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ASTRA inSuRAnce

noi definim viitorul!

alexander bogdan adamescu
Preşedinte Directorat

Gândim şi acţionăm diferit - aceasta este umbrela sub care echipa ASTRA a evoluat şi în anul 
2011. Suntem campioni şi exploratori, fără să batem pasul pe loc, pentru că, de fapt, este ...loc 
pentru PROGRES. Şi în 2011 am fost primii pe segmentul asigurărilor de locuinţe, RCA, aviaţie 
şi maritim, dar a venit momentul să fim formatori de piaţă şi lideri şi pe segmentul asigurărilor 
de sănătate.

Încă o dată ASTRA a dovedit că este o companie stabilă, care reuşeşte să crească  
într-un context economic european prea puţin favorabil. Am reuşit să ne menţinem poziţia de 
lider de piaţă şi în 2011, am lansat produse simple şi eficiente, unice în industria de asigurări 
din România. 

Aceeaşi reţetă de succes a fost aplicată şi în Ungaria, unde am reuşit să creştem sănătos într-o 
economie aflată în plină recesiune. Şi am demonstrat din nou ca menţinerea în vârful clasamen-
tului nu stă doar în dimensiunea forţei de vânzări, ci în permanenta pregătire profesională, în 
înţelegerea perfectă a nevoii de protecţie a fiecărui client în parte. De aceea am implementat 
un sistem eficient de constatare de daune în cele mai mari oraşe din ţară, dar şi în Ungaria.

Evoluţia pozitivă a companiei ASTRA s-a putut observa şi în creşterea notorietăţii de brand. 
Conform studiilor de specialitate, ASTRA a urcat în 2011 pe prima poziţie, de pe locul cinci în 
2010, în ceea ce priveşte notorietatea spontană a companiilor de profil din România. Rezultate 
la fel de spectaculoase s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte notorietatea publicităţii în rândul 
populaţiei. 

Consolidarea poziţiei de lider de piaţă în România s-a bazat şi pe dezvoltarea celui mai avansat 
sistem online de vânzări şi administrare de portofoliu. Este vorba despre vânzări exclusiv online, 
peste structurile clasice de vânzări şi brokeri, dar şi sisteme de gestionare electronică a daune-
lor. 

Strategia noastră a vizat şi dezvoltarea parteneriatelor de tip bancassurance, parteneriate cu 
brokerii, lansarea de noi produse de asigurări de sănătate, viaţă şi property, precum şi dezvol-
tarea celor aflate deja în portofoliul nostru.  

Şi ca în fiecare an, am mizat în proiectele noastre de responsabilitate socială pe conturarea unei 
lumi mai bune, prin susţinerea sportului, a educaţiei şi a culturii româneşti.
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Premii obţinute în 2011

 Revista “Piaţa Financiară” i-a acordat companiei 

ASTRA premiul “Asigurătorul Anului”, pentru al doi-

lea an consecutiv;

 Federaţia Română de Atletism a premiat ASTRA 

pentru suportul adus la dezvoltarea sportului româ-

nesc;

 Astra Ungaria- Premiul MABIASZ 2011 pentru pro-

fesionalism si suport acordat brokerilor

 liderul pieţei pe segmentul de asigurări de locuinţe;

 liderul pieţei pe segmentul RCA;

 liderul pieţei pe segmentul de asigurări de aviaţie;

 cota de piaţă: 20%

Am știut cum să vAlorificAm potențiAlul 
de creștere Al industriei de Asigurări și 
Am rămAs numărul 1 în piAțA de profil din 
româniA!

evoluțiA primelor 
brute subscrise de AstrA 
în ultimii șApte Ani (mil. lei)
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Premii obţinute în 2011

 Revista “Piaţa Financiară” i-a acordat companiei 

ASTRA premiul “Asigurătorul Anului”, pentru al doi-

lea an consecutiv;

 Federaţia Română de Atletism a premiat ASTRA 

pentru suportul adus la dezvoltarea sportului româ-

nesc;

 Astra Ungaria- Premiul MABIASZ 2011 pentru pro-

fesionalism si suport acordat brokerilor

Așadar, nu e o surpriză că..... 
 Avem cea mai mare forţă de vânzări – peste 1000 de angajaţi permanenţi în vânzări şi mai mult 

de 27.000 de agenţi; 
 Avem cea mai mare acoperire teritorială – peste 270 de sucursale, agenţii şi puncte de vânzare;
 Am dezvoltat parteneriate cu peste 300 de brokeri.

excelență româneAscă!
ASTRA a reuşit să puncteze şi în 2011 la capitolul Excelenţă. Este cea mai mare companie de 
asigurări din România, cu peste 20 de ani de experienţă, credibilitate şi planuri îndrăzneţe. 
Pe scurt, un asigurător solid, o investiţie 100% românească, cu un capital social de 55 milio-
ane de euro.
Am învăţat în fiecare an cum să devenim mai puternici şi am ştiut cum să valorificăm 
potenţialul de creştere al pieţei de asigurări. Formula de succes pentru echipa ASTRA a 
însemnat multă muncă, dar şi forţarea limitelor proprii în cursa pentru a fi cel mai bun în 
fiecare zi. 

Obiectivele pe care ni le-am propus au fost dificile, însă la încheierea exerciţiului financiar 
al anului 2011 a fost evident ca acestea au fost îndeplinite. La baza ascensiunii ASTRA au 
stat, alături de inovaţia constantă, pasiunea lucrului bine făcut şi onestitatea faţă de clienţi, 
proiecte demarate cu ani în urmă.
Ascensiunea ASTRA s-a bazat începând cu anul 2011 pe orientarea către asigurările de 
sănătate şi de viaţă, dar şi pe efortul de educare a clienţilor cu privire la beneficiile acestui 
tip de asigurări. 
De-a lungul timpului, o serie de alte decizii strategice au condus compania pe prima poziţie 
a clasamentului de asigurări din România. Practic, ASTRA a realizat, în 2009, cel mai impor-
tant salt, cel de la “creion la racheta spaţială”, prin implementarea sistemului de subscriere 
electronică şi dezvoltarea managementului de portofoliu. 
În acelaşi timp, cea mai mare forţă de vânzări din piaţa de asigurări din România a fost dotată 
cu laptopuri mobile, de dimensiunea unor mape, conectate la internet, cu imprimantă şi 
dispozitiv pentru generarea semnăturii electronice.

