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Nici nu v-aţi revenit bine din accident 

şi deja vă gândiţi la bani?

Un cetăţean european, român, din 
fericire... asigurat şi, mai ales, informat 
despre asigurări a fost implicat într-un 
accident rutier. Un airbag deschis şi o 
lovitură puternică au fost suficiente 
pentru a provoca şi vătămări corporale 
alături de o maşină distrusă.

Fotografia cioburilor de pe asfalt 
este completată de adrenalină, şoc, 
intervenţia promptă a medicilor de la 
SMURD ce pleacă spre spital cu victima, 
poliţişti ce iau declaraţii şi fac măsurători. 
În tot acest amestec avem şi spectatorii... 
grupul curioşilor ce se adună frecvent la 
astfel de evenimente.

Curiozitatea lor vecină cu indiscreţia 
îi ţine foarte aproape de momentul 
declaraţiilor. Mulţimea află astfel 
rezultatele alcooltestelor şi... printre 
altele... că şoferul vinovat are RCA! "Să 
nu fie la compania X, aştepţi 3 ani să 
plătească doar dacă te judeci cu ei"... 
se aude un comentariu... Rumoare... 
vinovatul chiar avea RCA la compania "X".

Din fericire, vătămarea corporală 
n-a fost una gravă. Concluzia românească: 
s-ar fi putut şi mai rău. Odată formalităţile 
efectuate, victima cunoaşte că se 
poate adresa asigurătorului pentru a 
solicita despăgubiri şi pentru vătămarea 
corporală. Nu doar pentru dauna 
autoturismului.

Cu inima în dinţi şi după 45 de 
minute de aşteptare la Call-Center-ul 
asigurătorului întreabă calm care este 
procedura în astfel de cazuri. Replica din 
partea reprezentantului companiei de 
asigurări rămâne memorabilă şi ne lasă 
fără comentarii: "Dar ce Doamnă, nici nu 
v-aţi revenit bine din accident şi deja vă 
gândiţi la bani?"

Deja scriem cu două cifre numărul 
campaniilor de promovare a pieţei 
asigurărilor iniţiate de APPA-Asociaţia 
Pentru Promovarea Asigurărilor si 
realizate în parteneriat cu asigurătorii 
români. Insa nu e suficient. Nu până când 
unii jucători nu îşi dau seama că lucrurile 
nu mai pot continua aşa la nesfârşit. 

Trist însă, replica de mai sus 
dovedeşte, încă o dată, că fiecare contact 
dintre asigurători şi clienţi reprezintă o 
campanie în sine... de promovare sau... în 
acest caz de anti-promovare.

Redacţia PRIMM
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Luna Asigurărilor de Locuinte” a ajuns la final, dar demersurile de educare şi informare a populaţiei, întreprinse de 

toţi actorii importanţi din piaţa asigurărilor, de la autorităţi şi asociaţii până la companii de asigurare şi brokeraj, nu se 

vor opri aici. 
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Call-center EUROINS România

0800.41.04.12 sau 0800.41.04.13

De luni până vineri, de la 09.30 la 17.00, 
îţi răspunde un operator care te ajută în soluţionarea 

dosarului tău de daună! 

Ai o daună de soluţionat? 
Nu ştii unde poţi deschide un dosar de daună? 

Nu ştii ce acte îţi sunt necesare?

www.euroins.ro office@euroins.ro
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Luna Asigurărilor de Locuinte” a ajuns la final, dar demersurile de educare şi informare a 

populaţiei, întreprinse de toţi actorii importanţi din piaţa asigurărilor, de la autorităţi şi 

asociaţii până la companii de asigurare şi brokeraj, nu se vor opri aici. Aşadar:

În acest an, luna octombrie s-a 

remarcat printr-o serie de fenomene 

care au atras, deopotrivă, atenţia mass-

media şi a publicului asupra riscurilor 

naturale care nu pot fi evitate, indiferent 

de activităţile de prevenire întreprinse: a 

fost luna roiului de cutremure din Galaţi, 

dar şi a celui mai mare seism din România 

înregistrat în ultimii patru ani (5,5 grade, 

în Vrancea). Însă, chiar dacă aceste 

fenomene nu pot fi prevenite, oamenii 

au la dispoziţie metode de protecţie şi de 

diminuare a impactului financiar asupra 

propriilor locuinţe şi bunuri, afectate în 

cazul unor catastrofe naturale. De aceea, 

APPA - Asociaţia Pentru Promovarea 

Asigurărilor, alături de industria de 

asigurări, a desfăşurat, la nivel naţional, 

proiectul Octombrie - “Luna Asigurărilor 

de Locuinţe”, cu scopul creşterii gradului 

de informare cu privire la asigurările 

obligatorii şi facultative de locuinţe.

Riscul de cutremur, deşi imposibil 

de prevenit, poate fi diminuat din punct 

de vedere financiar prin asigurarea 

locuinţei cu poliţa obligatorie PAD şi, 

adiţional, printr-o asigurare facultativă. În 

acest context a fost organizată Campania 

Naţională “TOTUL PENTRU CASA MEA!” 
derulată, în parteneriat, de către APPA - 
Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, 
PAID - Pool-ul de Asigurare împotriva 
Dezastrelor Naturale, UNSAR - Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Asigurare 
şi Reasigurare, UNSICAR - Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Intermediere 
şi Consultanţă în Asigurări din România, 
beneficiind de sprijinul EUROPA FM.

500.000 de brosuri informative în 
Capitală şi în marile oraşe ale ţării

“Ce au stabilit ultimele modificari 
legislative în domeniu?”, “Mai sunt 
obligat să-mi asigur casa?”, “Cât mă 
costă?”, “Pot să îmi acopăr şi bunurile din 
locuinţă?” - românii au găsit răspunsurile 
la toate aceste întrebări, şi nu numai, în 
materialul informativ distribuit în cadrul 
campaniei. Astfel, între 1 şi 30 octombrie, 
500.000 de broşuri gratuite au ajuns în 
Bucureşti şi în alte mari oraşe din ţară, în 
toate intersecţiile importante şi în marile 
centre comerciale.

Materiale au fost distribuite atât 
prin promoteri dedicaţi, cât şi prin 
reţelele partenerilor PRESTIGE Broker, 
OTTO Broker, DESTINE Broker, PIRAEUS 

Insurance Broker, SAFETY Broker, 

Asiguratorii.ro şi ASIGMKT Agent de 

asigurare. De asemenea, broşura a fost 

distribuită împreună cu Ziarul Financiar, 

ajungând, astfel, şi la cititorii publicaţiei.

Materialele scrise care au promovat 

mesajul campaniei, preluate de Wall-

street.ro, 9am.ro şi asigurarealocuinţelor.

ro, au fost dublate şi de cele audio şi 

video: spoturi, ştiri şi interviuri difuzate 

de Radio EUROPA FM şi The Money 

Channel.

Campania a beneficiat de sprijinul 

unor importante companii de asigurări 

şi brokeraj care operează în domeniu: 

ASIROM VIG, GROUPAMA Asigurări, 

UNIQA Asigurări, DESTINE Broker, 

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, GOTHAER 

Asigurări, OMNIASIG VIG, CARPATICA 

Asig, GENERALI România, CREDIT EUROPE 

Asigurări, GARANTA, OTTO Broker şi 

PIRAEUS Insurance Broker.

Luna Asigurărilor de Locuinţă a 

fost completată de dezbaterile ICAR 

2013 şi de campania din social media 

despre care vă invităm să citiţi în paginile 

următoare.
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Un nou start 
pentru asigurările de locuinţă

Pe 15 octombrie, la Palatul Parlamentului, cea de-a zecea ediţie a ICAR - Forumul 

Internaţional al Riscurilor Catastrofale a readus în discuţie situaţia asigurărilor de 

locuinţe din România, în contextul în care riscurile de cutremur şi de inundaţii şi-au 

făcut iarăşi simţită prezenţa. Până acum, incertitudinile legislative, neaplicarea amenzilor 

şi atitudinea pasivă a autorităţilor au fost cauzele pentru care românii nu şi-au asigurat 

locuinţele. Îşi pot permite însă să continue în acest ritm?

Un nou start pentru 
asigurările de locuinţă

Într-o perioadă marcată de 

inundaţii extinse, urmate de o serie de 

cutremure „inexplicabile“ în judeţul 

Galaţi, s-a remarcat şi o intensificare 

a activităţii seismice în zona Vrancea, 

care a debutat, pe 6 octombrie, cu 

cel mai puternic cutremur din ultimii 

patru ani, de 5,5 grade pe scara 

Richter. Perioada următoare nu a 

adus mai multă linişte în zonă, ci, 

dimpotrivă, a fost marcată de o serie 

de seisme de intensitate mică, dar 

cu o frecvenţă ridicată. Riscurile de 
cutremur şi de inundaţii, asigurabile, 
de altfel, în mod obligatoriu prin 
poliţele PAD, au revenit prin forţa 
înprejurimilor, astfel în atenţia 
publicului larg.

Ceva mai devreme însă, în 
luna iulie a acestui an, autorităţile au 
modificat Legea nr. 260/2008, astfel 
încât asiguraţii care erau acoperiţi 
facultativ pentru riscurile de cutremur, 
alunecări de teren şi inundaţii sunt 
obligaţi să încheie şi o poliţă PAD 
la expirarea asigurării facultative. 
Obligaţia se referă doar la cumpărarea 

The International 

CAtastrophic 

Risks Forum

a -a
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unei asigurări PAD (de 10 sau 20 euro), 

extinderea acoperirii pentru ceea ce 

depăşeşte plafoanele de 10.000 euro sau 

20.000 euro fiind la alegerea clienţilor 

(asigurare facultativă).

Poate vă puneţi întrebarea dacă 

preţul asigurării este mic sau mare. Cred 

că experienţa ne va clarifica acest aspect 

şi ne va da un răspuns concret. În prezent, 

poliţa i-a dat posibilitatea cetățeanului să 

aibă o asigurare ieftină, minimă şi să poată 

opta pentru o asigurare facultativă cu o 

sumă asigurată mai mare,  dar şi cu un 

cost mai mare, a subliniat Daniel TUDOR, 

fostul Vicepreşedinte al Autorităţii de 

Supraveghere Financiară.

Datele statistice privind repartiţia 

pe zone seismice a populaţiei urbane 

arată că circa 35% din totalul populaţiei 

ţării, respectiv peste 66% din populaţia 

urbană este expusă cutremurelor de 

Vrancea. În același timp, aproximativ 71% 

din populaţia României este expusă şi la 

diferitele dezastre naturale şi tehnologice 

potenţiale. Expunerea la risc şi pericolele 

din marile aglomerări urbane sunt în 

creştere, ca urmare a efectului cumulativ 

al mai multor seisme, deteriorării şi 

îmbătrânirii materialelor de construcţie.

Conform AON Benfield, cel 

mai mare broker de reasigurări din 

lume, România are estimată o daună 

maximă posibilă de 4,4 miliarde euro,  

în cazul unui cutremur catastrofal. De 

asemenea, la un singur eveniment de 

mare magnitudine se vor produce efecte 

transfrontaliere foarte importante în 

Republica Moldova, Ucraina şi Bulgaria, 

la fel ca în 1940 şi 1977.

Asigurările PAD – 
„experimentul” Galaţi

Cutremurele din această toamnă 

înregistrate în comuna Izvoarele din 

judeţul Galaţi au rămas încă neexplicate, 

însă au afectat circa 30% din locuinţele 

din această localitate, conform Nicoletei 

RADU-NEACȘU, Directorul General al 

PAID. 

Ştim din datele pe care le avem de 

la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

că aproximativ 30% dintre casele din 

comuna Izvoarele au fost crăpate şi mai 
ştim că doar 11 locuinţe sunt asigurate 
obligatoriu împotriva dezastrelor. Românii 
nu se asigură. După cum observăm, gradul 
de cuprindere în asigurarea împotriva 
dezastrelor naturale este de numai 5,5%”, a 
declarat Nicoleta RADU-NEACȘU. 

Acest caz, ne arată câte aspecte 
noi pot să apară în asigurări, cu sau fără 
un mare seism de Vrancea. Inundaţiile 
din Galaţi s-au continuat cu un roi de 
cutremure - falii de cutremure care nu se 
mai mişcaseră de mult, a subliniat Emil-
Sever GEORGESCU, Director Știintific, 
Construcții, INCD URBAN-INCERC.

Ceea ce trebuie reţinut este că, alături 
de colegii mei din Parlamentul României, 
încercam să ne facem cât mai bine rolul 
de mediatori între interesele cetăţenilor, 
ale statului şi dumneavoastră, cei care 
activați pe această piaţă. Ne îngrozeşte ce 
se poate întâmpla în cazul unei catastrofe 
de amploare.

Mihai TUDOSE

Preşedintele Comisiei 

pentru Politica 

Economică, Reformă 

şi Privatizare din 

Camera Deputaţilor
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Activitatea seismică din zona Galaţi, 

identificată ca „roi seismic“ (grupări de 

cutremure de magnitudini apropiate) a 

început pe 23 septembrie 2013. Câteva 

sute de seisme de o magnitudine redusă 

s-au produs în zonă până în prezent.

PAID – obiective şi 
realităţi 

În acest moment PAID are încheiate 

20 de protocoale de colaborare, 12 cu 

membri săi şi 8 cu asigurători care nu sunt 

membri PAID. Suntem singura ţară din 

lume care a creat un astfel de pool înaintea 

unui eveniment catastrofal. Modelul este 

avut în vedere de câteva state din UE care 

vor să înfiinţeze structuri asemănătoare, 

precum Bulgaria, Grecia, dar şi Italia, a 

precizat Nicoleta RADU-NEACȘU.

În prezent, PAID lucrează la crearea 

unei baze de date unice a locuinţelor 

din România şi implementarea unui 

sistem de alocare a unui cod unic pentru 

fiecare dintre acestea (CUL), astfel încât 

să sporească gradul de control asupra 

numărului de poliţe active şi să poată 

creşte gradul de acoperire prin asigurare.

La data de 30 septembrie a.c., 

erau active 425.955 de poliţe PAD la 

nivel naţional, cu peste 4.000 faţă de 

lună precedentă (421.707 poliţe PAD la 

sfârşitul lunii august). Faţă de septembrie 

2012, creşterea este de peste 122.000 

poliţe (la data respectivă fiind în vigoare 

303.708 polițe).

UNSAR estimează 1 
milion de poliţe PAD la 
finele anului

Până în acest moment, evoluţia 
nesatisfăcătoare a numărului poliţelor 
de asigurare obligatorie a avut la bază 
mai multe cauze, printre care se numără 
şi lipsa conştientizării cetăţenilor în 
legătură cu necesitatea acestei asigurări, 
realizareai amenzilor şi frecventele 
schimbări legislative, care au determinat 
confuzie la nivelul populaţiei.

Sustenabilitatea sistemului 
asigurărilor obligatorii a locuinţelor, dar 
şi al celor facultative, poate fi atinsă prin 
utilizarea elementelor precum gradul de 
penetrare ridicat, dispersia teritorială, 
implicarea autorităţilor locale, prezenţa 
regulată în mass-media, un program de 
reasigurare corelat cu nivelul expunerii, 
eventual implementarea unei franşize care 
să permită menţinerea preţului actual şi, 

Asigurarea locuinţelor împotriva 
catastrofelor naturale necesită o evaluare 
atentă a managementului de risc. Iar 
în ultimii trei ani, piaţa românească de 
asigurări a întâmpinat dificultăţi legate 
tocmai de acest aspect. Concret, din cauza 
schimbării legii iniţiale, piaţa a rămas 
sub-reasigurată, ceea ce creează potenţiale 
probleme privind stabilitatea financiară, 
atât pentru piaţă ca întreg, dar şi pentru 
anumite companii care subscriu pe această 
linie de business. De asemenea, acest lucru 
pune probleme majore şi asiguraţilor care, 
în astfel de circumstanţe, nu poate primi 
întreaga sumă de despăgubire în cazul unei 
catastrofe de proporţii.

Eugene GURENKO 

Senior Insurance 

Officer, Banca 

Mondială
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implicit, caracterul social al legii, a afirmat 

Adrian MARIN, Responsabil Secţiunea 

de Asigurări de Bunuri şi Proprietăţi, 

Membru al Comitetului de Direcţie, 

UNSAR.

