elaborate în cadrul celorlalte servi cii de consultan Ńă şi a

asistat guvernul în preg ătirea Programului Român de Asigurare la Catastrofe.
– A sprijinit activitatea de traducere în limba englez ă a textului Legea nr.260

privind asigurarea obligatorie a locuin Ńelor împotriva cutremurelor,
alunec ărilor de teren sau inunda Ńiilor.

• Realizări
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• Realizări
– Elaborarea unui studiul Tehnic de Fezabilitate Minim pentru Pregătirea

Lansării Programului Român de Asigurare la Catastrofe care include:
• O analiză a trecutului - Descrierea deciziilor luate, motivarea alegerii

acestora
• O analiză a prezentului - Stadiul implementării proiectului şi şansele ca

obiectivele guvernului să fie îndeplinite.
• O analiză a viitorului - Preg ătirea unui plan pentru completarea Schemei

Programului Român de Asigurare la Catastrofe şi recomandări privind
activităŃile ce trebuie desfăşurate pentru a asigura succesul Programului
pe termen lung.



Dezvoltarea liniilor directoare de alocare a resurse lor, a liniilor directoare 
opera Ńionale şi a liniilor directoare de management a riscului pe ntru PAID –

Consultant WILLIS LIMITED Marea Britanie
Obiectiv:

Elaborarea liniilor directoare pentru alocarea resurselo r, care vor fi utilizate de c ătre Pool-
ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor în opera Ńiunile zilnice de management a resurselor,
a unui set de linii directoare opera Ńionale (model) ghidurilor opera Ńionale cu liniile
directoare de management al riscului, cu accent major pe ges tionarea riscurilor din punct
de vedere al r ăspunderii conform balan Ńei PAID.

Realizări:
–Raportul privind structura de capital a PAID
–Ghidul opera Ńional al activit ăŃii PAID
–Ghidul opera Ńional al riscului şi investi Ńiilor PAID
–Ghidul opera Ńional privind politica de management al activelor şi pasivelor pentru PAID,
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–Ghidul opera Ńional privind politica de management al activelor şi pasivelor pentru PAID,
–Model software personalizat de analiz ă financiar ă dinamic ă, model destinat PAID-ului în
întreaga sa activitate, cu care s ă se poat ă analiza viabilitatea financiar ă a acestei entit ăŃi în
cazul modific ărilor acoperirii directe,
–Conceperea unei structuri pentru managementul riscului cu includerea reasigur ării pe
baza rezultatelor model ării AFD,

Consultantul a propus conducerii UMP ca în loc de Produsul de Analiză Financiară Dinamică (AFD) să
se livreze un nou produs software, Ultimate Risk Solution, Detalii referitoare la acest model se găsesc în
pagina web :http://www.ultirisk.com/en/aboutus.asp .

Activitatea de pregătire privind utilizarea produsului informatic va fi desfăşurată de WILLIS Limited din
Marea Britanie cu sprijinul UnităŃii de Management al Proiectului cu personalul desemnat din cadrul Pool-
ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor după cum urmează:

– 2 workshop-uri a câte 2 zile pentru a familiariza membrii PAID cu ghidurile operaŃionale ale
activităŃii desfăşurate de entitatea PAID,
–Un curs de 5 zile în care consultantul va pregătii membrii PAID pentru a utiliza modelul URS
propus.



Activit ăŃi de preg ătire si studii

Obiectiv:
• Au fost desfăşurate activităŃi de pregătire şi vizite de

studiu pentru a introduce profesionişti şi factorii de
decizie din domeniul asigurărilor în subiectele legate de
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decizie din domeniul asigurărilor în subiectele legate de
tehnologiile moderne privind transferul riscului şi
familiarizarea acestora cu experienŃa disponibilă în alte
Ńări.



Asisten Ńă în finalizarea normelor şi reglement ărilor necesare desf ăşurării activit ăŃii 
Pool ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) . – subcomponenta in curs de achizitie

Pe baza recomand ărilor f ăcute de Banca Mondial ă dup ă misiunea de
supervizare din mai 2009 Comisia de Supraveghere a Asigur ărilor a
solicitat angajarea de c ătre MAI prin intermediul UMP a unui consultant
individual în sprijinul activit ăŃii CSA.
•Obiectiv:

Asistent ă în finalizarea reglement ărilor şi normelor care reglementeaz ă
activitatea PAID, respectiv preg ătirea planului de afaceri pentru PAID.
•Sarcini:

–Sprijinirea CSA in vederea finalizării Reglementărilor şi Normelor, pentru sprijinirea
operaŃiunilor PAID
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operaŃiunilor PAID
– Sprijinirea CSA şi acŃionarii PAID (companii de asigurare) in scopul creării planului
de afaceri

–Sprijinirea CSA şi viitorii acŃionarii PAID în crearea unei structuri de guvernanŃă
corporativă, management şi acŃionariat

–Sprijinirea CSA în stabilirea principalelor funcŃii operaŃionale ale PAID

Cererea CSA a fost prezentat ă Comitetului Director de Asigurare la
Dezastre la şedin Ńa din 15 iulie 2009. care a hot ărât ca aceast ă solicitare s ă
fie prezentat ă Consiliului Concuren Ńei referitor la scopul acestui serviciu
de consultan Ńă pentru a nu se înc ălca legisla Ńia european ă privind ajutorul
de stat c ătre sectorul privat, stipulat în Legea nr.137/2007 privind
procedurile na Ńionale în domeniul ajutorului de stat.



În loc de concluzii 
PAŞI DE URMAT 

• Aprobarea proiectului de amendare a Legii nr.260/2008 priv ind
asigurarea obligatorie a locuin Ńelor împotriva cutremurelor,
alunec ărilor de teren sau inunda Ńiilor

• Constituirea Poolului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID),
• Avizul Consiliului Concuren Ńei privind derularea serviciului de

consultan Ńă solicitat de CSA prin intermediul UMP - MAI
• Definitivarea normelor de aplicare a Legii de către CSA şi

colaborarea cu MAI în completarea legisla Ńiei administra Ńiei locale,
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• Definitivarea normelor de aplicare a Legii de către CSA şi
colaborarea cu MAI în completarea legisla Ńiei administra Ńiei locale,

• Alocarea resurselor financiare necesare demar ării Programului
Român de Asigurare la Catastrofe (PRAC),

• Adoptarea unui act normativ prin care toate aceste studii el aborate
în cadrul subcomponentei de asigur ări, rezultatele şi produsele
informatice dezvoltate, respectiv activitatea de preg ătire a
personalului în vederea utiliz ării acestora, s ă poat ă fi puse la
dispozi Ńia beneficiarului - PAID.