Un alt moment important în ascensiunea şi menţinerea pentru al doilea an consecutiv în 
fotoliul de lider a fost lansarea proiectului de asigurări de locuinţă şi obţinerea de rezultate 
excepţionale pe acest segment de business.
Dezvoltarea reţelei de vânzări, introducerea criteriilor de performanţă şi orientarea spre 
retail au dus la formarea unei forţe de asigurări de elită. De asemenea, îmbunătăţirea 
permanentă a serviciilor de daune a condus la fidelizarea unui număr tot mai mare de clienţi.

plAnuRi îndRăznețe
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prezentarea companiei
AstrA 2011

ASTRA S.A a fost constituită la data de 1 ianuarie 1991, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1279/08.12.1990. Societa-
tea este autorizată să practice toate categoriile de asigurări facultative prevăzute de Legea nr. 32/2000, modificată 
prin Legea nr. 76/2003, inclusiv cele de viaţă sau de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor din acci-
dente de autovehicule. Totodată, societatea a primit mandat să administreze și să lichideze portofoliul de reasigurare  
subscris de fosta ADAS, în limitele prevăzute prin H.G.1279/1990. Capitalul social subscris și vărsat al societăţii pe 31  
decembrie 2011 a fost de 192.712.534 lei, la nivelul anului precedent, și conţine 72.448.321 de acţiuni la valoarea nominală de 
2,66 de lei.

 structurA AcționArilor 2011:

 componențA consiliului de suprAveghere:

tng - the nova group

persoane fizice și juridice 

dan grigore adamescu

ovidiu botocan 

99,69%

0,31%

președinte

membru

 componențA directorAtului:

alexander bogdan adamescu

răzvan ieremia

președinte

membru
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ASTRA este cea mai mare companie de asigurări din România, după volumul primelor brute 
subscrise. Asigurătorul a intrat pe piaţa de profil din România ca jucător puternic şi stabil 
încă din anul 1991, când s-a desprins din fosta companie de stat ADAS.
ASTRA se numără printre cele mai capitalizate companii din piaţa autohtonă a asigurărilor, 
cu un capital social cu o valoare de 55 milioane de euro.

realizări forța de vânzare
 Creștere număr de agenţi și implicit a subscrierilor;
 Consolidare ca marcă de referinţă în asigurări de locuinţe cu peste 40% cota de piaţă;
 Îmbunătăţirea calităţii procesului de vânzare;
 Angajatorul de referinţă pentru specialiștii de vânzări;

ASTRA a implementat strategii noi de vânzare şi de produs, principalele atuuri sunt mod-
ernizarea şi flexibilitatea celor peste 60 de produse de asigurări generale, de viaţă şi de 
sănătate din portofoliu. 
Compania şi-a îmbunătăţit prestaţia cu fiecare an, în 2009 a ajuns în Top 3 al companiilor 
româneşti din piaţa de profil, 2010 găseşte compania instalată în fotoliul de lider al pieţei de 
asigurări. În 2011, ASTRA îşi consolidează poziţia de lider de piaţă.

Valorile asumate de către Asigurătorul Numărul 1 nu sunt 
simple afirmaţii, sunt angajamente pe care compania şi le 
asumă în faţa fiecărui client în parte: 

Angajament – “Să propunem acele soluţii care răspund exact aşteptărilor şi cerinţelor clienţilor!” 

Seriozitate – “Este garanţia suplimentară a calităţii serviciilor pe care le oferim!”

Tradiţie – “Două decenii de continuitate, experienţă, credibilitate şi notorietate, istorie şi planuri îndrăzneţe!”

Responsabilitate – “Pentru siguranţa viitorului clienţilor noştri şi preluarea riscurilor acestora!”

Ataşament – “Aliat de nădejde pe termen lung!”

pRezenTAReA compAniei

un jucător puternic și stAbil
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Anul 2011 s-a dovedit a fi caracterizat prin stabilitate pentru ASTRA, în pofida contextu-
lui internaţional dificil şi inflexibil în care s-a derulat activitatea de reasigurare pe plan 
internaţional. Compania a reuşit să se dezvolte într-un ritm susţinut, si, prin urmare, să 
achiziţioneze protecţie prin programe de reasigurare cuprinzătoare, adaptate specificului 
portofoliilor subscrise.

Caracteristicile programelor de reasigurare reflectă poziţia puternică deţinută de ASTRA pe 
piaţa locală de asigurare, dezvoltarea constantă şi bunele rezultate ale diferitelor ramuri de 
asigurare, dar şi situaţia financiară a companiei.
ASTRA a reuşit astfel să îmbine cu succes nevoile sale de reasigurare cu tipul şi capacitatea 
acoperirii achiziţionate. Relaţia pe termen lung, pozitivă şi bazată pe încredere reciprocă 
stabilită cu partenerii reasigurători, a jucat un rol semnificativ în recunoaşterea companiei 
ca fiind cea mai puternică societate de pe piaţa românească de asigurare şi reasigurare, 
ducând astfel la obţinerea unor termeni favorabili de reînnoire a contractelorde reasigurare.

Rezultatele pozitive ale contractelor de reasigurare, buna lor administrare, controlul per-
manent al ratei daunei pe diverse ramuri, transparenţa în subscriere şi comunicarea cu 
reasigurătorii au avut un impact semnificativ asupra succesului reînnoirii contractelor pen-
tru anul 2011.
ASTRA a reuşit să menţină drept lideri ai programelor de reasigurare companii din topul 
reasigurătorilor mondiali ca Partner Re, SCOR, Sindicatul Lloyd’s Novae, urmaţi de 
reasigurători internaţionali având minimum cotaţia “A” acordată de agenţiile specializate de 
rating (Standard&Poor’s sau AM Best), cum ar fi Sindicate Lloyd’s, Hannover Re, Deutsche 
Ruck, Swiss Re, Lansforsaakringar, Polish Re, Korean Re şi alţii.
Calitatea serviciilor legate de plasarea contractelor de reasigurare, recuperarea daunelor de 
la reasigurătorii implicaţi şi consultanţa de specialitate sunt garantate de renumele broker-
ilor pe care ASTRA îi consideră parteneri: Guy Carpenter, Willis Limited, AON Benfield, RFIB, 
Olsa Re.

ASTRA a reuşit să-şi continue tendinţa de dezvotare în 2011, beneficiind şi de ajutorul aco-
peririi din reasigurare, dar nu doar prin intermediul acesteia. Acest lucru este susţinut de 
atenţia continuă a ASTRA manifestată faţă de ramurile de asigurare care s-au dovedit prob-
lematice în trecut, de măsurile de ajustare luate în permanenţă de managementul com-
paniei pentru evitarea rezultatelor negative, de la majorarea tarifelor până la retragerea din 
subscriere a unor riscuri care prezintă un potenţial negativ, oricât de îndepărtat ar fi acesta.
Punctele forte ale programelor de reasigurare ale ASTRA sunt calitatea securităţii plasamen-
tului în reasigurare, precum şi acoperirea tuturor tipurilor de riscuri, fapt care a permis AS-
TRA să-şi continue dezvoltarea într-un ritm continuu şi ascendent.