Cu toate acestea, fără a avea 

o evoluţie surprinzătoare, sistemul 

poliţelor obligatorii a declanşat o 

competiţie acerbă pe segmentul 

poliţelor facultative, concretizată prin 

reduceri de preţuri, promovare agresivă 

şi creşterea, în general, a gradului de 

penetrare (de exemplu, gradul de 

penetrare, estimat prin luarea în calcul 

atât a poliţelor facultative, cât şi a 

celor obligatorii, era de 27% în 2010 şi 

ajunsese la 42%-48% la finele lui 2012), a 

punctat Adrian MARIN.

Pentru decembrie 2013, UNSAR 

estimează că se va ajunge la 1 milion 

de poliţe PAD şi la 3 milioane de poliţe 
facultative (cele din urmă înregistrând, 
astfel, o scădere de 20%).

Reasigurătorii vor franşize 
pentru asigurările PAD

De altfel, dată fiind expunerea 
ridicată la cutremur, pe termen mediu 
şi lung, PAID va deveni cel mai mare 
cumpărător de acoperire pentru riscuri 
de catastrofe din UE, a explicat Nicoleta 
RADU-NEACȘU.

În prezent, programul de 
reasigurare al PAID este implementat 
prin brokeri specializaţi precum AON 
Benfield, Guy CARPENTER, STELLAR 
Re şi WILLIS Re, la companii printre 
care se numără MUNICH Re, SWISS Re, 
HANNOVER Re, SCOR sau SIRIUS.

Nu toate companiile au acelaşi 
cost cu reasigurările. Foarte multe depind 
de răspândirea geografică a riscurilor, a 
explicat Guy HUDSON, Partener, JLT Re. 

În teorie, pentru asigurătorii care 
cumpără suficientă reasigurare, noua 
reglementare în domeniul asigurărilor 

obligatorii de locuinţe are impact 

pozitiv asupra profitabilităţii, dat fiind 

că o “franşiză” de 20.000 euro la fiecare 

poliţă reduce drastic expunerea la 

catastrofă pentru care trebuie cumpărată 

reasigurare. Cu alte cuvinte, este mai 

ieftin să transferi primii 20.000 euro 

expunere către PAID, cu 20 euro, decât să 

acoperi prin reasigurare acest volum.

Pe de altă parte, în prezent, 

costurile cu reasigurările pentru PAID 

sunt destul de ridicate, având în vedere 

că gradul de cuprindere prin asigurările 

obligatorii de locuinţe a scăzut faţă 

de momentul adopatării Legii nr. 

260/2008. Însă, dacă acest indicator se 

va îmbunătăţi în următoarea perioadă, 

ajutat fiind de cele mai recente modificări 

ale actului normativ amintit, costurile cu 

reasigurările ar putea scădea.

Este foarte important că poliţele 

PAD au redevenit obligatorii. PAID nu 

este susţinut în mod oficial de Guvern. 

Prin urmare, PAID depinde în totalitate 

de capitalul propriu şi de programul de 

reasigurare. Promisiunile că o linie de credit 

ar fi disponibilă în caz de dezastru sau că ar 

putea fi acordat un ajutor guvernamental 

sunt doar vorbe atâta timp cât nu există 

o obligaţie contractuală, a adăugat Guy 

HUDSON.

Suntem români, suntem 
comozi, nu suntem foarte bine 
informaţi - şi aici intervine rolul 
nostru, al asigurătorilor şi al 
brokerilor: să educăm poporul român 
în sensul înţelegerii necesităţii de a 
achiziţiona asigurări. 

Georgeta SĂRĂCIN

Claims & Insurance 

Manager, VerAsig 

Broker

În cazul unei catastrofe 
naturale, este absolut necesară 
posibilitatea de a păstra canalele 
de comunicare deschise, pentru 
organizarea operaţiunilor de salvare 
şi intervenţie şi informarea continuă 
a populaţiei. 

Inaugurat în octombrie 1976, 
Centrul de Comunicaţii prin Satelit 
CHEIA din judeţul Prahova, România, 
reprezintă cel mai mare teleport 
din Europa Centrală şi de Sud-Est. 
Dispune de şapte staţii de sol proprii, 
în benzile C şi Ku, prin intermediul 
cărora se pot furniza conexiuni de 
date, Internet şi voce, precum şi 
broadcasting video şi audio către 
orice colţ al lumii.

Cristian FOTA

Manager 

Departament 

Vânzări şi Marketing, 

RADIOCOM

Primul parametru este că suntem 
toţi egali în faţa unui dezastru, dar ce 
se întâmplă după depinde de noi şi 
de decizia noastră de a lua măsurile 
necesare. Atât asigurătorii, cât şi noi 
reprezentăm o formă de finanţare 
a fondului locativ, un element care 
este fundamental în realizarea 
dezideratului de a avea locuinţe care 
sunt mai bine pregătite în faţa unui 
dezastru natural.

Aurelia CIONGA 

Preşedinte

RAIFFEISEN Banca 

pentru Locuinţe
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Fiind o asigurare de prim risc, absenţa 
unei forme de franşiză este descurajantă 
pentru reasigurători. Nu trebuie introdusă 
acum, dar va trebui să existe o formă de 
franşiză, a explicat Guy HUDSON.

Acest aspect a fost subliniat şi de Ajeet 
PHATAK, Senior Underwriter pentru SWISS Re. 
Din perspectiva reasigurărilor, ne dorim franşize 
şi astfel este greu să susținem PAID. PAID este 
o companie privată, dar există elementul de 
protecţie socială şi, de aceea, îi vom acorda 
ajutorul nostru, însă devine din ce în ce mai 
dificil, a apreciat acesta.

Mihai CRĂCEA

Adina TUDOR

PAD oferă acoperire împotriva riscurilor catastrofice (cutremur, inundaţii 

şi alunecări de teren) în limita sumei asigurate de 20.000 sau 10.000 euro, în 

funcţie de structura construcţiei. 

De asemenea, poliţa PAD poate fiactualizată, conform noilor 

reglementări, şi de la companiile de asigurare care nu fac parte din PAID, în 

baza unor protocoale de colaborare încheiate cu Pool-ul de asigurare. 

În ceea ce priveşte asigurările facultative, societăţile de asigurare 

autorizate să preia riscuri de catastrofe naturale le pot încheia - pentru aceste 

categorii de riscuri - numai pentru partea din suma asigurată ce excede suma 

asigurată obligatoriu prin PAD (10.000/ 20.000 euro).

Ediţia a X-a 15 octombrie 2013 Palatul Parlamentului, Bucureşti

Parteneri Strategici

Parteneri Principali

Parteneri

Cu sprijinulPartener Media Oficial Parteneri Media

Un nou start 
pentru asigurările de locuinţă

International CAtastrophic Risks Forum

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la succesul evenimentului!



10 www.primm.ro11/2013

Dacă cineva se mai 

îndoia de puterea 

reţelelor de socializare, 

evenimentele lunii 

octombrie au arătat că 

Facebook funcţionează 

şi în România mai 

bine decât cele 

mai rapide agenţii 

de ştiri. A dovedit 

totodată că este şi o 

platformă excelentă 

de promovare a unei 

campanii naţionale de 

educare şi informare în 

asigurări. 

Like & Share! dacă 
înţelegi puterea 

reţelelor de socializare

Duminică, 6 octombrie, 
ora 04:37

Prin intermediul paginii oficiale 
de Facebook a Media XPRIMM, 
utilizatorii reţelei de socializare au 
aflat magnitudinea celui mai puternic 
seism din ultimii patru ani din țara 
noastră, la doar 7 minute de la 
producerea acestuia. Cititorii fideli 
care  urmăresc publicaţiile PRIMM şi 
XPRIMM pe Facebook au putut afla 
într-un timp record primele rezultate ale 
măsurătorilor indicate de seismografe, 
chiar înainte ca televiziunile de ştiri să 
preia informaţia! 

Fotografia devenită viral cu 
mesajul „Păstraţi-vă calmul - avem 5,7 
motive în plus să sprijinim: OCTOMBRIE, 
luna asigurărilor de locuinţă!” (n.r. - 

magnitudinea estimată imediat după 
seism a fost 5,7 Richter) a ajuns la 
aproape 2.000 dintre utilizatorii de 
Facebook din România, într-o zi de 
duminică, în care traficul pe internet 
este mult sub media celorlalte zile ale 
săptămânii.

Cutremurul s-a produs chiar în 
Luna Asigurărilor de Locuinţă, în plină 
derulare a campaniei “Totul pentru 
casa mea”, iar reţele de socializare şi-au 
arătat din plin puterea în popularizarea 
mesajelor care îndeamnă românii să îşi 
asigure casele. 

„Susţinem Luna 
Asigurărilor de Locuinţă!” 
- mesajul pe care l-ai văzut 
în octombrie la prietenii tăi 
pe Facebook

Cu ajutorul tuturor celor care 
cred în rolul informării în procesul de 
conștientizare a populaţiei cu privire 
la importanţa asigurărilor şi care au 
susţinut Luna Asigurărilor de Locuinţă, 
programul iniţiat de APPA - Asociaţia 
Pentru Promovarea Asigurărilor - în 
parteneriat cu industria de asigurări din 
România,  “Totul pentru casa mea”, s-a 
răspândit rapid în reţelele de socializare 
online.

De la începutul campaniei „Totul 
pentru casa mea”, pe 1 octombrie a.c., 
zeci de pagini şi profile personale de 
Facebook şi-au arătat susţinerea faţă de 
întregul proiect, preluând sub formă de 
Profile Picture, Cover Photo sau Share 

PĂSTRAŢI-VĂ
CALMUL

AVEM
5,4 MOTIVE ÎN+
SĂ SPRIJINIM:
OCTOMBRIE,

LUNA ASIGURĂRILOR

DE LOCUINŢĂ

O CAMPANIE

ASIGURAREALOCUINŢELOR.RO
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elementele grafice puse la dispoziţie de 
organizatori.

Cei mai mulţi dintre susţinătorii 
campaniei au preluat mesajul viral 
„Susţin Luna Asigurărilor de Locuinţă” 
nu doar pe paginile de Facebook, ci şi pe 
site-urile proprii.

Mulţumim pentru colaborare,  
UNSAR, ASIROM VIG, OMNIASIG VIG, 
CARPATICA Asig, Gothaer Asigurări, 
GROUPAMA, GENERALI România, CREDIT 
EUROPE Asigurări, OTTO Broker, PIRAEUS 
Insurance Broker, PRESTIGE Insurance 
Broker, DESTINE Broker, APRIL Broker 
de Asigurare, wall-street.ro, The Money 
Channel, Ziua Veche, Gazeta de Sud,  
precum şi tuturor acelora care au înţeles 
că mesajul viral „Susţin Luna Asigurărilor 
de Locuinţă” dovedeşte implicarea în 
derularea acestui program ce vizează 
un aspect extrem de important din 
societatea noastră - nevoia de informare 
cu privire la asigurări.

Astfel, amploarea pe care mesajul 
campaniei a luat-o s-a dovedit a fi cu 
atât mai importantă cu cât s-a bucurat 
nu doar de susţinerea unor entităţi de 
tipul celor menţionate,  câtă vreme  la 
răspândirea mesajului au contribuit 
numeroase persoane care au înţeles 
importanţa mesajului şi care au dorit 
să ajute la difuzarea acestuia prin 
intermediul paginilor personale de 
Facebook.

Luna Asigurărilor de Locuinţă 
a arătat aşadar că se pot face paşi 
importanţi în direcţia informării şi 
educării publicului dacă se unesc 
eforturile principalilor actori din 
industria de asigurări din ţara noastră. Și 
a mai demonstrat că promovarea unor 
mesaje adresate publicului larg se face 
cel mai bine prin diseminarea acestora 
în mediile care intră în contact direct cu 
consumatorul final. 

Iar Facebook-ul este, fără doar şi 
poate, unul dintre aceste medii. 

Faptul că mesajul campaniei 
a găsit un asemenea ecou nu poate 
constitui decât încurajarea de care 
APPA şi industria de asigurări aveau 
nevoie pentru a-şi continua demersul de 
diseminare a conceptului de asigurări la 
scară naţională.  

Oana RADU

PARTENERI MEDIA
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Când piaţa de asigurări creşte cu 

greu cu 1-2%, sunt companii de 

intermediere care înregistrează 

creşteri de câte două cifre şi 

avem convingerea că se poate 

şi mai mult. Despre brokerajul 

în asigurări în România, soluţii 

antifraudă, pregătire profesională 

şi strategii de viitor ne-a vorbit…

Comisionul RCA, ca broker, nu 
mă mai interesează procentual!

Sfârşitul de an vine cu "tradiţionalele" oferte RCA deoarece o mare parte din poliţele 

obligatorii pentru posesorii de vehicule urmeaza a fi reînnoite. Astfel, atât pentru 

asigurători, cât şi pentru brokerii autohtoni, care intermediaza circa 70% din totalul 

primelor RCA vândute în România, lunile decembrie şi ianuarie aduc vânzări în creştere 

şi încasări pe măsură. A ramas, însa, comisonul RCA unul dintre principalii stimuli pentru 

brokeri?

PRIMM: Ce rezultate v-au adus primele 

nouă luni ale anului?

Romeo BOCĂNESCU: Dacă în 
primul semestru am avut o creştere de 
aproximativ 40%, după primele nouă 
luni evoluţia înregistrată este de 37%. 
Ritmul de creştere s-a diminuat puţin 
pentru că anul acesta am avut probleme 
de fluctuaţie a oamenilor din echipă, 
determinată de examinarea obligatorie. 
Noi am impus fiecărui membru DESTINE 
să se autorizeze, ca principală condiţie 
de a rămâne în echipa noastră. Aşadar, 
dacă la începutul anului aveam 10.000 de 
agenţi cu coduri active, acum mai avem 
aproximativ 5.000. 
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PRIMM: Care este cheia de a obţine 

astfel de creşteri într-un context în 

care piaţa evoluează cu 1-2%?

R.B.: Ne-a ajutat mult faptul că am 
început un proces agresiv de recrutare 
încă din vremea în care nimeni nu credea 
că va fi şi România afectată de criză. 
Am zis atunci că singura soluţie este să 
recrutăm ca să ajungem la cât mai mulţi 
asiguraţi, mai ales că ne adresăm mai 
mult pieţei de retail. De asemenea, un 
lucru bun a fost şi că ne-am aflat printre 
primii care au început să organizeze 
examene pentru autorizare, însă acel 
lucru a avut două faţete. Pe de o parte, 
aceste examene i-au stabilizat pe cei buni 
însă, pe de altă parte, i-a determinat pe 
mulţi să plece. Este vorba despre cei care 
s-au dus să caute alte zone în care pot 
să lucreze fără autorizare. Totodată, am 
redus foarte mult numărul fraudatorilor, 
care era îngrijorător. Blocarea acestora a 
dus în primă fază la scăderea volumului 
de încasări, însă pe termen lung s-a 
dovedit a fi o mişcare absolut necesară.

PRIMM: S-a vorbit mult în ultima 

vreme despre frauda în asigurări.

R.B.: Toată lumea se plânge de fraudă 
în asigurări şi, chiar dacă e să separăm 
frauda externă de frauda internă, ele 
sunt totuşi legate. Clienţii nu pot face 
fraudă fără ajutorul celor din interior. 
Prin urmare, eu cred că sistemul trebuie 
curăţat de aici, acesta fiind unul dintre 
lucrurile care duc la imposibilitatea 
asigurătorilor de a-şi onora obligaţiile. 
Ştim că sunt foarte mulţi cei cărora li 
se reziliază contractele, ştim că sunt 
agenţi care au fraudat toate societăţile 
de asigurări şi o parte din brokeri şi nu 
li se întâmplă nimic. Toate persoanele 
care se ocupă de vânzări în asigurări 
sunt înregistrate sau ar trebui să fie 
înregistrate în baza de date a autorităţii 
de supraveghere. 

PRIMM: Un registru al intermediarilor 

ar fi o soluţie?

