
 
 
 
 

ABC Asigurări la cota 25! 
 
 

 
25 ani de existență, un sfert de veac de dezvoltare! 
 
ABC Asigurări Reasigurări SA a adunat o zestre de 25 de ani de existență. 
Este o realitate și o reusită notabilă, avand in vedere că societatea noastră s-a născut și 
a functionat într-o perioadă în care s-au succedat transformări economice si sociale 
extraordinare. 
   
25 de ani este bornă temporală care poate constitui o oportunitate de analiză, de bilanț. 
Dezvoltarea societatii nu a fost însă doar una de continuă dimensionare a volumelor de 
vânzări, a numărului de polite, a extensiei teritoriale, ci a fost în primul rând o extindere 
a dimensiunii sociale, a relatiilor societății noastre cu din ce în ce mai mulți oameni și a 
relaționării interumane prin fiecare secțiune a activitătii acesteia. 
 
De aceea credem că ABC 25 de ani este în primul rând un moment care ne obligă să fim 
reflexivi, să ne întoarcem privirea către cei care au făcut ca această realizare să fie 
posibilă și să le mulțumim!  
 
În primul rând, trebuie să le mulțumim clienților noștri, cei care ne-au investit cu 
încredere și au venit alături de societate în număr din ce în ce mai mare. 
 
În al doilea rând, trebuie să le mulțumim salariaților noștri care au asigurat stabilitate, 
au muncit conștiincios si au contribuit decisiv prin munca de zi cu zi la dezvoltarea 
societatii, alaturi de conducerea executivă și administrativă.  
 
Nu uităm, desigur, să le mulțumim colaboratorilor noștri, brokeri și intermediari în 
asigurări care fac parte din echipa noastră extinsă, fiind permanent asociați eforturilor 
noastre și părtași ai realizărilor noastre. 
 
Le mulțumim călduros, de asemenea colegilor și colaboratorilor noștri din societățile de 
asigurare cu care am împărțit atât riscurile, cât și bucuriile reușitelor, dar care au 
constituit și consultanți de nădejde care ne-au ajutat în toate momentele de cumpănă 
sau îndoială. 
 
Nu vom uita să aducem mulțumirile noastre colegilor din piața asigurărilor, în primul 
rând acelora care, activând în una dintre autoritățile de reglementare, îndrumare și 
control cum sunt colegii din Autoritate de Supraveghere Financiara (ASF), așa cum nu 
uităm să le mulțumim nici colegilor din cadrul Pool-ului de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID), colegilor din cadrul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule 
din România (BAAR), sau colegilor din cadrul Uniunii Naționale a Societăților de 
Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), care au fost în tot acest timp modele 
inspiraționale pentru noi. 
 
Nu în ultimul rând, dorim să transmitem mulțumirile și recunostința noastră, 
acționarilor societății care au făcut în această perioadă complicată din punct de vedere 
economic eforturile și sacrificiile necesare pentru a asigura resursele financiare 
dezvoltării noastre ca asigurator cu capital privat integral românesc.  
 



În final, vom aduce mulțumiri tututor acelora care în acești 25 de ani au activat în cadrul 
conducerii administrative și executive a societății și au creat, adoptat și aplicat politicile 
și direcțiile strategice, precum și măsurile îndrăznete uneori, care au făcut posibil acest 
parcurs permanent ascendent al societății noastre. 
 
Considerăm că toți suntem componenți ai unei mari echipe, o echipă cu 25 de ani de 
succes!     
Noi credem în valorile și în misiunea ABC Asigurări Reasigurări SA și suntem deciși să 
continuăm să clădim un drum de succes pentru societatea noastră. 
 
 
Director General, 
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