ActivitAteA de reAsigurAre

reAsigurAtori rAting

PArtnEr rE 

SCOr

SinDiCAtE LLOyD’S

HAnnOvEr rE

DEutSCHE ruCk

MitSui SuMitOMO

SwiSS rE

AxiS rE EurOPE

LAnSfOrSAAkringAr

ASPEn rE

POLiSH rE

gEnErAL inSurAnCE 

COrPOrAtiOn

kOrEAn rE

A+ (StAnDArD&POOr’S)

A (StAnDArD&POOr’S)

A+ (StAnDArD&POOr’S)

AA- (StAnDArD&POOr’S) 

A+ (StAnDArD&POOr’S)

A+ (StAnDArD&POOr’S)

A+ (AMBESt)

A (AM BESt)

A (StAnDArD&POOr’S)

A (AM BESt)

A- (AM BESt) 

A- (AM BESt)

A (AM BESt) 
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Mişcarea îndrăzneaţă pe care a mizat ASTRA în octombrie 2010, prin deschiderea primei sucur-
sale din Ungaria, s-a dovedit a fi inspirată. Argumentul care susţine afirmaţia de mai sus este 
unul puternic: rezultatele financiare înregistrate în 2011.
În contextul unei economii măcinate de recesiune, ASTRA Ungaria a reuşit să transforme 
în oportunitate criza financiară prelungită din zona maghiară. A beneficiat de experienţa 
companiei-mamă în stabilirea de preţuri competitive şi în rezolvarea promptă a dosarelor de 
daună. Strategia a funcţionat pentru că la numai două luni de la deschiderea din 2010, ASTRA 
Bizstósitó a urcat pe a doua poziţie în topul asigurătorilor locali de RCA, în ceea ce priveşte 
numărul de clienţi noi.

În 2011, ASTRA Bizstósitó a lansat asigurarea CASCO şi poliţele de locuinţe.
Succesul extinderii spre Ungaria confirmă aşteptările companiei şi o încurajează să meargă mai 
departe. 

Volumul de prime brute subscrise pe segmentul asigurărilor generale în Ungaria, în 2011, a 
fost de 65.870.521 lei, în creştere spectaculoasă faţă de 2010, când primele brute subscrise de 
echipa din Ungaria au fost de 77.624 lei. 
Peste 230.000 de clienţi au ales în 2011 ASTRA Ungaria, pe segmentul auto și pe segmentul 
asigurărilor de locuinţe. Daunele plătite de ASTRA Ungaria în 2011 au fost de 15.035.830 lei. 

AstrA Internațional - O nouă provocare!

  În 2011, ASTRA a obţinut aprobarea CSA pentru libera practică a serviciilor în toată Uniunea 
Europeană;
 În Germania s-au emis primele poliţe property în luna august 2011;
 S-au demarat proiecte de dezvoltare în alte două ţări din Europa Centrală și de Est;
 Vom implementa în Ungaria noi produse: asigurări agricole, corporate, viaţă și sănătate, 

maritime.

AstrA ungAriA în cifre

ASTRA inTeRnAționAl
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Evoluție în 2011

 Asigurările de viaţă și cele pentru locuinţe au fost 

cele mai dinamice segmente ale pieţei de asigurări 

în anul 2011, și au contribuit semnificativ la  

atenuarea ritm
ului de scădere a volumului total de 

prime brute subscrise la nivelul întregii industrii d
e 

asigurări.

 Potrivit cifrelor centralizate de Comisia de  

Supraveghere a Asigurărilor, volumul total al prime-

lor brute subscrise s-a situat, anul trecut, la peste 

7,9 miliarde lei, nivel care arată o scădere nominală 

de 4,30% comparativ cu subscrierile de 8,3 miliarde 

lei aferente anului 2010. La sfârșitul anului 2010, 

piaţa de asigurări a înregistrat o scădere nominală a 

subscrierilor de 6,36% comparativ cu 2009.

sursă: Comisia de supraveghere a Asigurărilor

piAţA Asigurărilor din româniA
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Evoluția segmentului de asigurări de viață

Dinamica structurii portofoliului pentru asigurările generale

Asigurări de viAță

Asigurări generAle

Primele brute subscrise pe segmentul asigurărilor de viaţă au totalizat peste 1,74 miliarde 
lei, în creștere nominală cu 4,6% comparativ cu nivelul de 1,66 miliarde lei înregistrat în anul 
2010. Pe acest segment de piaţă, asigurările de viaţă tradiţionale și cele cu componentă 
investiţională de tip unit-linked deţin, cumulat, 96,82% din totalul subscrierilor.

Primele brute subscrise pe segmentul asigurărilor generale au depășit 6,2 miliarde lei, în scădere 
nominală cu 6,53% faţă de totalul de 6,6 miliarde lei aferent anului 2010. Asigurările de tip CASCO, 
cele de răspundere civilă auto (RCA și CMR) și asigurările de incendiu și alte calamităţi naturale deţin, 
împreună, 84,8% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurări generale.

clAse

clAse

prime brute subscrise
pentru Asigurările de viAță (lei)

prime brute subscrise
pentru Asigurările generAle (lei)

evoluție 
2011/2010

evoluție 
2011/2010

A.i 

asigurări tradiționale

casco

A.iii

asigurări cu componentă investițională

property

alte clase

total

rca

alte clase

2010

1.007.201.003

2010

2.453.009.347

617.720.689

967.376.678

9.404.765

2.494.726.787

724.620.786

23.813.854

2.063.975.339

943.772.895

153,21%

- 17,27%

30,24%

612.800.877

1.183.603.456

- 0,80%

22,35 %

2011

1.074.142.696

2011

2.014.427.222

6,65%

- 17,88%

1.665.668.554

6.639.733.598

1.742.290.411

6.205.778.912

4,60 %

- 6,53%total

industria de asigurari
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Dinamica structurii pe clase a indemnizațiilor brute plătite  pentru asigurări generale

 

clAse
indemnizAții brute plătite pentru 
Asigurări generAle (lei)

evoluție 
2011/2010

casco

property

rca

alte clase

2010

2.506.517.445

249.625.903

1.630.275.079

411.142.573

1.656.533.701

312.895.176

1,61 %

- 89,27 %

238.408.944 - 4,49 %

2011

1.976.519.928 - 21,14 %

4.797.561.000 4.184.357.749 - 12,78 %total

Dinamica structurii pe clase a indemnizațiilor brute plătite pentru asigurări de viață

clAse
indemnizAții brute și mAturități plătite 
pentru Asigurări de viAță (lei)

evoluție 
2011/2010

A.i

asigurări tradiționale

A.iii

asigurări cu componentă investițională

alte clase

2010

243.012.787

25.908.404

2.496.931 2.325.107 - 6,88 %

35.567.490 37,28 %

2011

248.465.686 2,24 %

271.922.669 288.089.454 - 6,53 %total

Evoluția subscrierilor pe clasa VIII

Asigurările pentru locuințe

indemnizAții brute plătite

În timp ce clasele de asigurări auto au pierdut din cota deţinută în 2010 de la 74,51% la 65,72% în 2011, cea 
a asigurărilor de incendiu și alte calamităţi naturale reprezenta, la sfârșitul lui 2011, peste 19% din totalul 
pieţei de asigurări generale. Această evoluţie a subscrierilor pe clasa asigurărilor de incendiu și calamităţi a 
fost susţinută de dinamica primelor brute subscrise pentru asigurările de locuinţe. La sfârșitul anului trecut, 
erau în vigoare peste 4,4 milioane de contracte de asigurări facultative pentru locuinţe și mai mult de 
574.000 de poliţe obligatorii. Volumul de prime brute subscrise pentru asigurările de locuinţe, facultative și 
obligatorii, se ridica la aproape 676,6 milioane lei, în creștere cu 66,8% faţă de nivelul de 405,7 milioane de 
lei înregistrat în 2010. Asigurările facultative pentru locuinţe au generat un volum de prime brute subscrise 
de 641,2 milioane de lei, nivel în creștere cu 70,5% faţă de 2010. Subscrierile aferente poliţelor obligatorii 
pentru locuinţe s-au situat la 35,3 milioane de lei, nivel mai mare cu 19,5% faţă de anul precedent.