R.B.: Ar trebui să facem corp comun: 
asigurători-brokeri-ASF şi să urnim 

legislativul. Anul viitor se modifică legea 
asigurărilor – să introducem în noua 
lege această prevedere! ASF-ul ar trebui 
să-şi facă un organism de autoapărare, 
asemănător cu Centrala Riscurilor 
Bancare şi Biroul de Credite. 

PRIMM: Dacă un intermediar nu 

depune banii, ce se întâmplă cu poliţa? 

Asigurătorul plăteşte în continuare, 

orice s-ar întâmpla?

R.B.: Depinde al cui e agentul. Eu depun 
banii indiferent de ce se întâmplă – dacă 
am aflat că o poliţă s-a emis, am plătit-o. 
Nu contează că mai recuperez eu sau 
nu banii de la agentul meu. Alţii nu 
plătesc, şi de-asta mai vedem câte un 
colaps din când în când sau alţii ajung 
în imposibilitatea de a plăti. Şi la noi, 
dacă frauda ar fi căpătat proporţii atât 
de mari acum vreo cinci ani, se ajungea 
la faliment. Dar frauda a căpătat alte 
dimensiuni pe măsură ce sistemele 
informatice au evoluat, s-au dezvoltat 
emiterile electronice, iar sistemul de 
alocare a banilor pe poliţe a devenit 
rapid. Toate acestea limitează la 2-3 
zile perioada în care societatea poate fi 
fraudată.

PRIMM: Trecând la un alt subiect 

intens dezbătut, cum priviţi 

dumneavoastră, în momentul de față, 

cursurile obligatorii?

R.B.: Utilitatea lor nu este cea pe care 
ne-am dorit-o. Problema o constituie 
faptul că testele sunt concepute în aşa fel 
încât oamenii sunt obligaţi să memoreze, 
nu să înveţe. Eu mi-am dorit întotdeauna 
să facem nişte cursuri din care agenţii 
să afle lucruri practice şi utile – despre 
legislaţia specifică, despre asigurări. 
Soluţia nu este să le cerem tuturor să 
ajungă din start la cel mai înalt nivel, 
pentru că nimeni n-a ajuns direct la 
facultate. 

De asemenea, iniţial, taxa pentru 
cursuri a fost prohibitivă, după care s-a 
redus, iar acum să zicem că se află într-o 
zonă accesibilă. Numai că şi testele 
trebuia făcute în aşa fel încât să ajute 

cursanţii să înveţe. Cel mai bun exemplu 
îl reprezintă agenţii din zonele unde se 
vorbeşte limba maghiară – am agenţi 
care nu ştiu limba română. Au fost nevoiţi 
să dea examenul şi practic „fotografiau” 
întrebarea şi răspunsul corect, deşi nu 
înțelegeau ce scrie acolo. Le-au învăţat 
pe toate şi o parte din ei au şi luat 
examenul. Pentru mine, important ar fi 
ca oamenii să rămână cu ceva, pentru 
că, după aceea, putem ridica ştacheta 
– diferenţiem cursurile de autorizare de 
cele de pregătire continuă. 

PRIMM: Asigurările RCA deţin 

cea mai mare parte din piaţa de 

asigurări. Ce credeţi că ar trebui făcut 

pentru fluidizarea sistemului? Unde 

consideraţi că este problema?

R.B.: În primul rând, preţul pentru RCA 
nu este bine calculat, din dorinţa de a 
câştiga cotă de piaţă. Acesta aduce, pe 
moment, aer proaspăt, face organismul 
să funcţioneze, numai că la un moment 
dat vine şi valul de daune. Atunci 
apare problema: atât timp cât preţul 
nu este stabilit corect, vei ajunge în 
imposibilitatea de a plăti daunele. Să ne 
aducem aminte de ce se întâmpla în anii 
precedenţi, când,  în fiecare decembrie, 
reîncepea povestea comisioanelor pe 
RCA. S-a încercat impunerea unei reguli 
de limitare a comisionului, ca şi cum 
aceasta ar fi fost problema. Chiar atunci 
când s-a limitat pentru prima dată, piaţa 
începuse să se reaşeze din punctul de 
vedere al comisioanelor şi chiar şi al 
preţurilor. Ce s-a întâmplat după? S-au 
găsit soluţii pentru cei care au dorit 
să dea comisioane mai mari şi acestea 
au crescut din nou. Dar comisionul, pe 
mine ca broker, nu mă mai interesează 
procentual. Dacă vor creşte preţurile, 
pentru aceeaşi muncă s-ar putea să 
iau mai mulţi bani, deşi comisionul 
procentual scade. 

O altă problemă este că nu poţi 
vinde RCA pentru „societăţi bune”, pentru 
că diferenţele sunt foarte mari. Dacă se 
face comparaţie în funcţie de preţul cel 
mai mic şi preţul cel mai mare, e clar 
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ce vor alege clienţii, mai ales în situaţia 
în care lipsa de bani se simte acut în 
piaţa de retail. În condiţiile acestea, 
influenţăm vânzările la societăţile care 
au preţul cel mai mic şi, în acelaşi timp, 
le influenţăm viitorul lor în rău, pentru că 
vine momentul scadenţei în care trebuie 
să plătească daune şi nu au cu ce.

PRIMM: Ce le spuneţi clienţilor dacă 

întreabă „care este diferenţa dintre 

o poliţă RCA de 300 lei şi una de 200 

lei”? 

R.B.: Mulţi din cei care vând şi au 
portofolii de clienţi stabile, îi avertizează 
că preţul cel mai mic este aici, însă 
ar putea avea probleme. Am ajuns în 
situaţia de a le spune clienţilor „dacă 
vrei să fii despăgubit, alege anumite 
societăţi”. Unii chiar spun şi pe nume 
societăţile respective. Însă ce s-ar 
întâmpla dacă preţurile ar fi apropiate? 
Ce s-ar întâmpla dacă în ultimii ani nu 
ar fi scăzut cotaţia la RCA? Am ajuns să 
avem poliţe RCA mai ieftine decât la 
începutul crizei, în condiţiile în care toate 
preţurile au crescut. 

La CASCO, procesul de selecţie 
este altul. Oamenii refuză societăţile 

despre care ştiu că au probleme cu 

despăgubirile. Problema este că, în 

general, se creează reclamă negativă 

pe despăgubirile de la RCA, pentru că 

acestea sunt cele mai mediatizate. Aşa 

că, dacă vrei să promovezi o societate 

care nu are un renume bun, trezeşti 

suspiciuni.

PRIMM: Este normal ca într-o piaţă ca a 

noastră să funcţioneze nişte companii 

despre care să ştii sigur că nu plătesc 

daunele şi provoacă dificultăţi 

clienţilor?

R.B.: Nu-i deloc normal şi cred că s-ar 

putea rezolva relativ uşor, prin implicarea 

autorităţii. Ar trebui să nu mai accepte 

multe dosare refuzate sau despăgubite 

parţial – de aici vin reclamaţiile. De 

asemenea, s-ar putea umbla la parametri 

care ţin strict de modul de alocare 

a banilor pe riscul asumat şi atunci 

preţul ar creşte automat. Astfel, s-ar 

rezolva problemele: societăţile aflate 

în dificultate ar ajunge să aibă şi ele 

suficienţi bani să achite daunele, ar fi 

ajutate şi societăţile care reprezintă 

branduri serioase, care despăgubesc, 

pentru că ar mai putea vinde şi ele RCA. 

PRIMM: Cum a mers piaţa asigurărilor 

de locuinţe de la ultimele modificări 

legislative?

R.B.: Şi aici a fost acelaşi gen de politică 
derutantă. Oricum ar fi fost creată legea 
respectivă, bună sau rea, dacă se aplica, 
ar fi fost bine. Faptul că s-a ajuns ca, după 
doi ani, să existe poliţe facultative mai 
ieftine decât poliţele obligatorii care 
acoperă trei riscuri, mi se pare aberant. 
Cotaţiile la poliţele de locuinţe erau 
rezonabile înainte de această poveste. 
Acum, cotaţiile au ajuns la 0,1 sau mai 
jos. Cum e să te duci la un client şi să-i 
spui: „Ieri ţi-am vândut poliţa, costa 
20-18 euro, pentru mai multe riscuri 
asigurate, dar acum nu mai pot. Trebuie 
să dai 20 euro şi, dacă vrei şi alte riscuri, 
mai pui nişte bani”? Clienţii au început 
să-şi cumpere poliţe obligatorii de frică 
(de discuţiile despre amenzi, poate şi de 
cutremure), însă frica nu va dura foarte 
mult. Oamenii uită, cutremurele trec, nu 
se dau amenzi şi oamenii se vor îndrepta 
iarăşi către poliţe facultative. 

Treptat însă, piaţa asigurărilor 
obligatorii de locuinţe va creşte din nou. 
Unii vor renunţa probabil la poliţele 
facultative din lipsă de bani şi vor 

cumpăra doar obligatorie.
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FIAR stands as the most important European 
spring event dedicated to the insurance, 

reinsurance and private pensions markets.

FIAR gathers representatives of major 
worldwide insurance and reinsurance 

companies which use this opportunity to meet 
with their high level counterparties.

by

May 25th - 29th, 2014Brasov, Romania
CEE, SEE, RUSSIA & CIS 17

The International Insurance - Reinsurance Forum

www.fiar.ro

 Main CONFERENCE  - International markets

 MOTOR INSURANCE Day

 LIFE & HEALTH INSURANCE Day

 PRIVATE PENSIONS Day - Conferences & Seminars

 BROKERS Day

 Risk Management - Workshop

 Reinsurance Market - Workshop

 Nat Cat Risks - Workshop

PRIMM: Din punct de vedere 

operaţional, cum apreciaţi procedura 

actuală şi fluxurile cu două poliţe?

R.B.: Nu aceasta era soluţia. Soluţia era o 
co-asigurare: toţi cei care erau autorizaţi 
să vândă poliţe de locuinţe le vindeau în 
co-asigurare cu PAID-ul. Cedau 20 euro 
pentru riscurile respective şi luau restul. 
Noi ne adresăm unei pieţe care mai are 
multe de învăţat despre asigurări. 

PRIMM: Credeţi în viitorul MLM-ului, 

având în vedere ce se întâmplă acum 

cu tendinţele de reglementare în 

Europa?

R.B.: Dacă este vorba despre tendinţele 
de reglementare din Europa, nu ştiu 
nimic care să împiedice dezvoltarea 
MLM-ului. MLM-ul în asigurări este o 
specie aparte, se potriveşte foarte bine, 
e adevărat, asigurărilor life. Eu îmi doresc 

să profesionalizez reţeaua DESTINE, 
pentru ca aceşti oameni, pe măsură ce 
trece timpul, să devină profesionişti în 
asigurări. Sunt destul de mulţi cei care 
au renunţat la job-ul de bază, pentru că 
au început să ştie asigurări, au început să 
vadă mai mult, să se dezvolte, să câştige 
mai mult, să îşi facă un portofoliu şi aşa 
mai departe.

PRIMM: Care sunt atuurile care 

recomandă DESTINE faţă de 

concurența din piață?

R.B.: Sunt zone în care cred că avem 
plusuri, dar şi minusuri. Companiile din 
acest domeniu au sisteme şi strategii 
foarte diferite. Dacă alegi să faci un 
business pe termen lung, cu siguranţă 
nu îţi vei permite să faci lucruri pe care 
le aleg cei care vor să câştige mult pe 
termen scurt. 

PRIMM: Intenţionaţi, pe viitor, să 

atrageţi un investitor?

R.B.: Suntem mai mulţi investitori deja 
şi vreau să atrag investitori, dar tot ca cei 
de acum. Nu sunt interesat de un fond 
de investiţii sau de o reţea internaţională 
de brokeraj. Mi-am propus să construiesc 
o afacere pe termen lung – şi am făcut 
un set de reguli care să ne ajute în acest 
demers. Astfel, nu poate nimeni, nici 
măcar eu, să ia decizii de unul singur. Eu 
am ţinut să nu am peste 50% din acţiuni 
şi să nu poată niciunul dintre noi să aibă 
peste 50%, cel puţin în această perioadă. 
Aşadar, nu aş vinde compania,  iar eu nu 
mi-aş vinde participaţia.

Alexandru CIUNCAN

Oana RADU
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Centrul de Comunicaţii prin Satelit Cheia a avut un rol foarte important în perioada 

în care s-au produs evenimentele legate de cutremurul din 4 martie 1977. Despre  

principalele beneficii pe care le aduce utilizarea serviciilor RADIOCOM în condiţiile 

actuale ne vorbește Cristian FOTA, Manager Departament Vânzări şi Marketing al 

companiei. 

Cum comunicăm în caz 
de dezastru natural?

PRIMM: Care sunt serviciile pe care le 

oferă RADIOCOM în ansamblul pieței 

românești de telecomunicaţii?

Cristian FOTA: RADIOCOM este unul 
dintre principalii furnizori de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice din 
România şi, în acelaşi timp, lider de piaţă 
în domeniul broadcasting-ului.

Dispunem de o gamă largă de 
rețele de comunicații: reţea de transport 
date prin fibră optică, reţea de transport 
radio relee, reţea de acces WiMAX, reţea 
de acces LMDS și 7 staţii de sol proprii, 
în benzile C şi Ku, amplasate în cadrul 
Centrului de Comunicaţii prin Satelit - 
Cheia.

Portofoliul de clienţi RADIOCOM 
include, în prezent, aproape toţi 
operatorii de telecomunicaţii din 

România, dar şi utilizatorii finali de 
servicii de comunicaţii din domenii 
importante, precum bănci, instituţii 
financiare, companii multinaţionale etc.

PRIMM: În cazul producerii unui 

dezastru,  care ar fi avantajele pe care 

le pot oferi serviciile furnizate de 

RADIOCOM?

C.F.: În cazul unor posibile dezastre 
naturale (cutremure, inundaţii etc.), care 
blochează, în general, conexiunile de 
comunicaţii clasice, RADIOCOM oferă 
posibilităţi de conectare prin satelit, fără 
nicio restricţie legată de amplasarea 
geografică, având disponibilă o gamă 
variată de echipamente şi servicii fiabile.

Centrul de Comunicaţii prin Satelit 
Cheia reprezintă cel mai mare teleport 
din Europa Centrală şi de Sud-Est,  fiind 
principala poartă pentru comunicaţiile 
de voce, date, internet, audio şi video ale 
României pe deasupra Oceanului Atlantic 
şi a Oceanului Indian.

Stația de Sol Cheia asigură un 
grad sporit de securitate în comunicare 
prin eliminarea verigilor de comunicaţii 
intermediare,  cu atât mai mult cu cât 
avem avantajul de a fi ampasată într-o 
locație cu risc minim de cutremur.

PRIMM: Dispuneţi şi de un centru de 

siguranţă a datelor. Ce beneficii oferă 

utilizarea acestuia? Din ce domenii de 

activitate sunt clienţii care apelează la 

serviciile acestui Data Center?

C.F.: RADIOCOM deţine propriul 
Centru de Siguranţă a Datelor, prin care 
furnizează companiilor o gamă de servicii 
care răspund în mod profesionist nevoii 
de siguranţă, implicit în caz de dezastre. 
În Centrul de Siguranţă a Datelor nu 
există riscul întreruperii conectivităţii 
sau în ceea ce privește alimentarea cu  
cu energie electrică. Astfel, este eliminat 
riscul pierderii datelor. 

Centrul de Siguranţă a Datelor 
rezistă la un cutremur de 8,5 grade 
Richter. Persoanele juridice care solicită 
servicii de colocare sunt instituţii 
financiare, bănci, multinaţionale etc.

Alte beneficii ale companiilor 
care solicită servicii de colocare sunt 
minimalizarea costurilor pentru 
alimentarea de la reţeaua de electricitate, 
conectivitatea la reţeaua Internet, 
instalarea şi întreţinerea soluţiei de 
climatizare şi personalul tehnic angajat 
pentru menţinerea funcţionalităţii. Și 
bineînțeles, avantajul privind spațiul de 
depozitare a echipamentelor.

