
III 

CUPRINS 

Prof. univ. dr. Ion STANCU 
Preliminarii la istoria finanțelor întreprinderii în România ____________ 1 

Lect. univ. Călin RANGU, dr.ing.ec., MBA 
Abordarea europeană a supravegherii conduitei în asigurări ________ 18 

Drd. Maria-Anca CRAIU, Conf. univ. dr. GYÖRGY Attila 

Reglementarea serviciilor financiare românești pentru 
piața unică europeană _______________________________________ 35 

Florentina NEAGU 
Pregătirea profesională în asigurări – prezent și viitor ______________ 46 

Lector univ. dr. Ovidiu SPĂTĂCEAN, Ana Mădălina BOTOȘ 
Educația financiară și cultura investițională – coordonate  
majore ale dezvoltării pieței de capital din România _______________ 51 

Adrian CARUCERU 
Avem nevoie (cu adevărat) de educație financiară? ________________ 66 

Rodica FUICU 
Piața asigurărilor în România – începuturi și evoluție ______________ 70 

Cătălin CÂMPEANU 
Tendințe în asigurări – competențe în contextul noilor  
tehnologii de servicii financiare ________________________________ 75 

Ștefan Emanuel PRIGOREANU 
Nevoia românilor de protecție prin asigurare: trecut, 
prezent și viitor ____________________________________________ 81 

Dr. Irinel DINU 
Asigurarea casei – o poliță care poate asigura liniștea românilor  
și a familiilor lor  ___________________________________________ 89 



100 de ani de servicii financiare în România 

IV 

Robert MIREA 
Inovație și modernizare în asigurări, în contextul actual  
al societății moderne ________________________________________ 99 

Călin MATEI 
Era digitală e aici: companiile de asigurări care îmbrățișează 
tehnologia vor fi mai aproape de clienți ________________________ 104 

Dorel DUȚĂ 
Istoria prescurtată a pieței de brokeraj de asigurare din România ___ 110 

Rareș MEDREGA 
Vânzarea asigurărilor în România – tendințe și provocări __________ 120 

Nicoleta RADU 
Protecția prin asigurare la riscuri catastrofale, pilon de creștere  
a rezilienței financiare în România ____________________________ 132 

Carmen PITU 
Asigurarea de garanții – o plasă de siguranță ___________________ 139 

Camelia VLĂDESCU 
Piața asigurărilor de garanții – statistici, provocări și perspective ____ 142 

Ileana HORVATH 
Sistemul de pensii private din România ________________________ 149 

Conf. univ. dr. Laura Elly NAGHI 
Pensiile obligatorii private din România – instrumente financiare 
atractive? ________________________________________________ 153 

Iancu GUDA, CFA, EMBA 
Polarizarea mediului de afaceri _______________________________ 162 

 