Societăţile de asigurări au plătit, în 2011, indemnizaţii brute totale de aproape 4,5 miliarde lei,  
nivel în scădere nominală cu 11,78% faţă de anul anterior, când volumul acestora depășea 5 miliarde 
lei. Indemnizaţiile brute plătite în baza contractelor de asigurări generale s-au ridicat la aproximativ 4,2  
miliarde lei, valoare în scădere cu 12,78% comparativ cu 2010. Nivelul indemnizaţiilor brute și maturităţilor 
aferente asigurărilor de viaţă au totalizat peste 288 milioane lei, înregistrând o creștere cu 5,95% faţă de 
anul anterior (271,9 milioane lei).

Anul indicAtori
totAl prime brute 
subscrise clAsA viii (lei)

Asigurări fAcultAtive 
de locuinţe (lei)

Asigurări obligAtorii 
de locuinţe (lei)

Asigurări de incendii şi Alte cAlAmităţi 
nAturAle din cAre:

2010 prime brute subscrise

prime brute subscrise2011

967.376.678 

1.183.603.456

376.111.856 

641.259.902

29.556.829 

35.310.758
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repere financiare

prime brute subscrise
AstrA 2011

Volumul de prime brute subscrise în anul 2011 a fost de 
1.008.544.317 lei, în scădere cu 7% faţă de 1.083.209.476 lei, 
în 2010.

Primele brute încasate din activitatea de asigurare în anul 
2011 au fost de 1.073.122.745 lei, în creștere cu 2% faţă de 
1.049.954.890 lei, în 2010.

Activitatea de regularizare a daunelor din asigurările directe și primiri în reasigurare s-a materializat în plăţi de 610.060.308 lei, faţă 
de 526.883.477 lei în 2010. A rezultat o rată a daunei faţă de primele încasate de 57%, în creștere, comparativ cu cea realizată în 
2010, când a fost de 50%.

totAl prime subscrise 2011 totAl prime încAsAte în 2011
(nete de anulări) (lei) (lei)

activitatea de asigurări generale

prime subscrise

activitatea de asigurări generale

prime încasate

activitatea de asigurări de viață

prime subscrise

activitatea de asigurări de viață

prime încasate

991.638.291 

1.090.222.428

1.055.515.677

1.163.849.135

16.906.026

21.581.911

17.607.068

22.282.953

1.008.544.317 1.073.122.745

total (lei)

daune asigurări generale

daune asigurări de viață

327.662.127

326.436.559

1.225.568

526.883.477

522.519.474

4.364.003

610.060.308

606.400.556

3.659.752

16%

16%

- 16%

În 2011, s-au realizat venituri din acţiunea de recuperări și
regrese din asigurare de 29.628.390 lei, în creștere cu 1%
faţă de 29.221.762 lei, în 2010. Activitatea de reasigurare s-a 
materializat într-un sold tehnic pozitiv de 98.986.457 lei. În anul 
precedent, soldul tehnic negativ a fost de 44.417.952 lei. 
Veniturile din reasigurare au fost de 73.047.438 lei, în creștere 
cu 179 % faţă de 2010. 

Cheltuielile cu reasigurarea s-au ridicat la 64.060.980 lei, în 
scădere cu 9% faţă de cele din 2010. Cheltuielile de atragere 
a asiguraţilor au atins nivelul de 253.924.540 lei, cu 30% mai 
mare comparativ cu cele din anul precedent.
La 31 decembrie 2011, societatea a dispus de o rețea de 273
unități teritoriale, dintre care 47 sunt sucursale. Numărul de 
salariați a ajuns la 1.812, față de 1.823 în 2010.

2009 2010 2011 evoluție

În 2011 s-a realizat un profit contabil de 81.013.945 lei, faţă de un profit contabil de 25.325.856 lei, la finalul lui 2010. 
Primele brute subscrise înregistrate de companie au fost în sumă de 1.008.544.317 lei, faţă de 1.083.209.476 lei în anul  
precedent, în scădere cu 7%.

asigurări generale

asigurări de viață

total (lei)

991.638.291

16.906.026

1.008.544.317

1.068.991.005

14.218.471

1.083.209.476

- 7%

19%

- 7%

2010 2011 evoluție 
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 STRUCTURA PORTOFOLIULUI ÎN 2010  structurA portofoliului în 2011
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aviație
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altele

total (lei)

245,20

603,95

148,05

13,70

27,02

28,52

16,76

1.083,21

170,83

445,56

303,24

6,18

25,12

37,31

19,70

1.008,54

- 30%

- 26%

105%

- 55%

-7%

33%

18%

7%

294,27

286,37

135,52

11,74

34,28

20,84

26,45

809,47

prime de AsigurAre subscrise
(milioane lei)

2009 2010 2011 evoluție
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contul de profit şi pierdere
AstrA 2011

Veniturile din exploatare includ în proporţie de 81% veniturile din prime brute subscrise directe, în creștere cu 2% în 2011 faţă de 
anul precedent. În categoria veniturilor din exploatare sunt incluse și alte venituri.

Veniturile financiare (141.514.757 lei) cuprind: veniturile din  
diferenţele de curs valutar de 21.560.361 şi din dobânzi, de 
15.900.552 lei, și veniturile din dividente, de 1.011.131 lei, pri-
mite de la societăţile la care ASTRA deţine titluri de participare. 
Veniturile din dobânzi au crescut cu 15% faţă de 2010, când atin-
geau nivelul de 13.831.262 lei. Bugetul pentru investiţii din 2011 
s-a concretizat în cumpărarea de acţiuni în valoare de 44.001.044 
lei. Cheltuielile financiare, adică 36.845.267 lei, cuprind în 
principal diferenţele de curs valutar, dobânzi la contractele de  
leasing și contractele de credit. 

Cheltuielile administrative fixe, de 152.438.747 lei, au crescut 
cu 33% faţă de anul precedent (114.742.945 lei).
Acestea concentrează cheltuieli legate de salarii și contribuţii 
aferente, taxe și impozite datorate la clădiri, terenuri, auto-
turisme, reparaţii și întreţinere sedii, amortizare imobilizări 
corporale și imobilizări necorporale, cheltuieli cu serviciile 
poștale și de telecomunicaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli 
cu asigurările imobilelor și autoturismelor societăţii, cheltuieli 
cu onorariile notarilor și avocaţilor.

contul de profit și pierdere (lei) 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

venituri din prime brute subscrise

venituri din plasamente financiare
(dobânzi, diferențe curs valutar etc.)