Oana RADU

Cristian FOTA, Manager Departament

Vânzări şi Marketing, RADIOCOM 

Inaugurat în octombrie 1976, 

Centrul de Comunicaţii prin Satelit 

Cheia  a avut un rol foarte important 

la cutremurul din 1977 asigurând 

comunicarea în afara ţării.
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Baden-Baden
tendinţe favorabile

Ediţia din 2013 a 

tradiţionalelor întâlniri de la 

Baden-Baden, desfășurate 

la finele lunii octombrie în 

pitorescul burg german, 

s-a desfăşurat sub auspicii 

favorabile pentru industria 

de asigurări şi reasigurări. 

Micuţul oraş german cu 

arhitectură Belle Epoque, 

amintind de grandoarea 

sfârşitului de secol XIX, 

a reunit peste 2.000 de 

asigurători, reasigurători, 

brokeri, consultanţi, care 

s-au arătat optimişti în 

ceea ce priveşte viitorul 

acestei industrii.

Baden-Baden XPRIMM 
Reception

În acest context, pentru al cincilea 
an consecutiv, în cadrul reuniunii 
reasigurătorilor de la Baden – Baden, 
Media XPRIMM a organizat Baden - 
Baden XPRIMM Reception, eveniment 
realizat cu sprijinul JLT, UNITY Re, 
CERTASIG si CARPATICA Asig. Peste 
150 de lideri și specialiști în asigurări, 
reasigurări și domenii conexe s-au reunit 
duminică, 20 octombrie, la Kurhaus 
Casino, în cadrul evenimentului care 
a pus în evidență piețele de asigurări 
din Europa Centrală și de Est, Sud-Estul 
Europei, respectiv Comunitatea Statelor 
Independente.

Cu acest prilej, a fost lansată cea 
mai nouă ediție a revistei de specialitate 
XPRIMM Insurance Report - CEE, Russia 
& CIS, CIS - 1H 2013, lucrare ajunsă la 
al IX-lea număr,  și care prezintă datele 

aferente primului semestru din acest 
an vizând principalele 32 de piețe de 
asigurare din ECE, SEE și CIS.

Elementul de noutate al Baden 
- Baden XPRIMM Reception din acest 
an a fost reprezentat de lansarea a nu 
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mai puțin de șase ediții ale INSURANCE 
Profile, pe lângă „ediția de România” 
fiind editate numere dedicate realizărilor 
consemnate de piețele de asigurare din 
Azerbaidjan, Kazakhstan, Macedonia, 
Serbia și Turcia. Mai mult decât atât, în 
cazul ediției de Kazakhstan, publicația 
este editată atât în versiune engleză, cât 
și în limba rusă.

Baden-Baden Azeri 
Evening 

Baden-Baden Azeri Evening, 
eveniment organizat de Ministerul 
Finanțelor din Azerbaidjan împreună 
cu Azerbaijan Insurers Association 
și coordonat de Media XPRIMM, 
s-a desfășurat pe 20 octombrie în 
decorul elegant al Casino Restaurant 
Sommergarten. În cadrul reuniunii, 
reprezentanții celor mai importante 
companii și asociații din industria 

asigurărilor din Azerbaidjan au avut 
posibilitatea unui schimb de experiență 
util,  constituind,  în același timp,  
mediul propice pentru a  interacționa 
cu profesioniști din întreaga lume. 
Astfel, în cadrul Baden-Baden AZERI 
Evening, participanții au avut ocazia de 
a afla mai multe despre oportunitățile 
de dezvoltare în piața de asigurări 
azeră, al cărei potențial în creștere este 
demonstrat de rezultatele pozitive 
obținute în pofida crizei economice. 

Azerbaidjan a raportat o creștere 
de 16,86% a pieței de asigurări în primul 
semestru al acestui an, rezultatele 
datorându-se, în mare parte, evoluției de 
pe segmentul asigurărilor facultative. 

În cadrul aceluiași eveniment 
a fost lansată noua ediție a revistei 
de specialitate INSURANCE Profile 
Azerbaidjan.

Azerbaijan

XPRIMM Insurance 

Report 1H2013

Turcia
Serbia

Macedonia

România

Kazakhstan

Elementul de noutate al Baden - Baden 
XPRIMM Reception din acest an a fost 
reprezentat de lansarea a nu mai puțin de

 6 ediții ale INSURANCE Profile.
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Baden-Baden Turkish 
Evening

Profesioniștii interesați de 
oportunitățile de afaceri pe piața de 
asigurări turcă și-au dat întâlnire Baden-
Baden Turkish Evening, eveniment 
organizat de LOCKTON Re și Istanbul 
Underwriting Center. Cu acest prilej, a 
fost lansată o nouă ediție a INSURANCE 
Profile Turkey - revista de specialitate 
publicată de Media XPRIMM, cu sprijinul 
IUC, care prezintă punctele cheie ale 
economiei turce, precum și rezultatele 
pieței locale de asigurări pentru 2012 și 
primul semestru din 2013.

Noua ediție a INSURANCE Profile 
Turkey realizează o analiză la nivel 
macroeconomic a “miracolului” turc, 
punctând cele mai importante informații 
despre economia turcă și avantajele pe 
care țara le oferă investitorilor străini, 
pornind de la poziția sa geografică 
până la costul redus al forței de muncă, 
deducerile fiscale și modificările 
legislative, alături de rezultatele pieței de 
asigurări pentru 2012 și pentru primele 
șase luni ale acestui an.

Riscurile catastrofale, în 
centrul dezbaterilor de la 
Baden-Baden

 Chiar dacă în ultimul an, au 
lipsit calamităţi naturale de intensitatea 
uraganului Katrina, sau al vreunui 
cutremur devastator precum cel din 
Japonia din anul 2011, la debutul acestei 
veri, Germania şi o bună parte a ţărilor 
Central Europene (Austria, Cehia, Ungaria 
sau Slovacia) au fost lovite de inundaţii 
puternice. Aceste evenimente nu au fost 
uitate de reasigurătorii reuniţi la Baden-
Baden, subiectul NatCat rămânând 
hot-topicul cu ocazia re/negocierilor. De 
altfel, în opinia a numeroşi interlocutori, 
reasigurătorii vor menţine preţurile 
cel puţin la nivelul de până acum, o 
atenţie mai specială fiind acordată pieţei 
germane – cea mai lovită de inundaţii 
şi unde s-au înregistrat cele mai mari 
daune.

 Un alt subiect intens dezbătut 
a fost cel al potenţialului pieţei la nivel 
mondial, aceasta rămânând, ca rată de 
creştere, în urma evoluției PIB-ului. Lângă 
acest topic, putem aşeza şi discrepanţa 
mare între pierderile economice şi 
pierderile asigurate în caz de catastrofă, 
precum şi identificarea corectă a 
riscurilor la care este expus, în cele din 
urmă, beneficiarul poliţei de asigurare. 

Industria de asigurări își 
deservește clienții în mod 
adecvat?

Industria de reasigurare trebuie 
să îşi redescopere abilităţile sale de 
bază în privinţa evaluării, gestionării 
şi a transferului riscurilor, jucătorii din 
piaţă trebuind „să înveţe” să acopere 
noi riscuri şi să furnizeze produse mult 
mai adaptate nevoilor clienţilor - este 
principala concluzie desprinsă din 
Guy CARPENTER Baden-Baden 2013 
Reinsurance Symposium. Astfel, rând pe 
rând, în cadrul simpozionului au supuse 
dezbaterilor subiecte precum suficienţa 
capacităţii industriei de profil de a satisface 
cererea,  concentrarea industriei de profil 
pe segmentul de asigurare de catastrofă, 
implicarea guvernelor în industria de 
asigurări, abilitatea jucătorilor din piaţă 
de a convinge consumatorii de asigurări 
că au nevoie de protecţie prin asigurare, 
în special pentru noua generaţie de riscuri 
sau capacitatea de a stopa decalajul între 
pierderile economice şi pierderile asigurate 
în caz de catastrofă. 

În deschiderea simpozionului, Nick 
FRANKLAND, CEO al Guy CARPENTER 
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pe regiunea EMEA - Europa, Orientul 
Mijlociu şi Africa, a subliniat faptul că, 
în ultimii ani, creşterea industriei a fost 
susţinută de extinderile profitabile ale 
afacerilor, şi nu de condiţiile economice 
sau de reglementare. Totodată, 
FRANKLAND a remarcat faptul că,  la 
nivel mondial, creşterea industriei de 
asigurare este una inferioară produsului 
intern brut iar diferenţa dintre pierderile 
catastrofale asigurate şi cele economice, 
în multe părţi ale lumii, se adânceşte. Spre 
exemplu, în anul 2012,  industria de 
asigurări a raportat o creştere de 2,4%, 
comparativ cu o creştere de 3,2% a PIB-
ului mondial. Această realitate poate veni 
pe fondul unor politici de achiziţii reduse 
sau a practicării unor preţuri mai mici, 
dar, de asemenea, sugerează că industria 
asigurărilor pur şi simplu nu ţine pasul cu 
cererea.

În cadrul dezbaterilor au fost 
identificate schimbări de structură, atât 
din punct de vedere tehnologic, climatic 

şi al volatilităţii pieţelor financiare, cât şi 
demografic - care ar putea dicta un nou 
trend al industriei de re/asigurare la nivel 
mondial, aceste elemente aflându-se 
într-o strânsă relaţie de interdependenţă 
cu piaţa de profil.

Din punct de vedere tehnologic, 
a fost supusă dezbaterilor capacitatea 
industriei de asigurare de a merge umăr 
la umăr cu noile industrii care se dezvoltă 
şi se vor dezvolta în următorii ani. De 
asemenea, s-a pus întrebarea dacă 
asigurătorii vor avea capacitatea de a 
oferi produsele necesare unor jucători 
importanţi precum APPLE, SAP, BAYER, 
SAMSUNG, GOOGLE sau McDonalds.

Observăm câteva riscuri pentru 
care industria noastră nu poate încă 
oferi produse adecvate, precum activele 
necorporale. Pentru a ne adapta, 
cooperarea între asigurători, brokeri 
şi reasigurători, dar şi folosirea noilor 
capitaluri sunt mai importante ca 
niciodată, a declarat Torsten JEWORREK, 

Member of the MUNICH Re Executive 
Committee and Chairman of the 
Reinsurance Committee, MUNICH Re. 
Potrivit acestuia, cel puţin 80% din 
potenţialele pericole în ceea ce priveşte 
riscurile comerciale cu care s-ar confrunta 
asiguraţii nu sunt asigurate, remarcând, 
din partea asigurătorilor, o lipsă de 
imaginaţie în ceea ce priveşte noile tipuri 
de pericole/riscuri, aceştia continuând să 
ofere produse limitate şi restrictive.

Este recunoscut faptul că industria 
noastră acoperă circa 20% din riscurile 
cu care se confruntă în prezent clienţii 
noştri, deoarece produsele de asigurare 
sunt prea rigide şi prea limitate în puterea 
de acoperire pentru a satisface cererea, a 
adăugat Paul HORGAN, Global Head of 
Group Reinsurance and Global CUO of 
Casualty, ZURICH Insurance Company.

În acelaşi timp, re/asigurătorii 
ar trebui să întreprindă câteva tipuri 
de acţiuni pentru a-şi putea spori 
acoperirea, respectiv pentru a reduce 
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discrepanţa între riscurile asigurate şi 
cele neasigurate în cazul producerii 
unui eveniment. În primul rând, ar 
trebui abordate mai intens pieţele încă 
neexploatate - cu soluţiile şi produsele 
de asigurare existente, pe de o parte, în 
vreme ce pentru clienţii deja existenţi 
ar trebui găsite noi soluţii şi produse 
de asigurare moderne pentru noile 
tipuri de riscuri, precum cel de terorism, 
cel cibernetic, contingent business 
interruption sau riscuri pandemice.

Inundaţiile din Europa. 
Punctul 1 la renegocieri

Catastrofele naturale, precum 
inundaţiile din Germania şi alte state 
europene, pierderile pe care acestea 
le-au provocat - cu accent pe estimările 
şi previziunile companiilor, s-au 
numărat printre principalele subiecte 
de dezbatere din cadrul reuniunii 
de la Baden-Baden. Se pare că unele 
companii s-au descurcat admirabil în cazul 
inundaţiilor (...). Au făcut anumite estimări, 
bazându-se pe informaţii actualizate, 
şi-au îmbunătăţit subscrierile şi,  iată, 
inundaţiile au întrunit exact aşteptările, 
ceea ce e impresionant, a declarat Andrew 
BARNARD, Managing Director and Head 
of International Property-Catastrophe 
Reinsurance, MARKEL, citat de BADEN-

BADEN Today, publicaţie editată de 
INTELLIGENT Insurer.

BARNARD a declarat că inundaţiile 
au avut asupra programelor de 
reasigurare exact impactul preconizat de 
specialişti şi anticipează că orice creştere 
a preţurilor rezultată în urma pagubelor 
produse de inundaţii se va limita doar 
la anumite zone geografice – în special 
în cazul Germaniei, ţara europeană cea 
mai afectată. În ceea ce priveşte evoluţia 
tarifelor în contextul cutremurelor, 
BARNARD consideră că reprezintă un 
produs al cărui preţ este greu de stabilit 
eficient, ceea ce reprezintă o adevărată 
provocare.

Potrivit datelor MUNICH Re, 
prezentate la Baden-Baden, doar pentru 
pierderile provocate de catastrofele 
naturale în primele 9 luni din 2013 în 
Europa, estimările se ridică la peste 17 
miliarde euro. Dintre acestea, daunele 
plătite de asigurători au reprezentat 8 
miliarde USD (circa 5,8 miliarde euro). 
Doar pagubele produse de inundaţii 
reprezintă peste 75%. 

O analiză a MUNICH Re arată că 
numărul de inundaţii în Germania şi 
Europa Centrală s-a dublat din 1980, 
respectiv s-a triplat la nivel mondial. Un 
prim efect al acestei situaţii este creşterea 
primei de asigurare pentru proprietarii 
de locuinţe, tendinţă care se va menţine 
şi în anii viitori. Este extrem de important 
ca toate părţile implicate să se adapteze 
la această tendinţă. Studiile arată că este 
mult mai eficient să investeşti în prevenţie 
decât în controlul pierderilor, a declarat 
Ludger ARNOLDUSSEN, Member of the 
Management Board, MUNICH Re. De 
asemenea, reprezentanţii MUNICH Re 
se aşteaptă ca tarifele sa rămână stabile, 
acordându-se o atenţie mai specială 
pieţei germane, unde evenimentele de 
anul acesta vor juca un rol important la 
reînnoiri.

Sâmbătă, 19 octombrie, reprezentanți ai pieței românești de asigurări 
și-au dat întâlnire la Baden-Baden, în cadrul evenimentului tradițional organizat 
de STELLAR Re - Seara românească. Și în acest an, cocktail-ul s-a desfășurat în 
cunoscutul Restaurant Kurhaus.
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5.694 vizualizări

http://mxp.ro/2z 

A zecea editie a ICAR Forum are loc 
astăzi, la Palatul Parlamentului

Pe 15 octombrie s-a desfăşurat, la Palatul 
Parlamentului, cea de-a zecea ediţie a ICAR - Forumul 
Internaţional al Riscurilor Catastrofale. Evenimentul a 
reprezentat o platformă de dezbatere deschisă tuturor 
actorilor din piaţa de asigurări, de la autorităţi şi companiile 
de asigurare şi brokeraj până la mass-media. 

1.856 vizualizări

http://mxp.ro/31  

2.228 vizualizări

http://mxp.ro/30 

1.838 vizualizări

http://mxp.ro/32 

1.812 vizualizări

http://mxp.ro/33  

Daniel TUDOR se retrage din ASF

Într-un comunicat de 
presa al ASF remis pe 17 
octombrie, Daniel TUDOR a 
declarat: „În contextul celor mai 
recente modificări legislative 
referitoare la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, care 
menţionează incompatibilitatea 
între membrii Consiliului ASF 
şi membrii Parlamentului 

României şi din motive personale am decis să demisionez 
din funcţia actuală, întrucât eu şi soţia mea am putea fi în 
situaţie de incompatibilitate, din punct de vedere juridic (...).”