alte venituri, din care:
   alte venituri tehnice (regrese și reasigurare)

   alte venituri 

total venituri

809.471.525

42.461.772

19.205.108
12.691.080
6.514.028

62.202.623
55.381.321
6.821.302

267.080.883
102.525.771
164.555.112

1.083.209.476

42.615.586

1.005.633.499

141.538.763

cheltuieli cu daune

cheltuieli cu achiziție și administrare

alte cheltuieli (includ cheltuieli rezerve, active cedate)

total cheltuieli

6.235.510

28.667 

6.206.843

25.358.106

32.250 

25.325.856

82.396.703 

1.382.758

81.013.945

rezultatul curent

impozit pe profit

profit net 

327.662.127

210.930.656 

328.871.681

867.464.464

526.883.477

310.041.574

325.744.528

1.162.669.579

610.060.308

406.363.288

315.432.846

1.331.856.442

873.699.974 1.188.027.685 1.414.253.145

 pondereA principAlelor linii de AsigurAre în totAl Asigurări generAle 2011
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coeficienţii de solvabilitate şi lichiditate
AstrA 2011

bilanţul contabil

active

Coeficientul de solvabilitate în asigurări, ca raport între marja disponibilă și cea minimă și coeficientul de lichiditate la 
31.12.2011:

Bilanţul s-a întocmit pe baza datelor înregistrate în contabilitate, potrivit noilor reglementări contabile conforme cu directivele 
europene specifice domeniului asigurărilor, publicate în ordinul C.S.A. nr.3129/2005. S-a efectuat inventarierea tuturor conturi-
lor societăţii, pe baza Deciziei nr. 1/29.12.2011, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Nu s-au realizat compensări între conturile bilanţiere (de activ și pasiv) și nici între venituri și cheltuieli. Totalul activului la
31.12.2011 a fost de 1.490.132.178 lei, în creștere cu 10% faţă de anul 2010, când acesta a fost de 1.358.672.703 lei. 

Activele necorporale în 2011 au fost în valoare de 5.778.440 lei, în creștere faţă de 4.212.575 lei în anul 2010.

asigurări generale

coeficient de solvabilitate

coeficient de lichiditate

asigurări de viață

coeficient de solvabilitate

coeficient de lichiditate

1,54

1,34

10,02

1,40

1,33

1,36

6,72

1,68

1,17

1,13

6,76

1,18

Plasamente în imobilizări corporale:
 
 terenuri și construcţii: 89.707.209 lei, în scădere cu 10% faţă de 2010 (99.628.439 lei).   
 imobilizări corporale în curs: 6.664.285 lei, în creștere cu 31% faţă de 2010 (5.096.330 lei).

Alte plasamente în imobilizări financiare, 21.727.133 lei, în scădere cu 49% faţă de anul 2010 (42.241.984 lei).

Alte plasamente financiare 2011: 256.438.527 lei includ de-
pozitele bancare în lei și în valută (196.099.130), acestea din
urmă în scădere cu 3% faţă de 31.12.2010 (201.196.869 lei).
Partea din rezerva tehnică aferentă contractelor de reasigu-
rare a fost de 230.405.664 lei, în creștere cu 40% comparativ 
cu 2010 (165.164.798 lei).

Creanţele din operaţiuni de asigurare (prime brute subscrise
și neîncasate) au atins valoarea de 459.648.273 lei, cu 13% mai 
puţin decât în 2010 (525.425.395 lei). Creanţele din operaţiuni 
de reasigurare pentru primiri și cedări în reasigurare au 

reprezentat 38.293.775 lei, cu 41 de procente mai mult decât 
în anul anterior (27.093.907 lei). Alte creanţe: 124.638.997 lei, 
în creştere cu 17% faţă de anul 2010 (106.236.645 lei). Valoa-
rea imobilizărilor corporale și a avansurilor pentru imobilizări 
a fost de 12.657.544 lei, în creştere cu 23 de procente. 

Stocurile în 2011 au fost în valoare de 1.249.624 lei și au înre-
gistrat o creștere de 258% faţă de 2011 (348.993 lei). Casa și 
conturile la bănci au atins nivelul de 15.420.543 lei, cu 20% 
mai puţin decât în 2010 (12.888.053 lei).

2009 2010 2011
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active necorporale

    imobilizări necorporale

plasamente

    terenuri și construcții

    alte plasamente în imobilizări financiare 

    alte plasamente financiare

creanțe

lichidități

cheltuieli de achiziție reportate 

alte elemente de activ

total activ

5.778.440

96.371.494

21.727.133

256.438.527

718.712.477

15.420.549

120.927.645

245.755.913

1.490.132.178

pasive
Capitalul social subscris și vărsat a rămas nemodificat, la nivelul sumei de 192.712.534 lei. Rezerva din reevaluarea din 2011 
a scăzut la 55.293.526 lei. Rezervele legale au crescut la 6.133.118 lei prin repartizarea cotei de 5% din profitul realizat. Alte 
rezerve în 2011 au crescut la valoarea de 23.806.809 lei. Rezervele tehnice brute în 2011 au atins nivelul de 1.067.537.636 lei, 
cu 6% mai mult faţă de anul 2010 (1.002.916.603 lei).

Datoriile din reasigurare au fost în 2011 de 42.747.201, mai mici cu 11% faţă de ultimul an (47.816.216 lei). Alte datorii, inclusiv
cele fiscale, au fost în valoare de 126.459.760 lei, în scădere cu 5%.

Veniturile în avans au fost în scădere cu 39% și au reprezentat 11.244.381 lei. Acestea cuprind încasările din prime RCA și fa-
cultative în avans, contracte pentru care subscrierea a început după 31.12.2011. Profitul înregistrat la 31.12.2011 este în sumă 
de 81.013.945 lei.

rezerve tehnice (lei) 2009 2010 2011

rezerve asigurări generale

rezerve de daună avizată 

rezerve de daună neavizată 

rezerve de catastrofă 

rezerve de primă 

alte rezerve 

rezerve asigurări viață

total

786.123.613

98.207.745

79.678.306

52.17A3.342

556.064.220

0

14.434.355

800.557.968

986.335.360

147.577.178

115.851.441

73.262.992

649.643.749

0

16.581.243

1.002.916.603

1.045.832.166

205.376.118

137.483.902

97.924.522

605.047.624

0

21.705.470

1.067.537.636

bilanţul contabil

Activ (lei) 31.12.2011

19.176.128

105.268.155

24.553.716 

123.884.656

594.327.917

24.247.664 

107.157.954 

131.357.947 

1.129.974.137

31.12.2009

4.212.575

104.724.769

42.241.984 

216.573.612 

658.755.947

12.888.053

131.316.378

187.959.385

1.358.672.703

31.12.2010

repere financiare
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evoluţia activelor
tOtAlE îN PErIOADA 1991-2011 (lEI)
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pAsiv - cApitAl şi dAtorii (lei)

capitaluri proprii total 

capital subscris și rezerve de capital

alte rezerve

rezerve din reevaluare    

profit curent/pierdere curentă

pierdere neacoperită

datorii subordonate

rezerve tehnice brute

rezerve de prime 

rezerve matematice

rezerve de daune 

rezerve pentru participare la beneficii 

rezerve catastrofă 

rezerve egalizare

datorii 

venituri în avans

total pasiv

140.824.182

192.712.534 

23.998.908 

62.900.017

6.206.843 

- 144.994.120

0

800.557.968 

562.599.042 

2.085.342 

178.856.484

4.843.758 

52.173.342

0

165.856.027 

22.735.960 

1.129.974.137

180.831.165

18.658.155

1.358.672.703

181.234.197

11.507.638

1.490.132.178

0

1.002.916.603

657.568.015

4.294.178

263.972.859

3.818.559

73.262.992

0

156.266.780

192.712.534

26.293.381

62.900.017

25.325.856

- 150.965.008

229.852.707

192.712.534

29.939.927

55.293.526

81.013.945

- 129.107.225

0

1.067.537.636

615.070.335

7.464.088

344.028.033

3.050.658

97.924.522

0

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

10
%
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reAlizări Aferente perioAdei

contul tehnic al asigurărilor generale
31 DECEmbrIE 2011

venituri din prime nete de reasigurare

cota din venitul net (diferența între veniturile și cheltuielile 
din plasamente) al plasamentelor, transferată din contul 
netehnic (+)

alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+)

cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare

variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care:

variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (+/-)

cheltuieli de exploatare nete:

alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare

variația rezervei de egalizare (+/-)

rezultat tehnic al asigurării generale

tOtAL (rd.01-02-03+04)

total (rd. 08+11)

total (rd. 13+14+15)

total (rd. 18+19+20-21)