Poşta Română vrea 
să vândă asigurări 
începând cu 1 ianuarie 
2014

Poşta Română se află în plin 
proces de înfiinţare a propriului 
broker de asigurări, conform lui 
Ion SMEEIANU, Directorul General 
al instituţiei. "Cel mai probabil, 
activitatea de brokeraj va fi demarată 
de la 1 ianuarie 2014. În prezent, Poşta 
Română a înaintat către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară 
documentaţia pentru obţinerea 
avizului de funcţionare pe această 
piaţă", a declarat acesta.

O singură companie 
RCA, din 11 autorizate, 
a făcut plângere 
penală pentru cazuri 
de nedepunere a 
primelor de asigurare

În urma solicitărilor ASF 
- Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, cu privire la posibilele 
cazuri de nedepunere a primelor 
RCA de către intermediari la 
asigurători, s-a constatat că o 
singură companie RCA, din 11 
autorizate, a demarat procedura 
penală în astfel de situaţii.

Şase persoane arestate 
preventiv pentru 
comercializarea de 
poliţe de asigurare false

Pe 17 octombrie, Procurorii 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, împreună 
cu ofiţerii de poliţie judiciară din 
cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti — Serviciul de 
Investigare a Fraudelor au efectuat 32 
de percheziţii la locaţiile unor suspecţi 
acuzaţi de fraude în asigurări. În urma 
percheziţiilor, anchetatorii au arestat 
preventiv 6 persoane acuzate de 
fraude în asigurări. 
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Puţină lume știe că o astfel de poliţă este obligatorie încă din 2002 pentru proprietarii 

anumitor rase canine considerate mai periculoase.  

Pe 2 septembrie anul acesta, Ionuţ 
ANGHEL, în vârstă de 4 ani, a murit, 
după ce a fost atacat de câini pe un 
teren privat din apropierea Parcului Tei. 
Tragedia a stârnit un adevărat scandal 
național, a reîmpărțit România în două 
tabere, pro și contra eutanasierii câinilor 
fără stăpân, și a reimpulsionat apelurile 
politice și din partea societății civile 
pentru îmbunătățirea legislației în 
materie.

Pentru unele rase, 
asigurarea e obligatorie 
din 2002

Pe acest fond, profitând de 
concentrarea opiniei publice pe acest 
subiect, cei de la ASTRA Asigurări au 
lansat un produs destinat proprietarilor 
de animale de companie, care acoperă 
atât accidentele suferite de animalul 
aflat în proprietate sau în întreținere 
temporară, cât și răspunderea civilă 
față de terți. Prezenta asigurare acoperă 
răspunderea asiguratului pentru 
prejudiciile cauzate unor terţe persoane de 
comportamentul agresiv/ atacul câinelui 
aflat în proprietatea acestuia sau deţinut 
temporar, prejudiciu pentru care asiguratul 
răspunde potrivit legii, se arată în 
prezentarea produsului ASTRA Asigurări. 

Ceea ce puțină lume știe, inclusiv 
dintre proprietarii de câini direct vizați, 
este că, de peste 10 ani, există o astfel 
de asigurare obligatorie prin lege. Astfel, 
în 2002, Guvernul a adoptat Ordonanța 
de urgență nr. 55 privind regimul 

de deținere al câinilor periculoși sau 
agresivi. Respectiva Ordonanță stabilește 
norme și reguli pentru stăpânii a două 
categorii de rase de câini, respectiv 
categoria I (câinii de luptă şi de atac, 
asimilaţi prin caracterele morfologice cu 
câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog 
şi metişii lor) și categoria a II-a (câinii din 
rasele Staffordshire Bull Terrier, American 
Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, 
Dog Argentinian, Mastino Napolitano, 
Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc 
Caucazian, Cane Corso şi metişii lor).

Degeaba e lege, dacă nu 
se aplică

Pentru a putea deține câini din 
aceste rase, proprietarii trebuie să 
aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă 
capacitate deplină de exerciţiu și să nu 
fi fost condamnaţi pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra persoanei. Ei 
trebuie să-și înregistreze animalele 
la Asociația Chinologică Română și 
să își inscripționeze apartamentele 
sau imobilele cu avertismentul „Câine 
periculos" sau, după caz,  „Câine agresiv". 
De asemenea, trebuie să depună la 
Poliție o declarație pe proprie răspundere 
care să cuprindă numărul de identificare 
al câinelui, aplicat prin tatuare sau 
microcip, și dovada efectuării vaccinării 
antirabice şi a rapelurilor. Iar pentru 
câinii din categoria I (de luptă și de atac) 
este obligatorie sterilizarea, precum și 
achiziția unei asigurări de răspundere 
civilă pentru daune aduse terților. 

Asigurarea, o soluţie
la problema câinilor comunitari?

5.000
este numărul bucureștenilor mușcaţi 

de câini în primele 6 luni din 2013, 

potrivit datelor Institutului Matei 

BALȘ. 
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Cu toate că Ordonanța este 
în vigoare din 2002, din discuții cu 
persoane din Poliție și cu proprietari de 
câini înscriși la Asociația Chinologică a 
rezultat că încheierea de asigurări de 
răspundere civilă de către deținătorii 
de câini de luptă și de atac constituie 
mai degrabă excepția decât regula. 
Este o situație asemănătoare din multe 
puncte de vedere cu cea a altor asigurări 
obligatorii prin lege, cum ar fi cea de 
locuință sau cea de răspundere civilă 

profesională a managerilor de societăți 
comerciale pe acțiuni. Legea există, 
dar nu are prevăzute mecanisme de 
control al aplicării ei și de sancționare a 
abaterilor. 

E vorba de stimulente și 
cointeresare

Ce legătură există între tragica 
moarte a lui Ionuț, problema generală 
a câinilor vagabonzi și asigurarea de 
răspundere civilă a proprietarilor de 

câini? Este vorba de introducerea în 
sistemul instituțional a unui actor 
care să fie direct interesat, financiar, 
de respectarea regulilor. Acum, ca și 
în trecut, una dintre marile probleme 
este aceea că foarte multe persoane 
și organizații care  „adoptă" câini 
comunitari o fac exclusiv formal și pe 
hârtie. Iar ulterior, după ce reușesc să 
scoată câinii respectivi din adăposturile 
Ecarisajului, nu fac altceva decât să le dea 
iar drumul pe străzi, unde ajung din nou 
să reprezinte un risc pentru trecători. 

Este, de altfel, ceea ce se reproșează 
pe scară largă și recentului proiect de 
norme de aplicare a Legii nr. 258/2013 
privind gestionarea câinilor fără stăpân, 
elaborat de către Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA). Astfel, mai multe 
ONG-uri avertizează că, în baza acestor 
norme, adopţia câinilor din adăposturi 
se va face tot pe baza unei declaraţii pe 
propria răspundere, ceea ce reprezintă 
„premisa unei viitoare tragedii precum 
cea a lui Ionuţ ANGHEL". 

Care ar fi rolul 
asigurătorilor

Potrivit proiectului de norme 
elaborat de ANSVSA, în cazul în care 
câinele adoptat va fi ţinut în aer liber, 
adoptatorul trebuie să facă dovada 
existenţei unei suprafeţe de teren care 
să permită amplasarea unor padocuri 
sau a unor cuşti. În cazul în care câinele 
adoptat va fi adăpostit în locuinţa 

USD este valoarea despăgubirilor 

plătite anul trecut în SUA pe 

acoperirea de răspundere civilă 

pentru proprietarii de câini, parte a 

poliţelor de asigurare a locuinţelor, 

potrivit Insurance Information 

Institute. 
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adoptatorului, acesta trebuie să facă 
dovada existenţei unei suprafeţe locative 
de minimum 2,5 metri pătraţi pentru 
fiecare câine adoptat. ONG-urile susțin 
că normele sunt insuficiente și că toţi cei 
care adoptă câini ar trebui să fie obligaţi 
să prezinte dovada spaţiului, din care să 
rezulte condiţiile corespunzătoare de 
creştere şi adăpostirea câinilor, precum 
şi dovada resurselor materiale pentru 
creşterea şi întreţinerea câinilor.

Cei care adoptă câini comunitari 
din adăposturi ar putea fi obligați să 
încheie o asigurare de răspundere 
civilă pentru eventuale daune cauzate 
terților drept condiție pentru aprobarea 
adopției. Avantajul social ar proveni din 
aceea că asigurătorii ar avea tot interesul 
să verifice dacă solicitantul de asigurare 
dispune de condițiile necesare pentru 
adăpostirea în siguranță a câinelui, 
respectiv dacă îl adoptă în adevăratul 
sens al cuvântului sau doar îl scoate din 
adăpost pentru a-l salva de eutanasiere. 

Și alții se gândesc la 
această soluție 

 Asta din simplul interes financiar 
de a-și minimiza riscul de a fi nevoiți să 
plătească despăgubiri pe respectivele 
polițe. Astfel, selecția celor care vor să 
adopte maidanezi ar fi semnificativ mai 
riguroasă decât în prezent, când este 
făcută de funcționari fără nici un interes 
direct în rigurozitatea acesteia. Iar celor 
care nu prezintă suficiente dovezi privind 
seriozitatea intenției lor de adopție și 
capacitatea de a avea grijă de câinele 
adoptat fie li se vor impune prime de 
asigurare prohibitive, fie li se va refuza 
pur și simplu preluarea în asigurare. Caz 
în care nu vor mai putea să scoată câini 
din adăpost, polița de asigurare fiind 
condiție de aprobare a adopției.    

Bineînțeles, implementarea 
obligativității de asigurare ar putea crea 
o sumedenie de probleme, tehnice și 
nu numai. Iubitorii de animale ar putea 
reproșa ideii că, practic, descurajează 
adopțiile de câini comunitari, făcându-le 
mai costisitoare. Iar asigurătorii ar putea 
considera că inspecțiile de evaluare a 
riscului, care, în unele cazuri, ar semăna 
cu niște adevărate „anchete sociale", au 
costuri prea mari și că, în consecință, nu 
merită efortul abordării acestei linii de 
business.

Ceea ce merită reținut este că 
problema asigurărilor obligatorii de 
răspundere civilă pentru proprietarii de 
câini se pune și în alte țări, care nu se 
confruntă cu flagelul câinilor vagabonzi, 
precum România. Astfel de inițiative au 
fost lansate, de exemplu, în unele orașe 
din Germania și Statele Unite și se referă 
la câinii care depășesc un anumit gabarit, 
fără a fi precizate rasele lor. De asemenea, 
în alte state, proprietarii de câini pot 
adăuga răspunderea civilă legată de 
aceștia pe lista de riscuri acoperite de 
asigurarea lor de locuință.   

Adrian MOȘOIANU

3.000
este numărul de câini fără stăpân 

care au fost ridicaţi de pe străzile 

din București în lunile septembrie și 

octombrie 2013, potrivit Autorităţii 

pentru Supravegherea şi Protecţia 

Animalelor (ASPA).

100.000
USD este limita minimă de 

răspundere pentru care proprietarii 

de câini cu greutate mai mare de 10 

kilograme din Texas, SUA, ar putea fi 

obligaţi să-și asigurare răspunderea 

civilă, potrivit unui proiect de 

reglementare.

este înălţimea minimă la nivelul 

umerilor a câinilor pentru care 

proprietarii din Hamburg ar putea fi 

obligaţi în viitor să cumpere asigurare 

de răspundere civilă. 
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Având în vedere situaţiile 
frecvente în care persoanele deţinătoare 
de autovehicule sunt implicate în 
evenimente rutiere soldate cu avarierea 
autoturismelor sau vătămarea şi/sau 
decesul unor persoane implicate în 
aceste evenimente, considerăm că este 
util a fi cunoscută procedura de acordare 
de către asigurători a despăgubirilor  
către persoanele îndreptăţite a le primi, 
în condiţiile legii.

În primul rând, dorim să 
menţionăm că despăgubirile acordate 
în baza poliţei RCA a persoanelor 
îndreptăţite se pot acorda atât pentru 
prejudicii patrimoniale (daune 
materiale), cât şi pentru prejudicii 

nepatrimoniale (daune morale). 

Actele normative care 
reglementează în prezent obligaţiile 
acordării de despăgubiri civile pentru 
prejudicii produse prin accidente de 
vehicule sunt  Legea nr.136/1995 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi Ordinul 14/2011 de aprobare a 
normelor privind asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă pentru prejudicii 
produse prin accidente de vehicule.

În cazul daunelor materiale, 
asigurătorii acordă despăgubiri în baza 
RCA pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate de reparaţiile autovehiculului 
avariat din culpa celuilalt conducător 
auto. Acestea pot fi acordate numai 
pe bază de documente justificative şi 
trebuie să se încadreze în limitele de 
despăgubire stabilite conform legii.

În ceea ce priveşte despăgubirile 
acordate pentru daunele morale de 
către asigurătorii emitenţi de RCA pentru 
persoanele implicate în evenimente 
rutiere, acestea se acordă pentru durerile 
psihice şi fizice, moartea, atingerile aduse 
cinstei, prestigiului, onoarei, reputaţiei 
sau demnităţii unei persoane, respectiv 
restrângerea posibilităţilor unei persoane 
de a se bucura de satisfacţiile vieţii.

În cazul producerii unor prejudicii 
rezultate în urma unui eveniment rutier, 
persoanele implicate în eveniment, 
cu excepţia persoanei vinovate de 
producerea evenimentului, pot formula 
şi depune la asigurător o cerere de 
despăgubire.

Despăgubirile se acordă în baza 
unei cereri care trebuie să fie înregistrată 
la asigurătorul care a emis poliţa RCA 
pentru autovehiculul persoanei vinovate 
de producerea accidentului. Cererea se 
formulează obligatoriu în formă scrisă 
şi se depune la asigurător, acesta având 
obligaţia legală de a o înregistra.

Procedura de despăgubire implică 
formularea unei cereri de despăgubire 
în baza unei poliţe valabile emise de un 
asigurător în România.  

Astfel, în temeiul legii, se consideră 
că un vehicul este asigurat dacă 
proprietarul sau utilizatorul acestuia 
are încheiat un contract de asigurare 
obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de 
vehicule, cu valabilitate în limitele 
teritoriale prevăzute la art. 11 pct. 7 din 

Legea nr. 136/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale 
celorlalte state semnatare ale Acordului 
multilateral, denumit în continuare 
asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto sau asigurarea obligatorie 
RCA.

Pentru acordarea despăgubirilor în 
baza poliţei RCA, o importanţă deosebită 
o prezintă dovada existenţei poliţei de 
asigurare, valabilitatea acesteia, limitele 
de despăgubire, perioada asigurată, 
riscurile acoperite de poliţă şi excluderile 
de la despăgubire. 

Întrucât fiecare dintre aceste 
aspecte enumerate prezintă o 
importanţă aparte pentru angajarea 
răspunderii asigurătorului, le vom trata 
separat în numerele viitoare ale revistei.

Condiţii privind 

despăgubirea 

în baza RCA

Daniel Florea & Asociaţii

Rubrică oferită de

Claudiu GIAMBAŞU 

Avocat, Daniel Florea & Asociaţii 
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Ce ar trebui să reţină România din 

lecția americană 
Obamacare?

Orice subvenţie acordată unui segment de populaţie este de fapt 

suportată de restul populaţiei, iar un website nefuncţional e cea mai 

sigură metodă de compromitere a unei reforme. 

Adrian 

MOŞOIANU

OBAMACARE

Reforma sistemului de asigurări 

de sănătate din România s-a împotmolit 

de ceva vreme. Nu se mai vorbește (cel 

puțin nu în public) despre privatizarea 

parțială a acestui sistem, respectiv 

despre implicarea activă în cadrul său a 

societăților private de asigurări. Ultima 

informație pe această temă este că, de la 

1 februarie 2014, ar putea intra în sfârșit 

în vigoare pachetul de servicii medicale 

de bază. 

Pe de o parte este explicabil, 

atât prin prisma dificultăților inerente 

presupuse de o astfel de modificare 

radicală, cât și în perspectiva faptului că 

2014 este an electoral. Pe de altă parte, 

poate este chiar mai bine așa: când este 

vorba despre lucruri atât de importante 

precum sănătatea, amânarea este de 

preferat unor măsuri luate pe genunchi. 

Evident, ar fi bine ca amânarea să fie 

însoțită de dezbateri publice serioase pe 

această temă. Între timp însă, e bine să 

învățăm din lecțiile și greșelile altora.

România și SUA – două 
extreme

În România, orice reformă a 

sistemului de asigurări de sănătate 

presupune (sau ar trebui să presupună) 

îndepărtarea de sistemul socialist-

colectivist și implementarea unuia bazat 

mai mult pe piață, concurență și mai ales 

pe evaluarea și cotarea profesionistă și 

riguroasă a riscurilor. În Statele Unite, 

lucrurile stau exact invers. Departe de a 

fi lipsit de reglementări și de intervenția 

masivă a statului, care au majorat 

masiv în ultimii ani costurile îngrijirii 

sănătății, sistemul american cuprinde 

exclusiv companii private de asigurări. 

Până nu demult, a-ți asigura sănătatea 

nu era obligatoriu în SUA, iar marea 
problemă a multor americani era (este) 
că nu își permit să se asigure, fie din 
cauza veniturilor prea mici, fie din cauza 
afecțiunilor preexistente, care scumpesc 
masiv acoperirea.

Marea promisiune 
electorală a lui OBAMA

Reforma implementată de actuala 
administrație de la Washington, prin 
pachetul legislativ denumit oficial Patient 
Protection and Affordable Care Act 
sau, popular, Obamacare, presupune în 
primul rând,  introducerea obligativității 
asigurării sănătății, cei care omit sau 
refuză să facă asta devenind pasibili 
de plata unor amenzi. În al doilea rând, 
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companiilor de asigurări li se interzice 
să mai țină cont de condițiile medicale 
preexistente ale solicitanților de 
asigurare atunci când calculează primele 
de asigurare. 

În al treilea rând, o bună parte 
dintre cei care nu-și permit nici în 
aceste condiții să-și cumpere asigurare 
de sănătate sau nu beneficiază de o 
astfel de poliță ca beneficiu din partea 
angajatorului vor deveni eligibili pentru 
a primi subvenții în acest sens din partea 
statului. Reforma sistemului de asigurări 
de sănătate a fost principala promisiune 
electorală a actualului Președinte Barack 
OBAMA, la ambele alegeri câștigate, în 
2008 și 2012.  

Unde duce lipsa de 
onestitate

Obamacare este, în concluzie, un 
sistem redistributiv, în care cei tineri, 
sănătoși, cu o situație materială bună și 
beneficiari de asigurare de sănătate din 
partea angajatorului îi subvenționează 
pe cei mai în vârstă, cu o stare de 
sănătate mai precară, cu venituri mai 

mici și joburi mai puțin atractive. Asta 
pentru că resursele necesare pentru 
acordarea acestor subvenții nu pică din 
cer, ci trebuie colectate, într-un fel sau 
altul, de la restul societății. 

În ce măsură o astfel de viziune 
este de dorit sau nu ține de opțiunile 
politice ale fiecăruia. Însă din punct de 
vedere al asigurătorilor, atunci când 
nu ți se mai permite să cotezi riguros 
riscul anumitor asigurați, după criterii 
actuariale, singura soluție este să 
compensezi acest dezechilibru scumpind 
acoperirea acelora în cazul cărora statul 
îți permite să faci acest lucru. Adică, în 
cazul de față, persoanelor tinere și cu o 
stare bună a sănătății. 

Problema este că Președintele 
OBAMA și membrii administrației sale cu 
atribuții în domeniul sănătății au susținut 
în mod repetat că toți cei care sunt 
mulțumiți de asigurarea lor de sănătate 
vor putea să și-o păstreze după intrarea 
în vigoare a noii legislații, fără modificări. 
Ceea ce nu s-a întâmplat.

Sună cunoscut pentru 
români: sistem informatic 
disfuncțional

Mai precis, presa americană 
abundă de cazuri de persoane perfect 
mulțumite de acoperirea și prețul 
asigurărilor lor de sănătate, care s-au 
trezit peste noapte cu notificări de la 
asigurătorii lor. În care erau anunțați fie 
că prima de asigurare li se va majora 

semnificativ din 2014, fie că acoperirea li 
se va restrânge, fie că vor trebui să scoată 
mai mulți bani din buzunar sub formă de 
franșize și coplăți, fie toate la un loc. 

O mare problemă de imagine 
pentru Casa Albă, întrucât multe dintre 
aceste persoane l-au votat cu entuziasm 
pe OBAMA, inclusiv pentru promisiunea 
generoasă a acestuia de a lărgi accesul la 
asigurări de sănătate pentru categoriile 
defavorizate, fără însă să realizeze că 
acest lucru se va face pe seama propriilor 
polițe de sănătate.

Ca și cum n-ar fi fost suficient, 
principala infrastructura tehnică a 
Obamacare se dovedește, deocamdată, 
a fi total disfuncțională. Este vorba 
despre website-ul healthcare.gov, care 
este de fapt o bursă online a produselor 
de sănătate ale asigurătorilor de profil, 
menit să le permită americanilor să 
compare ofertele acestora atât din 
punct de vedere al primelor, cât și al 
acoperirilor la risc, astfel încât alegerea 
și achiziția să fie făcută cât mai în 
cunoștință de cauză și în cele mai 
avantajoase condiții posibile. Pe scurt, 
deși activ în mod oficial, site-ul pur și 
simplu nu funcționează, neputându-se 
cumpăra asigurări prin intermediul său. 
Casa Albă a dat asigurări că face eforturi 
pentru ca site-ul să poată fi utilizat până 
la finalul lui noiembrie.   

45
este numărul de state din SUA 

(dintr-un total de 50) unde, în 

medie, primele de asigurare de 

sănătate se vor majora în primul 

an de implementare a Obamacare, 

potrivit unui studiu recent al Heritage 

Foundation. 

este numărul estimat de americani 

care nu-și vor mai putea păstra 

asigurările de sănătate deţinute în 

prezent, ca urmare a implementării 

Obamacare. 

23%
este majorarea medie de primă de 

asigurare de sănătate pe tot teritoriul 

SUA și pentru toate categoriile de 

vârstă și gen, respectiv de la o primă 

medie de 268 la una de 329 USD pe 

lună, potrivit unui alt studiu recent, 

întocmit de Manhattan Institute. 

de miliarde USD este suma totală 

care va fi cheltuită anul acesta în 

SUA, cumulat, de Guvern, companii 

și gospodăriile populaţiei pentru 

servicii de sănătate, sumă în creștere 

cu 4% faţă de 2012 și reprezentând 

circa 18% din PIB, potrivit estimărilor 

.guvernamentale. 
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Că boom-ul vânzărilor de 

autoturisme în leasing din 

anii premergători crizei 

economice a impulsionat 

substanţial vânzările de 

poliţe auto CASCO este un 

adevăr unanim acceptat. Că 

prăbuşirea abruptă a pieţei 

de leasing în 2009 – 2010 

a atras după sine o mişcare 

asemănătoare, deşi mai 

puţin dramatică, pe piaţa 

asigurărilor CASCO este, 

de asemenea, un fapt bine 

cunoscut. Ce consecinţe au 

lăsat însă aceste mişcări şi 

pentru ce orizont de timp se 

vor mai face ele simţite?

CASCO
în luptă cu „bătrâneţea”

Piaţa de asigurări auto ECE a 
încheiat prima jumătate a anului 
2013 cu o scădere a subscrierilor de 
circa 2,2%, totalizând prime brute 
subscrise în valoare de 4,69 miliarde 
euro. Fără să mai fie surprinzător în 
sine, după ani şi ani de criză în care 
vânzările de autovehicule au scăzut 
dramatic, rezultatul merită o analiză 
mai detaliată în condiţiile în care o 
privire aruncată asupra rezultatelor 
din fiecare ţară arată câteva diferenţe 
grăitoare.

Per total, considerând 
rezultatele însumate ale claselor 
CASCO şi RCA, ţările baltice - Estonia, 
Lituania, Letonia -, şi Bulgaria sunt 
singurele care au înregistrat un trend 
pozitiv în subscrierile pe asigurări 
auto. Pentru țările baltice, autoarele 
unei rezultat cumulat, în termenii 
PBS, mai bun cu 13% în 1H2013 
în comparaţie cu 1H2012, trebuie 
remarcat în mod special faptul că 

acest trend pozitiv s-a manifestat 
aproape în măsură egală atât pe 
clasa CASCO, cât şi pe RCA. Explicaţia 
cea mai evidentă stă într-un fapt 
reliefat de statisticile ACEA – Asociaţia 
Europeană a Constructorilor de 
Maşini -, care arată că ţările baltice 
sunt singurele care au raportat în 
prima jumătate a lui 2013 o creştere 
a numărului de autovehicule noi 
înregistrate, cu un plus de circa 1.200 
unităţi (total vehicule de uz personal 
şi comercial). În fapt, plusul provine 
integral din Estonia, unde vânzarea 
ambelor categorii de vehicule a 
înregistrat creşteri impresionante 
în termeni relativi, dar ţinând cont 
că pieţele de asigurări din această 
regiune funcţionează într-o strânsă 
interdependenţă, cu multe companii 
care subscriu riscuri pe întreg 
teritoriul regiunii baltice, am ales să 
tratăm regiunea ca un tot unitar.

În cazul Bulgariei, situaţia 
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este mai nuanţată, creşterea cumulată 
de 3,6% pe clasele auto reprezentând 
rezultatul unui trend descrescător pe 
clasa CASCO, compensat şi depăşit 
de creşterea de 8,2% pe RCA. În fapt, 
dacă din lista pieţelor de asigurări ECE 
excludem pieţele baltice – despre care 
am discutat anterior -, şi pieţele mai 
puţin dezvoltate ale zonei ex-iugoslave, 
unde chiar subdezvoltarea oferă, 
indiferent de condiţii, un spaţiu de 
creştere mai mult decât generos, este 
evident că singurele pieţe de dimensiuni 
relevante care au încheiat 1H2013 cu 
creşteri pe subscrierile RCA sunt România 
(+13,3%) şi Bulgaria. În condiţiile în care 
ritmul înmatriculărilor de autovehicule 
noi a continuat să încetinească în raport 
cu anul trecut, explicaţiile posibile ale 
fenomenului rezidă fie într-o creştere 
a parcului auto pe seama vânzărilor de 
maşini second hand, fie într-o uşoară 
mărire a tarifelor, fie – cel mai probabil –, 
într-o combinaţie a acestora. 

În fapt, „cazul” Bulgariei este 
interesant şi atipic în acelaşi timp, în 
condiţiile în care numărul maşinilor 
înmatriculate în această ţară a crescut 
în decursul ultimilor patru ani, potrivit 
unor surse neoficiale, cu circa 850.000. 
Un rol important în această creştere este 
atribuit numeroşilor cetăţeni români, 
greci şi italieni care conduc maşini cu 
plăci de înmatriculare bulgare, urmare 
a costurilor mai reduse de înmatriculare 
şi a unor lacune legislative care permit 
existenţa unei adevărate „industrii” 
specializate.

Piaţa CASCO – un loc 
îngust

Cifrele de afaceri pe linia de 
asigurări CASCO continuă să se afle 
în scădere, cu excepţia ţărilor baltice, 
în toată regiunea ECE.  Ungaria, cu o 
scădere a primelor subscrise de circa 
14%, reprezintă punctul extrem al 
acestui trend, în timp ce piaţa cehă 
reuşește să menţină o situaţie aproape 
stabilă a subscrierilor, cu o depreciere 
subunitară a volumului de prime brute 

subscrise. Pentru restul pieţelor din 
regiune, o scădere de 4 -8% la jumătatea 
anului a subscrierilor pe CASCO pare să 
devină o situaţie obişnuită. În contextul 
în care, peste tot în regiune, vânzările 
de autovehicule noi rămân pe un palier 
foarte scăzut, se pune întrebarea: ce 
viitor au, cel puţin pe termen mediu, 
afacerile pe această linie de asigurări?

Analizele realizate cu ani în urmă 
arătau că, deşi facultativă, poliţa CASCO 
era achiziţionată într-o proporţie 
covârşitoare numai în condiţiile în 
care existenţa ei devenea „obligatorie” 
prin condiţiile impuse de finanţatorii 
achiziţiei prin clauzele contractelor de 
leasing sau împrumut bancar. Ca atare, 
din volumul total, doar o mică parte a 
poliţelor CASCO erau reînnoite odată 
ce contractele de leasing sau împrumut 
bancar ajungeau la punctul final. Altfel 
spus, doar puţine dintre maşinile cu o 
vechime mai mare de 3-5 ani (cele mai 
frecvent întâlnite durate ale contractelor 
de finanţare) erau asigurate CASCO. 

Prăbuşirea vânzărilor auto, 
urmare a crizei, a însemnat nu numai 
o reducere dramatică a numărului de 
clienţi „motivaţi” să încheie o asigurare 
CASCO, dar – pe măsură ce anii au 
trecut -, şi o reducere semnificativă a 
numărului total de potenţiali clienţi, cu 
maşini de „vârstă asigurabilă”, asupra 
cărora asigurătorii şi-ar putea exercita 
puterea de convingere pentru a vinde 
acest tip de poliţe. În acest context, dacă 
luăm în considerare faptul că maşinile 
vândute în 2008-2009, anii de vârf în 
comerţul ECE cu autovehicule, se apropie 
de atingerea vârstei de 5 ani, este de 
aşteptat ca numărul de poliţe încheiate 
pentru aceste maşini să scadă masiv, 
în timp ce noile vânzări sunt departe 

de a compensa aceste volume. Desigur, 
creşterea gradului de conştientizare a 
necesităţii asigurării ar putea determina 
tot mai mulţi deţinători de autovehicule 
să încheie această asigurare cu adevărat 
pe baze facultative, fără obligaţia născută 
de un contract de finanţare. Totuşi, 
ţinând cont că puterea de cumpărare 
a populaţiei, în întreaga regiune, se 
resimte încă puternic în urma măsurilor 
de austeritate impuse de criză, este 
puţin probabil ca lupta dintre „conştiinţa 
necesităţii asigurării” şi dimensiunea 
buzunarului să fie tranşată în mod 
categoric în favoarea cumpărării de 
asigurări.

Cazul României

Statisticile româneşti arată că, 
în timp ce parcul auto a crescut de la 
finele anului 2009 până acum cu circa 
400.000 unităţi, această creştere a avut 
loc în special pe seama vânzărilor de 
maşini second hand. Ca atare, în timp 
ce asigurătorii RCA au avut în faţă un 
parc auto asigurabil care a crescut – 
chiar dacă foarte lent în raport cu anii 
care au precedat crizei economice -, pe 
segmentul CASCO piaţa s-a îngustat 
semnificativ prin îmbătrânirea accelerată 
a parcului auto. 

Astfel, dacă la finele lui 2009, 
56% din autovehiculele înregistrate 
în România aveau vârste cuprinse 
între 0 – 10 ani, 4 ani mai târziu, la 
sfârşitul anului 2012, ponderea lor se 
redusese cu 10 pp. Îngustând intervalul 
„vârstelor” considerate la 0 – 5 ani, adică 
la categoria de maşini care, urmare a 
modelului de finanţare a achiziţiei, fac 
cel mai adesea obiectul contractelor 
de asigurare CASCO, diferenţa capătă 
conotaţii de-a dreptul dramatice: de la 
un parc de maşini de peste 1,5 milioane 
unităţi la sfârşitul lui 2008, la unul care 
numără ceva mai puţin de 700.000 de 
autoturisme în decembrie 2012, ceea 
ce înseamnă mai puţin de jumătate ca 
număr de unităţi asigurabile.

 Din punct de vedere valoric, mai 
trebuie luată în considerare şi o reducere 
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suplimentară dată de migrarea opţiunilor 
la achiziţia de autoturisme către mărcile 
cu preţuri mai reduse sau către maşinile 
second hand. 

Per total, cu un parc de maşini 
„ţintă” semnificativ redus, o valoare 
medie asigurabilă redusă prin 
„îmbătrânire” şi un public cu putere de 
cumpărare redusă care a forţat scăderea 
preţurilor de asigurare, piaţa de asigurări 
CASCO din România a scăzut, în termenii 
volumului de prime subscrise, la 46% din 
nivelul ei maxim, atins în 2008. 