- venituri din prime brute subscrise (+) 

- prime cedate în reasigurare (-) 

- variația rezervei de prime (+/-) 

- variația rezervei de prime, cedate în reasigurare (+ /-)

- daune plătite (rd. 09-10)

sume brute 

partea reasigurătorilor (-)

- variația rezervei de daune, netă de reasigurare: (+/-)

- variația rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-) 

- variația rezervei de catastrofă (+/-)

- variația altor rezerve tehnice (+/-)

- cheltuieli de achiziție 

- variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)

- cheltuieli de administrare 

- comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-)

profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-24)

pierdere (rd. 12+16+17+22+23+24-05-06-07)

1.068.991.005

69.297.131

93.579.528

19.399.794

925.514.140

14.461.768

55.022.071

500.403.590

522.519.474

22.115.884

79.894.264

580.297.854

0

844.559

0

844.559

0

205.135.260

- 14.982.097

113.332.366

3.936.583

299.548.946

92.603.438

0

21.703.182

0

991.638.291

62.687.197

- 44.590.125

27.779.346

1.001.320.565

97.426.642

195.970.916

 

542.352.360

606.400.556

64.048.196

66.036.847

608.389.207

0

652.692

0

652.692

0

266.337.683

- 18.251.295

151.016.851

5.938.367

393.164.872

223.075.242

0

69.436.110

0

denumireA indicAtorilor nr. rd

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2010 (lei) 2011 (lei)
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contul tehnic al asigurărilor de viaţă
31 DECEmbrIE 2011

      

venituri din prime nete de reasigurare

venituri din participări la societățile în care există interese de 
participare, din care:

venituri din alte plasamente cu prezentarea distinctă a 
veniturilor din plasamente la societățile afiliate, din care:

venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de 
valoare a plasamentelor
 
venituri provenind din realizarea plasamentelor

    - venituri din plasamente la societățile afiliate

venituri din plasamente

plus valori nerealizate din plasamente

total (rd. 23+26+29)

total (rd. 01-02-03)

total (rd. 05+07+10+11)

total (rd. 16+19)

- sume brute

- partea reasigurătorilor (-)

- venituri din prime brute subscrise (+) 

- prime cedate în reasigurare (-) 

- variația rezervei de prime, netă de reasigurare (+/-)

- venituri provenind din terenuri şi construcții

- venituri provenind din alte plasamente

alte venituri tehnice, nete de reasigurare

cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare

sume plătite (rd. 17-18):

- sume brute

- partea reasigurătorilor (-)

variația rezervei de daune (+/-) (rd.20-21 )

variația rezervei matematice (rd. 24-25)

- suma brută

- partea reasigurătorilor (-)

14.218.471

603.132

1.413.536

12.201.803

 

0 

0 

0

0

0

0

1.278.876

1.278.876 

0 

0

 

3.937.809 

4.364.003

4.364.003 

0 

- 426.194 

- 426.194 

0 

 

1.205.912 

2.231.111 

2.208.836 

- 22.275 

16.906.026

92.693

2.038.390

14.774.943

 

0 

0 

0

0

0

0

1.120.058

1.120.058

0

998.279

4.133.468

3.509.695

3.659.752

150.057

623.773

623.773

0

2.402.009

3.169.910

3.169.910

0

01

02

03

04

  

05 

06

07

08

09

10

11

12

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20

21 

 

22 

23 

24 

25

denumireA indicAtorilor nr. rd
2010 (lei) 2011 (lei)
reAlizări Aferente perioAdei

variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață
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 variația rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri (rd. 27-28)

 variația altor rezerve tehnice (rd. 30-31)

cheltuieli de exploatare nete:

minus valori nerealizate din plasamente

alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare

cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul netehnic

rezultatul tehnic al asigurării de viață 

profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46)

variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață 
pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată 
contractantului cedat în reasigurare (+/-)

cheltuieli cu plasamente:

pierdere (rd.15+22+32+39+43+44+45+46-4-12-13-14)

total (rd. 35+36+37-38)

total (rd 33-34)

- suma brută 

- partea reasigurătorilor (-)

- suma brută 

- partea reasigurătorilor (-)

- suma brută 

- partea reasigurătorilor (-)

- cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile

- cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 

- pierderi provenind din realizarea plasamentelor

- cheltuieli de exploatare nete: 

- variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate

- cheltuieli de administrare

- comisioane primite de la reasigurători şi participări la beneficii (-)

total (rd. 40+41+42)

- 1.025.199

- 1.025.199

0

0

0

0 

 

0

0

0

5.145.466

0 

1.410.579 

0

6.556.045 

105.162

0

0 

105.162

0 

998.279 

0

677.472

0 

- 767.901

- 767.901

0

0

0

0 

 

0

0

0

5.838.153

0

1.421.896

0

7.260.049

111.685

0

0

111.685

0

0

0

2.986.069

0
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contul netehnic
31 DECEmbrIE 2011

      

rezultatul tehnic al asigurării generale

rezultatul tehnic al asigurării de viață

venituri din plasamente

total (rd. 05+07+11+12)

total (rd 17+18+19)

- venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare 
a plasamentelor

- cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul 
tehnic al asigurării de viață

- plus valori nerealizate din plasamente

- profit

- pierdere

- profit

- pierdere

- venituri din alte plasamente 

din care venituri din plasamente la societățile afiliate

venituri provenind din terenuri şi construcții

venituri provenind din alte plasamente

venituri provenind din realizarea plasamentelor

din care venituri din plasamente la societățile afiliate

- cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile

- cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 

- pierderi provenind din realizarea plasamentelor

- venituri din participări la societățile în care există    
  interese de participare

cheltuieli cu plasamentele

minus valori nerealizate din plasamente

alte venituri netehnice

cota din venitul net al plasamentelor transferată în 
contul tehnic al asigurărilor generale

alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele şi 
ajustările de valoare