Cât priveşte perspectiva 
următorilor ani… va fi interesant de 
văzut ce se va întâmpla în următorii cinci, 
şase ani care mai sunt de parcurs până 
la momentul în care cele peste 450.000 

de autovehicule de toate categoriile 
intrate în piaţă în 2008 şi 2009 vor 
atinge „vârsta de pensionare” din punct 
de vedere al asigurabilităţii. Este puţin 
probabil ca ritmul actual, de circa 45.000 
– 50.000 maşini noi înmatriculate an de 
an, încă în scădere pentru România, va 
reuşi să înlocuiască în timp util ieşirea 
din piaţă a unei mulţimi masive de 
maşini care ar putea să facă obiectul 
asigurării. Nici chiar intrările furnizate 
de piaţa second hand nu sunt suficient 
de mari pentru a ajuta în mod eficient la 
menţinerea actualei „mase asigurabile” 
de autovehicule. 

În intervalul 2008 – 2013, ponderea 
asigurărilor CASCO în portofoliul pieţei 
a scăzut de la 40% în decembrie 2008, la 

circa 23% în decembrie 2012, în condiţiile 
în care întreaga piaţă a scăzut cu circa 
22%, înjumătăţirea cifrei de afaceri pe 
CASCO jucând un rol determinant în 
scăderea pieţei. Practic, două treimi 
din diminuarea volumului absolut de 
prime subscrise în perioada 2008 – 2012 
provin din scăderea afacerilor pe linia 
CASCO. Ca atare, chiar şi într-o estimare 
mai puţin pesimistă decât cea prezentă, 
pare destul de evident că asigurătorii va 
trebui să persiste în găsirea unor „soluţii 
de înlocuire” a veniturilor din asigurări 
CASCO cu alte clase dacă nu vor ca în 
următorii ani să asistăm la coborârea 
unui nou prag.

Daniela GHEŢU
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Legiuitorul consfinţeşte că şi activitatea 

de regres şi recuperare este de esenţa 

asigurării pe lângă aceea, evident, de 

negociere şi încheiere de contracte de 

asigurare, încasare de prime sau lichidare 

de daune.

Regresul 
împotriva 
autorităţilor

Printre cazurile de dauna frecvent 
întâlnite, cu precădere in materia 
asigurării autovehiculelor pentru avarii 
si furt (așa numitul auto-CASCO), 
se număra avariile înregistrate de 
autovehicule ca urmare a:

- stării tehnice necorespunzătoare 
a drumurilor publice, ca,  de exemplu,  
denivelările din carosabil (gropi, 
pietre cubice desprinse, valuri, fisuri, 
crăpături etc.);  avariile înregistrate la 
autovehicule datorita stării tehnice 
necorespunzătoare a drumurilor sunt 
legate mai ales de direcţia si siguranţa 
circulaţiei: bucșe, pivoţi, casete de 
direcţie, arcuri si planetare, dar şi avarii 
mai serioase sau chiar daune totale;

- nesemnalizării ori semnalizării 
necorespunzătoare a drumului public;

- căderii arborilor pe autovehicule, 
adeseori ca urmare a unor fenomene 
meteorologice de intensitate mica sau 
medie;

- nesemnalizării lucrărilor pe 
drumurile publice etc.

Asiguratorul are posibilitatea 
conferită de lege de a se subroga în 
drepturile asiguraţilor şi de a se adresa 
pentru recuperarea despăgubirilor 
plătite, după caz:

- primarului;

- antreprenorului ori executantului 
de lucrări pe drumul public.

Din păcate, notificările adresate 
acestora de către asiguratori in vederea 
acoperirii prejudiciului, pe cale amiabila 
se soldează, in majoritatea zdrobitoare a 
cazurilor, cu un eșec.

Refuzul acestor debitori se 
întemeiază, in principal, prin invocarea 
lipsei unui probatoriu de natura sa 
dovedească întrunirea cumulativa a 
elementelor răspunderii civile delictuale 
(existenta unui prejudiciu, existenta unei 
fapte ilicite, relaţia de cazualitate dintre 
prejudiciu si fapta ilicita si vinovăţia).

Lipsa unui probatoriu util, necesar 
si relevant in dovedirea răspunderii 
primarului, ca si autoritate  executiva  a 
administraţiei publice locale, a fost de 
altfel si principalul motiv de respingere 
de către instanţele de judecata a 
cererilor de chemare in judecata 
formulate de asiguratori.

In acţiunile in regres formulate 
de asiguratori împotriva primarilor 
se solicita asiguratorilor, fie de către 
primari (prin consilieri juridici), in 
calitate de pârâţi, fie de către instanţa 
din oficiu, sa facă dovada relaţiei de 

Emilia LORINCZ 
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cauzalitate dintre prejudiciul înregistrat 
la un vehicul asigurat CASCO si pentru 
care asiguratorul acordase despăgubiri 
si fapta constând in acţiunea ori 
inacţiunea primarului in ceea ce 
privește întreţinerea drumului public, 
întreţinerea arborilor etc.

Or, asiguratorii nu puteau si 
probabil ca nici acum nu pot, din motive 
financiare, logistice etc. să preconstituie 
un astfel de probatoriu, constând 
in fotografii de la locul producerii 
prejudiciului (fotografia denivelării din 
carosabil, a copacului căzut), declaraţii 
de martori care au asistat la producerea 
prejudiciului, interogatoriul administrat 
in instanţa propriului asigurat facultativ 
etc.

Dificultatea majora 
de valorificare a 
creanţelor asiguratorilor 
pe calea regresului 
împotriva autoritarilor 
administraţiei locale

Chiar şi în ipoteza fericită în 
care asiguratorul reușește sa obţină 
o hotărâre judecătoreasca favorabila, 
in sensul obligării la plata a autorităţii 
administraţiei publice locale, aceasta 
însemnând administrarea unui 
probatoriu amplu in cadrul procesului 
civil, punerea in executare efectiva 
este extrem de anevoioasa si, adeseori, 
lipsita de finalitate.

Aceasta împrejurare este generata, 
pe fond, de lipsa disponibilităţilor 
bănești a autorităţii locale, dar si de 
prevederile unui act normativ care 
a născut si naște si in continuare 
numeroase controverse.

Astfel, Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2002 privind executarea obligaţiilor 
de plată ale instituţiilor publice, stabilite 
prin titluri executorii, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 288/2002,  
prevede la art. 1:

(1) Creanţele stabilite prin titluri 
executorii în sarcina instituţiilor şi 
autorităţilor publice se achită din sumele 

aprobate cu această destinaţie prin 
bugetele acestora sau, după caz, de la 
titlurile de cheltuieli la care se încadrează 
obligaţia de plată respectivă.

(2) Creanţele stabilite prin titluri 
executorii în sarcina instituţiilor şi 
autorităţilor publice nu se pot achita 
din sumele destinate potrivit bugetului 
aprobat pentru acoperirea cheltuielilor 
de organizare şi funcţionare, inclusiv a 
celor de personal, în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru 
care au fost înfiinţate.

Cu alte cuvinte, chiar în ipoteza în 
care asigurătorii deţin titluri executorii 
prin care primarii sunt obligaţi la 
plata sumelor achitate de asigurători 
cu titlu de despăgubiri, aceștia nu-
şi pot valorifica dreptul la punerea 
in executare silita a titlului, conform 
dispoziţiilor de drept comun cuprinse 
in Codul de procedura civila, ci pot doar 
sa spere ca autoritatea publica locala 
va vrea si va putea sa cuprindă suma in 
cauza in bugetul viitorilor ani spre a o 
plăti.

O.G. nr. 22/2001 a fost modificata 
prin O.u.G. nr. 4/2011. Conform 
modificărilor, în cazurile in care, din 
motive temeinice privind realizarea 
atribuţiilor prevăzute de lege, instituţia 
debitoare nu isi poate îndeplini obligaţia 
de plata in condiţiile prevăzute de 
ordonanţa, aceasta va putea solicita 
instanţei judecătorești care soluţionează 
cauza acordarea, in condiţiile legii, a 
unui termen de gratie sau/si stabilirea 
unor termene de plata eșalonata a 
obligaţiei respective.

Speranţe de intrare în 
normalitate

Semne încurajatoare se arata 
totuși. In practica recenta a instanţelor 
romanești s-a cristalizat opinia conform 
căreia, atunci când autorităţile publice 
se opun înfăptuirii actului de justiţie, 
dispus prin hotărâri judecătorești, 
invocând prevederile O.G. nr.  22/2002, 
au prioritate prevederile Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului.

Recent, Tribunalul Bucureşti 
a obligat Compania Naţională de 
Drumuri şi Autostrăzi - C.N.A.D.R. 
-  la plata a un milion de euro 
către o tânără din Constanţa, care 
şi-a pierdut mâna dreaptă într-un 
accident de circulaţie.  
Accidentul, care a avut loc în 2006, 
s-a produs ca urmare a coliziunii 
dintre mașina in care se afla victima 
si un parapet metalic de pe marginea 
drumului, care era deteriorat. 
Parapetul a străpuns portiera din 
partea dreaptă a maşinii şi a intrat 
direct în mâna fetei. Braţul fetei a fost 
amputat de medici.

După cinci ani de investigaţii 
penale si după administrarea 
unei expertize tehnice auto care a 
concluzionat ca  accidentul se putea 
evita dacă elementele de siguranţa 
traficului rutier montate pe partea 
dreaptă a sensului de mers către 
Braşov a carosabilului, în dreptul 
kilometrului 34, erau în stare reparată 
şi nu creau pericole, răspunzător fiind 
administratorul de drumuri care în 
doi ani nu a reparat parapetul, fiind 
un real pericol şi astăzi pentru traficul 
rutier, C.N.A.D.R. a fost obligata la 
plata unei sume, opinam noi ca 
fiind exorbitanta, cu titlu de daune 
morale pentru victima accidentului 
de circulaţie.

Precizăm că Hotărârea 
Tribunalului București nu este 
definitiva.
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Motivările instanţelor de 

judecata (sentinţa civila nr. 4307/2011 

a Tribunalului Brașov, decizia civila nr. 

1165/2009 a Curţii de Apel București, 

sentinţa civila nr. 141/2009 a Judecătoriei 

Odorheiu-Secuiesc, sentinţa civila nr. 

13416/2008 a Judecătoriei sector 1 

București etc.) sunt demne de reflecţie 

atât pentru creditori (deci inclusiv 

pentru asiguratori), cat, mai ales, pentru 

autorităţile statului.

Cităm, cu titlu de exemplu, câteva 

astfel de motivări:

Statul si instituţiile publice au 

îndatorirea de a veghea la respectarea 

principiului legalităţii si de executa de 

bunăvoie hotărârile judecătorești de 

condamnare a lor, termenul rezonabil prev. 

de art. 6 (n.n.: din Convenţia Europeană 

pentru Drepturile Omului)  fiind aplicabil 

si faza executării silite (a se vedea, in acest 

sens, cauza Ruianu c. României, cauza Pini 

s.a. contra României, Sandor c. României, 

V. Ionescu c. României, Sabin Popescu 

c. României). Curtea, în cauza Sandor, a 

reamintit că nu este oportun să ceri unei 

persoane, care în urma unei proceduri 

judiciare a obţinut o creanţă împotriva 

statului, să recurgă la procedura de 

executare silită pentru a obţine satisfacţie. 

Cu alte cuvinte, refuzul autoritarilor 

de a aloca sumele necesare plăţii 

debitului constituie şi o atingere adusa 

dreptului prevăzut de art. I Protocolul I. 

”menţionându-se şi că: „În consecinţă, 

statul nu poate să refuze, să omită sau 

să intârzie într-un mod nerezonabil 

executarea unor hotărâri irevocabile, lipsa 

fondurilor nefiind un motiv justificat pentru 

întârziere.

[…] dacă se refuză sau se omite 

executarea unei hotărâri, ori se întârzie 

executarea sa, garanţiile art. 6 îşi pierd 

raţiunea. Mai mult, Curtea a apreciat 

că pretenţia că reclamantul ar trebui 

să recurgă la executarea silită nu este 

oportună, deoarece acesta pe parcursul 

unei proceduri judiciare a obţinut o creanţă 

împotriva statului, respectiv împotriva unei 

instituţii publice. De asemenea, a pretinde 

creditorului că pentru realizarea creanţei 

sale ar trebui să formuleze o nouă acţiune 

pentru obligarea debitoarei de a prevedea 

în buget sumele necesare îndestulării sale 

ar reprezenta o sarcină oneroasă pentru 

partea care deja a stabilit dreptul său pe 

cale judecătorească.

In lumina jurisprudenţei CEDO 

accesul liber la justiţie ar fi iluzoriu 

daca ordinea juridica intima a statului 

contractant ar permite ca o hotărâre 

judecătoreasca definitiva si irevocabila 

sa rămână inoperanta in detrimentul 

uneia dintre parţi (vezi cauza Sandor 

contra României -  2005, cauza Sacaleanu 

contra României - 2007),  iar in cazul 

refuzului organelor administraţiei publice 

ale statului de a executa o hotărâre 

judecătoreasca,  garanţiile conferite de 
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art.6 din Convenţie de care beneficiază 
justiţiabilul pierd orice raţiune de a exista.

Cu ocazia fenomenelor 
meteorologice extreme din aceasta 
vara, incluziv din București, unde s-au 
înregistrat furtuni intempestive, cu viteze 
ale vântului de 60-70 km/h, numeroși 
arbori au fost smulși din rădăcina si s-au 
prăbușit pe autovehicule parcate.

Surprinzătoare, si in același timp, 
îmbucurătoare,a fost iniţiativa unei 
primării de sector din București care a 
anunţat ca va despăgubi proprietarii ale 
căror autovehicule au fost avariate de 
copacii căzuţi ori de crengile smulse.

Interesant este ca in comunicatul 
adresat de primărie către cetăţenii din 
sector se făcea vorbire despre faptul ca 
despăgubirile vor fi acordate in baza unei 
poliţe de asigurare pe care primăria o 
încheiase. Putem bănui ca era vorba de o 
poliţa de asigurare de răspundere civila a 
autorităţii administraţiei publice locale.

Iată ca asiguratorii au găsit 

soluţii ingenioase de a mai amortiza 

din pierderile indirecte cauzate de 

imposibilitatea executării silite a 

primăriilor in baza titlurilor executorii 

obţinute in acţiunile in regres. Mai bine 

iau banii primăriilor sub forma de prime 

de asigurare!

În concluzie...

...deși regresul nu este obligatoriu, 

asiguratorii care subscriu asigurări pentru 

mijloace de transport terestru si care 

înregistrează pe aceasta linie de business 

prea rar profit, rata daunei la asigurarea 

auto-CASCO (valoarea ratei nete a 

daunei la finele primelor trei trimestre 

ale anului 2012 a fost in cazul CASCO 

de aproximativ 78%), cumulata cu cea 

înregistrata la asigurarea obligatorie 

de răspundere civila auto aducând 

chiar pierderi, acesta rămâne o sursa 

importanta de venit pentru companiile 

de asigurări si de echilibrare financiara.

Deși anevoios sub aspectul 

probatoriului de administrat si mai ales 

al punerii in executare silita a titlurilor 

executorii obţinute, regresul împotriva 

administratorilor drumurilor publice 

(primarii) trebuie sa continue ca si 

semn de normalitate si civilitate prin 

care, indirect, reprezentanţii statului, 

mai ales cei aleși, vor fi obligaţi sa 

conștientizeze ca apărarea nu trebuie sa 

constea exclusiv in sloganul, din păcate 

concordant cu realitatea, ca “nu avem 

bani”, şi că îndeplinirea obligaţiilor legale 

de furnizare a serviciilor publice către 

cetăţeni trebuie sa fie prioritara.
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Finanțare 
extrem de avantajoasă 
prin sistemul de economisire-creditare

Produsele de economisire-creditare şi asigurările pentru locuinţe sunt produse 

complementare, pentru că ambele permit cetăţeanului să aibă acces la surse financiare 

pentru locuinţa sa. Despre toate acestea, şi nu numai, ne-a vorbit Aurelia CIONGA, 

Preşedinte, RAIFFEISEN Banca pentru Locuinţe.