21.703.182

0

677.472 

0 

27.929 

0

0

0

0

0

0

17.024.237

17.052.166 

0 

0 

2.590.398 

2.590.398 

0 

0 

0

14.461.468 

3.352.628 

375.176

69.436.110

0

2.986.069

0 

1.011.131 

0

0

0

0

0

0

119.184.770

120.195.901

0 

0 

22.769.259

2.100.428

0

20.668.831

0

97.426.642

17.287.054

7.312.530

01
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denumireA indicAtorilor nr. rd
2010 (lei) 2011 (lei)
reAlizări Aferente perioAdei
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venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*

cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*

profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii 
facultative* (rd.24-25)

pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii 
facultative* (rd. 25-24)

rezultatul net al exercițiului

profit (rd. 36-37-38-39)

pierdere (rd. 37+38+39-36)

profit (rd.01-02+03-04+13+14+15-16-20-21+22-23+26-27)

rezultatul brut

pierdere (rd.02-01+04-03-13-14-15+16+20+21-22+23-26+27)

rezultatul curent

rezultatul extraordinar

- venituri extraordinare

- cheltuieli extraordinare

profit (rd. 34-35); (28-29+32-33)

pierdere (rd. 35-34); (rd. 29-28+ 33-32);

impozit pe profit 

alte impozite (care nu figurează la pozițiile precedente)

- profit (rd. 30-31)

- pierdere (rd.31-30)

- venituri totale

- cheltuieli totale

0

0

0

0

25.358.106

0

0

0

0

0

1.239.600.891

1.214.242.785

 

25.358.106 

0 

32.250 

0 

25.325.856 

0

0

0

0

0

82.396.703

0

0

0

1.527.262.488

1.444.865.785

82.396.703

0

1.382.758

0

81.013.945

0
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denumireA indicAtorilor nr. rd
2010 (lei) 2011 (lei)
reAlizări Aferente perioAdei
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companiile care au ajuns şi se menţin în poziţia de 
lider în domeniul lor de activitate au o responsabilitate 
în plus - aceea de a se implica şi de a-şi asuma rolul de 
educatori, de susţinători ai comunităţii din care fac parte.

Prin contribuţia companiei şi a 

angajaţilor din toată inima… 

 Am facilitat accesul la educaţie pentru copiii 

aflaţi în dificultate 

 Am ajutat oamenii în vârstă  

 Am ajutat spitalele în efortul lor de a oferi o 

şansă la viaţă  

 Am reconstruit case, şcoli şi grădiniţe

 Am susţinut sportul românesc

 Am investit în ştiinţă 

 Am promovat cultura românească
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pentru o lume mAi bună!

În fiecare an, strategia companiei ASTRA a mizat pe susţinerea performanţei româneşti, in-
diferent de domeniul în care au fost înregistrate performanţele respective. De asemenea, 
programele de responsabilitate socială dezvoltate de ASTRA au mizat pe facilitarea accesului 
la educaţie pentru copiii aflaţi în dificultate, pe susţinerea proiectelor de cercetare, pe pro-
movarea culturii româneşti, pe sprijinirea spitalelor în efortul lor de a oferi o şansă la viaţă. 

Ambasadorii noştri au fost sportivi de renume, care şi-au propus ţinte îndrăzneţe, 
performanţe nemaiîntâlnite. Parteneriatele încheiate cu reprezentanţii sportului românesc 
au devenit o tradiţie. 

În 2011, accesarea echipei naţionale de atletism a României în Superligă, promovarea spor-
tului de masă (pentru a creşte masa de selecţie), pregătirea şi motivarea antrenorilor, dar şi 
dezvoltarea infrastructurii au fost obiectivele Federaţiei Române de Atletism (FRA). În mod 
strategic, pentru atingerea acestor obiective, FRA a hotărât menţinerea parteneriatului cu 
societatea ASTRA, liderul pieţei de asigurări din România. Asta înseamnă că ASTRA a oferit 
Federaţiei Române de Atletism, şi în 2011, tricourile de campion inscripţionate cu logo-urile 
celor două instituţii alături de tricolorul românesc.

De asemenea, ASTRA a fost şi în 2011 alături de handbalistele de la Oltchim în încercarea lor 
de a atinge performanţele obţinute în ultimii ani. 
Am sprijinit iniţiative în care prea puţini credeau. Este vorba despre expediţia în premieră 
în Himalaya fără oxigen suplimentar. Alpinistul Alex Găvan a încercat să escaladeze al treilea 
vârf al lumii. Aflat la graniţa dintre Nepal şi India, Kangchenjunga, cu o înălţime de 8.586m, 
este considerat unul dintre cel mai dificil de urcat munţi. Expediţia a fost prima tentativă 
românească de a atinge vârful himalayan.

Susţinerea cercetării a fost o prioritate în 2011 pentru ASTRA prin sprijinul  acordat misi-
unii ROMARS. Pentru prima dată o echipă de şase cercetători români a participat la o misi-
une “marţiană”. În habitatul simulat: Mars Desert Research Station - Staţiunea de Cercetări 
Marţiene din Platoul Colorado, SUA, cei şase tineri au testat viaţa pe Planeta Roşie. 
Misiune încheiată cu succes!

Prin urmare, nu vom abdica de la ideea de a construi programe de impact, care să permită 
implicarea ASTRA pe termen lung în proiecte care să ajute comunităţile locale şi să pro-
moveze performanţa românească.

ReSponSAbiliTATe SociAlă
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Un parteneriat pentru  

super league

Continuarea acestui parteneriat ne dă încredere 

ca vom realiza obiectivele pe care ni le-am propus 

în anul 2011. Pe de altă parte a avea alături un 

partener ca ASTRA, în această peri-oadă dificilă 

pe care sportul o traversează, ne dă curaj și 

energie pentru a face ca ceea ce ne-am propus să 

se întample cu adevărat”, a declarat Sorin Matei, 

președinte FRA, în cadrul conferinţei de presă 

organizată de Federaţie, miercuri,  

9 februarie 2011, la Sala de Consiliu a instituţiei.

 
Începând cu anul 2008, ASTRA a devenit part-

ener al Federaţiei Române de Atletism, luându-și 

responsabilitatea de a pune la dispoziţie tricourile 

de campion, la toate categoriile de vâr-stă, la 

toate Campionatele Naţionale. Dacă aceste 

întreceri au fost iniţial 44, în 2009 numărul a cres-

cut cu încă patru (prin introducerea în calendarul 

competiţional intern a CN rezervate copiilor. În 

2010, la startul concursurilor s-au aliniat și Copiii 

2, ceea ce a dus la 92 de „însemne” pentru lideri. 

Una dintre direcţiile principale în stategia FRA  

fiind lărgirea bazei de selecţie, în 2011  au concu-

rat la nivel naţional și Copiii 3, acordându-se încă 

58 de tiluri.

federAțiA română de 
Atletism și AstrA 

Obiective 2011
Una dintre direcțiile principale 
în stategia FRA a fost lărgirea 

bazei de selecție
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Un parteneriat pentru  

super league

Continuarea acestui parteneriat ne dă încredere 

ca vom realiza obiectivele pe care ni le-am propus 

în anul 2011. Pe de altă parte a avea alături un 

partener ca ASTRA, în această peri-oadă dificilă 

pe care sportul o traversează, ne dă curaj și 

energie pentru a face ca ceea ce ne-am propus să 

se întample cu adevărat”, a declarat Sorin Matei, 

președinte FRA, în cadrul conferinţei de presă 

organizată de Federaţie, miercuri,  

9 februarie 2011, la Sala de Consiliu a instituţiei.

 
Începând cu anul 2008, ASTRA a devenit part-

ener al Federaţiei Române de Atletism, luându-și 

responsabilitatea de a pune la dispoziţie tricourile 

de campion, la toate categoriile de vâr-stă, la 

toate Campionatele Naţionale. Dacă aceste 

întreceri au fost iniţial 44, în 2009 numărul a cres-

cut cu încă patru (prin introducerea în calendarul 

competiţional intern a CN rezervate copiilor. În 

2010, la startul concursurilor s-au aliniat și Copiii 

2, ceea ce a dus la 92 de „însemne” pentru lideri. 

Una dintre direcţiile principale în stategia FRA  

fiind lărgirea bazei de selecţie, în 2011  au concu-

rat la nivel naţional și Copiii 3, acordându-se încă 

58 de tiluri.

Parteneriatul ASTRA cu cea mai galonată echipă de handbal din România, CS Oltchim Râmnicu 
Vâlcea - campioana ultimilor ani, s-a menţinut și în 2011. Fetele de aur de la Oltchim au reusit, 
anul trecut, un traseu bun în Liga Campionilor și unul excelent în campionatul naţional, reușind 
încă o dată să cucerească titlul de Campioane ale României la handbal feminin. 
Supranumite Galacticele, fetele de la Oltchim speră să-și îmbunătăţească performanţele obţinute 
până în prezent, dincolo de finala de argint din 2010 (cea mai importantă reușită a handbalului 
feminin pe echipe – finala Ligii Campionilor). CS Oltchim Râmnicu Vâlcea este primul club pro-
fesionist de handbal din România și are în palmares 36 de trofee naţionale și internaţionale, 
inclusiv două Super Cupe ale Europei. 
ASTRA este pe termen nedeterminat alături de Galacticele de la Oltchim. Pentru că  
ASTRA susţine și respectă performanţa românească!

zâmbet de campioane
Cu gândul la rezultate tot mai bune

p28Alături de gAlActicele de lA oltchim



Alex Găvan și-a trecut în 

palmares al patrulea vârf 

de peste opt mii de  

metri, m
anaslu - 8.156 m

Aflat în Nepal, nu departe de graniţa 

cu Tibetul, Manaslu este unul dintre 

cei mai riscanţi de urcat optmiari: până 

în luna mai 2008 s-au înregistrat 297 

de ascensiuni ale vârfului (cu sau fără 

oxigen suplimentar) și 53 de accidente 

fatale, plasând astfel muntele pe locul 

patru în topul celor mai periculoși 

munţi de peste opt mii de metri. 

„Am reușit ascensiunea vârfului la doar 

17 zile după ce am ajuns în tabăra de 

bază, lucru oarecum neobișnuit având 

în vedere faptul ca în mod normal, 

pentru a urca un vârf de peste opt mii 

de metri, îţ
i trebuie minimum o lună 

pentru aclimatizare. La asemenea 

altitudini aerul este extrem de rare-

fiat, iar concentraţia de oxigen este o 

treime din ce respirăm la nivelul mării. 

Din acest motiv majoritatea expediţiilo
r 

himalayene folosesc măști de oxigen la 

peste 7.000 m. La succesul meu a con-

tribuit faptul că am avut șansa să mă 

aflu într-o formă fizică și mentală de zile 

mari, o aclimatizare foarte rapidă, 

fereastra de vreme aleasă pentru a 

încerca vârful cât și o strategie de 

ascensiune flexibilă ce mi-au permis 

să îmi adaptez planul în funcţiile de 

condiţiile
 de pe munte”, declară 

Alex Găvan.

Alpinistul Alex găvan a  

escaladat pe 4 octombrie 2011 

vârful manaslu, cu o înălțim
e de 

8.156m, din munții h
imalaya, 

trecându-și astfel în palmares al 

patrulea vârf de peste opt mii de 

metri. A
scensiunea s-a efectuat 

fără a folosi oxigen suplimentar 

sau ajutor din partea serpașilor. 

Alex găvan
Alpinist de performanță
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Alex Găvan și-a trecut în 
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de peste opt mii de  

metri, m
anaslu - 8.156 m

Aflat în Nepal, nu departe de graniţa 

cu Tibetul, Manaslu este unul dintre 

cei mai riscanţi de urcat optmiari: până 

în luna mai 2008 s-au înregistrat 297 

de ascensiuni ale vârfului (cu sau fără 

oxigen suplimentar) și 53 de accidente 

fatale, plasând astfel muntele pe locul 

patru în topul celor mai periculoși 

munţi de peste opt mii de metri. 

„Am reușit ascensiunea vârfului la doar 

17 zile după ce am ajuns în tabăra de 

bază, lucru oarecum neobișnuit având 

în vedere faptul ca în mod normal, 

pentru a urca un vârf de peste opt mii 

de metri, îţ
i trebuie minimum o lună 

pentru aclimatizare. La asemenea 

altitudini aerul este extrem de rare-

fiat, iar concentraţia de oxigen este o 

treime din ce respirăm la nivelul mării. 

Din acest motiv majoritatea expediţiilo
r 

himalayene folosesc măști de oxigen la 

peste 7.000 m. La succesul meu a con-

tribuit faptul că am avut șansa să mă 

aflu într-o formă fizică și mentală de zile 

mari, o aclimatizare foarte rapidă, 

fereastra de vreme aleasă pentru a 

încerca vârful cât și o strategie de 

ascensiune flexibilă ce mi-au permis 

să îmi adaptez planul în funcţiile de 

condiţiile
 de pe munte”, declară 

Alex Găvan.

În materialul alăturat, vă oferim ultimele două dueluri din proba pe echipe, precum şi ceremo-
nia de premiere!
Televiziunea Română a organizat în studiorile sale Campionatele Naţionale de Scrimă-Spadă, 
competiţie în care CS Dinamo a câştigat proba pe echipe, în timp ce stelistul Mihail Bela s-a im-
pus la proba individuală, după o prestaţie strălucitoare în faţa lui Florin Zalomir, în semifinale, 
dar mai ales în faţa lui Rareş Dumitrescu, în finală.
Pe de altă parte, titlul individual cucerit Mihail Bela este cea mai importantă performanţă din 
cariera sportivului care a debutat la Braşov, în urmă cu patru ani. Bela s-a clasat primul pe 
tabloul principal, l-a învins, în “sferturi”, pe coechipierul său de la Steaua, Alin Badea, scor 
15-12, în semifinale a dispus de dinamovistul Florin Zalomir, scor 15-8, iar în finală a avut o 
prestaţie incredibilă: l-a învins pe mult mai experimentatul Rareş Dumitrescu, scor 15-14, după 
ce a fost condus cu 14-7! Acesta este primul titlu individual pentru CS Steaua, la 13 ani după ce 
antrenorul actual al lui Mihail Bela, Dan Găureanu, izbutea ultima performanţă similară pentru 
clubul militar. 
ASTRA sprijină Federaţia Română de Scrimă în- cepând cu anul 2011.

dinAmo, cAmpioAnă nAţionAlă pe echipe 
lA sAbie, steAuA, lA individuAl
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