PRIMM: Raiffeisen Banca pentru 

Locuinţe a fost prima instituţie 

bancară care a introdus în România 

conceptul de economisire-creditare. 

În ce constă, mai exact, acest produs 

și cum contribuie la îmbunătățirea 

condițiilor de locuit ale românilor?

Aurelia CIONGA: Produsul este destinat 

să permită cetăţenilor să finanţeze în 

condiţii sustenabile nevoile locative. 

Fiecare dintre noi are nevoie, regulat, 

să facă lucrări de întreținere în casă 

sau, dimpotrivă, să cumpere o casă 

nouă, pentru că familia s-a mărit, sau 

să achiziţioneze o casă pentru copii. 

Produsul funcționează foarte simplu: 

clientul economisește o perioadă 

de timp, în medie de 3 - 5 ani, după 

care poate solicita un credit în lei cu 

dobândă fixă, foarte avantajoasă. Pentru 

economiile realizate într-un an, clienții 

băncilor pentru locuințe beneficiază 

de prima de stat de 25%, în limita a 

250  euro pe an, plus dobânda oferită 

de bancă. După finalizarea perioadei 

de economisire, clientul poate solicita 

un credit în lei cu dobândă fixă, de doar 

4,5% sau 6%, în funcție de tariful ales de 

client.

PRIMM: Care ar fi argumentele pentru 

care un client ar veni să încheie un 

contract cu Raiffeisen Banca pentru 

Locuințe? Vă rugăm să ne prezentați 

pe scurt atuurile produsului de 

economisire-creditare.

A.C.: Produsul de economisire-creditare 

este simplu, sigur şi, din punct de 

vedere financiar, foarte avantajos. În 

primul rând, este simplu pentru că 

ratele pe care clientul le plăteşte în 

perioada de economisire sunt egale 

cu cele pe care le va plăti în perioada 

de creditare. De asemenea, este sigur 

pentru că reprezintă un produs în lei 

cu dobândă fixă: clientul ştie de la bun 

început cât îl costă în fiecare lună, iar 

aceasta înseamnă că nu își asumă nici 

riscul de dobândă şi nici riscul de rată de 

schimb. În al treilea rând, este avantajos 

din punct de vedere financiar pentru că 

în faza de economisire există avantajul 

dobânzii pe care o dă banca, precum şi al 

primei de stat. În plus, creditul este în lei 

și are dobânzi fixe extrem de avantajoase 

care pornesc de la 4,5%.

PRIMM: Ce ar trebui să facă un român 

pentru a beneficia de prima oferită de 

stat?

A.C.: Mai întâi, trebuie să facă parte din 

acest sistem, cu alte cuvinte, să aibă un 

contract cu o bancă de economisire-

creditare. Apoi, este necesar să 

economisească în fiecare an. Banca este 

mandatarul clientului, ea calculează 

nivelul primei la care acesta este 

îndreptăţit şi cere în numele acestuia 

prima de la stat aferentă depunerilor 

anuale.

PRIMM: Câţi clienţi aveţi până în 

acest moment pentru sistemul de 

economisire-creditare?

A.C.: RBL are peste 185.000 de clienţi. 

În România, rata de penetrare este 

Produsul funcţionează 

foarte simplu: clientul 

economisește o 

perioadă de timp, în 

medie de 3 - 5 ani, după 

care poate solicita un 

credit în lei cu dobândă 

fixă, foarte avantajoasă. 

Pentru economiile 

realizate într-un an, 

clienţii băncilor pentru 

locuinţe beneficiază de 

prima de stat de 25%, în 

limita a 250  euro pe an, 

plus dobânda oferită de 

bancă.
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de aproximativ 2%, dar potențialul 

produsului de economisire-creditare 

este foarte mare, din ce în ce mai mulți 

români sunt interesați de produsele 

oferite de băncile pentru locuințe. 

La nivelul Asociaţiei Băncilor pentru 

Domeniul Locativ intenționăm, pe 

termen mediu, să atingem rata de 

penetrare de 10%, adică un contract 

la fiecare 10 români, ceea ce înseamnă 

aproape 2 milioane de clienţi. 

PRIMM: Vedeţi produsul de 

economisire-creditare ca soluţie 

viabilă pentru finanţarea domeniului 

locativ?

A.C.: Cu siguranţă. Este unul dintre 

motivele pentru care noi investim 

enorm în a face acest produs cunoscut 
publicului larg din România. Faptul că 
unul din doi austrieci are un astfel de 
contract, faptul că sunt 33 de milioane de 
germani care fac parte din acest sistem 
reprezintă, după mine, repere ce ne 
permit să vedem cât de departe putem 
merge în România. În plus, la fel de 
important, este un sistem sustenabil: pe 
durata contractului fac lucruri pe care le 
voi putea face şi în următorii ani.

PRIMM: Aţi subliniat în repetate 

rânduri în intervenții publice 

complementaritatea şi sinergia dintre 

produsul de economisire-creditare şi 

asigurările pentru locuinţă. Puteţi să 

ne oferiţi mai multe detalii?

A.C.: Consider că cele două produse 
permit cetăţeanului să aibă acces la 
surse financiare atunci când are nevoie 
să facă lucrări care se datorează sau nu 
unui incident neprevăzut, fie că este 
vorba de un incident banal – vecinul 
lasă apa deschisă – sau unul major, 
precum inundaţiile sau cutremurele. 
Complementaritatea trebuie subliniată 
pentru că nu există o suprapunere sau 
o canibalizare între cele două produse. 
Sinergia este un alt element pe care 
am dorit să-l accentuez, pentru că în 
momentul când îi vorbeşti unui cetăţean 
despre asigurarea locuinţei, despre 
nevoile sale de finanţare în casă, poţi să-i 
vorbeşti despre ambele produse şi poţi 
să ai, în felul acesta, un client cu o rată de 
cross-selling de 2, în loc de un client cu 
o rată de un cross-selling de 1. De altfel, 
în momentul de faţă, suntem interesaţi 
să extindem canalele de distribuţie. Ne 
propunem să dezvoltăm parteneriate 
cu brokerii care lucrează în domeniul 
asigurărilor şi să vedem în ce măsură 
ei pot vorbi cetățenilor despre ambele 
sisteme de finanţare într-o interacţiune 
simultană. 

PRIMM: Aşadar, pentru a distribui 

informaţia către români, urmăriţi 

dezvoltarea prin alte canale?

A.C.: Pentru creşterea informării 

Aurelia CIONGA, Preşedinte, RAIFFEISEN Banca pentru Locuinţe

În România, rata de 

penetrare este de 

aproximativ 2%, dar 

potenţialul produsului 

de economisire-

creditare este foarte 

mare, din ce în ce mai 

mulţi români sunt 

interesaţi de produsele 

oferite de băncile pentru 

locuinţe.
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cetățenilor cu privire la acest sistem 

este necesară dezvoltarea de canale 

alternative de distribuţie, luând în 

considerare că circa 70% din piața 

românească nu poate fi atinsă direct doar 

prin băncile de locuinţe. Brokerii care 

îşi cunosc foarte bine clienţii şi nevoile 

acestora pot fi o opţiune.

PRIMM: La ce vă referiţi când spuneţi 

canale alternative?

A.C.: Este vorba despre agenţi, persoane 

fizice autorizate, şi există brokerii 

de produse financiare care sunt, de 

asemenea, prezenţi pe piaţa românească.

PRIMM: Aveţi, aşadar, în vedere şi 

brokerii de produse financiare?

A.C.: Bineînţeles. Noi dorim să 

adresăm brokerilor o invitaţie de a 

vedea, împreună, care este cea mai 

bună modalitate de a folosi sinergia şi 

complementaritatea dintre produsele 

noastre. După părerea mea, avem,  într-o 
oarecare măsură, probleme comune 
şi am putea să avem soluţii comune. 
De exemplu, gradul de cunoaştere al 
sistemului de asigurări obligatorii, ca 
şi cel al sistemului de economisire-
creditare, rămâne limitat. Ori, ceea ce 
este esențial în astfel de ocazii este să îi 
oferi cetăţeanului acces la informaţie. 

În momentul acesta, noi avem în 
derulare discuţii cu mai mulți brokeri, 
pentru că ne dorim să identificăm 
cele mai utile modalităţi prin care 
cooperarea noastră s-ar putea extinde, 
cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. Complementaritatea și sinergia 
sunt ideile care ne-au făcut să discutăm 
cu reprezentanţii brokerilor, cu Asociaţia, 
pentru a vedea care sunt cele mai utile 
modalităţi de a coopera.

PRIMM: Înțeleg că în această 

perioadă desfășuraţi o campanie care 

beneficiază/exploatează sinergia 

dintre produsul de economisire-

creditare și asigurările de locuințe. 

Despre ce este vorba?

A.C.: Am conceput această campanie 

pentru a veni în sprijinul cetățenilor, 

având în vedere faptul că ambele 

produse privesc finanțarea domeniului 

locativ. Astfel, orice persoană care 

încheie un contract de economisire-

creditare în perioada 15 noiembrie 

2013 - 28 februarie 2014 poate beneficia 

de o reducere în valoare de 100 lei la 

semnarea unei polițe de asigurare a 

locuinței. 

Este o campanie pe care am 

dezvoltat-o împreună cu partenerii noștri 

pentru a trece de la teorie la practică. 

Toți cei care semnează un contract de 

economisire-creditare și depun 4.500 lei 

până la sfârșitul anului pot beneficia de 

valoarea maximă a primei de stat de 250 

euro (echivalentul în lei) chiar și pentru 

acest an.

Istanbul, TurkeyMarch 2nd-3rd, 2014 
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După cum deja ştiţi, în această vară, 
FATA Asigurări a acordat despăgubiri 
în valoare de peste 5 milioane euro 
(între care se detaşează o daună de 
circa 700.000 euro pentru un client din 
judeţul Olt). Şi doresc să subliniez că 
aceste daune nu au fost doar înregistrate 
în contabilitate, ci chiar au fost achitate 
tuturor clienţilor care au suferit pagube. 
Astfel, am reuşit să întărim imaginea de 
asigurător corect, stabil şi care îşi achită 
datoriile rapid.

Ca de obicei, FATA Asigurări oferă 
soluţii de asigurare complete pentru 
fermieri atât din punctul de vedere 
al echilibrului între cotaţii de primă şi 
riscuri acoperite, dar şi prin asistenţa 
profesionistă de specialitate acordată 
clienţilor săi. Atât prin produsele de 
asigurare, dar şi prin daunele achitate, 
aşteptăm rezultate foarte bune 
referitoare la vânzările din această 
toamnă-iarnă, incluzând aici nu doar 

asigurarea culturilor de câmp, ci şi a 
rodului viilor, pomilor etc.

Considerăm că începutul acestei 
campanii este deja un succes, având 
în vedere interesul mare pe care l-am 
provocat zilele trecute la INDAGRA. Cu 
ocazia acestui târg, unul din cele mai 
mari din Europa, am prezentat produsele 
noastre de asigurare în cadrul a două 
standuri: primul stand a fost specializat 
în asigurări de culturi şi utilaje, iar cel 
de-al doilea a fost dedicat asigurărilor 
de animale. Ambele s-au bucurat atât 
de interesul vizitatorilor, cât şi de cel al 
expozanţilor la târg. 

Produsele de asigurare FATA şi 
suportul de specialitate se pot obţine 
atât din reţeaua proprie de vânzări 
(agenţii, puncte de lucru, agenţi), dar 
şi cu sprijinul brokerilor. Noi credem că 
FATA Asigurări are cea mai largă echipă 
de specialişti în agricultură: agronomi, 
medici veterinari, ingineri, alături de 
subscriitori şi forţa de vânzare.

Evident că nu neglijăm nici 
asigurările conexe acestei campanii 
agricole. Clienţii noştri beneficiază de 
pachete complete de asigurare, dar şi de 
reduceri importante (a utilajelor agricole, 
animalelor, clădirilor şi conţinutului, 
CASCO, asigurarea persoanelor etc.). 
La avantajele acordate clienţilor se 

adaugă şi bonusurile pe care FATA 
Asigurări le poate acorda intermediarilor, 
concretizate fie în bonusuri de 
performanţă, fie în bonusuri de eficienţă 
adăugate la o grilă de comisioane 
standard care, oricum, se situează peste 
media pieţei. 

Dacă toamna este o perioadă agitată pentru fermieri, la fel este şi pentru companiile 

care oferă asigurări agricole. Este un moment în care se trage linie în urma daunelor 

plătite în campania trecută şi se conturează noile pachete de servicii pentru clienţi. 

O nouă campanie 
pentru culturile 
de toamnă!

Dan STOIAN, Director Comercial

FATA Asigurări
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Dacă aruncăm o privire asupra 
clientului din piața asigurărilor putem să 
descoperim lucruri extrem de interesante 
în legătură cu comportamentul său 
de cumpărare a polițelor. Mulți agenți 
de vânzări (în special cei noi) folosesc 
în procesul de vânzare manipularea 
clientului prin exploatarea încrederii 
acestuia și inducerea unor nevoi false de 
asigurare. La ce ne referim? Cei mai mulți 
dintre cei care intră în asigurări sunt 
atrași de mirajul câștigurilor mari din 
comisioane, lucru perfect adevărat.

Încep să vândă în piața caldă 
exploatând în mod incorect încrederea 
cunoscuților și a rudelor. Aceștia de 
multe ori sunt manipulați prin diverse 
procedee să cumpere polițe doar pe 
componenta emoțională care are la bază 
rudenia sau prietenia, fiind vitregiți de 
componenta rațională.

Astfel de clienți de multe ori 
cumpără asigurări fără să știe ce clauze 
au în ele, ce beneficii etc. Mai grav este 
că acest model de vânzător bazat pe 
manipulare dispare foarte rapid din 
branșă pentru că,  odată intrat în piața 
semi-caldă și rece și tot încercând să 
creeze nevoi false, începe să acumuleze 

Sorin RÎMBU

Executive Neuro-Coach
neuroasigurari.ro

Neuroştiinţele identifică 5 profiluri de comportament financiar ce pot fi 

asociate românilor: AUTOSABOTORUL, ACUMULATORUL, SALVATORUL, 

DEPENDENTUL şi INCONŞTIENTUL. Fiecare are propriile credinţe financiare, 

propriile convingeri şi propriile scenarii financiare pe care le dezvoltă şi 

care îi guvernează deciziile economice. 

NeuroProfil: 
Acumulator sau Salvator 
(financiar)?
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eșecuri în vânzare și părăsește sistemul. 
Însă lasă în urma lui clienți cu încrederea 
distrusă în sistem.

Ce se întâmplă de fapt? 

Neuroeconomia ne oferă 
răspunsurile. Între cunoscuți există un 
nivel mai ridicat de cooperare datorită 
unui hormon numit oxitocină. Un nivel 
mai ridicat de oxitocină acționează 
neurotransmițătorul numit dopamină. 
Creșterea dopaminei reduce la rândul 
ei nivelul de anxietate al individului și 
crește nivelul de încredere al acestuia, 
deci îl duce pe acesta către o mai bună 
cooperare.

În acest fel, decizia clientului este 
mutată din zona cortexului prefrontal 
care răspunde de rațiune și calcul către 
zona sistemului limbic, acea zonă care 
guvernează emoțiile. Spre deosebire 
de vânzările bazate pe manipulare și 
în care etica este discutabilă, în noile 
vânzări, neuro-vânzările, intervine 
încă o disciplină nouă aflată la granița 
dintre neuroștiințe și filosofie numită 
neuroetică, al cărei rol este tocmai acela 
de a-i fi respectate clientului valorile 
morale și de a i se acorda libertatea 
în luarea deciziilor, adică exprimarea 
liberului arbitru. Neuroetica interzice 
manipularea făcută în scopul de a 
influența într-o anumită direcție 
comportamentul cuiva.

Neuroeconomiștii dau exemple de 
încadrare mentală pozitivă/negativă, pe 
care și noi le putem prelua și utiliza în 
asigurări, care arată că, în situații identice, 
creierul poate lua decizii diferite. Spre 
exemplu, dacă unui client dispus să 
investească într-o poliță de viață cu 
componentă investițională îi spui că 
are 60% șanse să câștige bani, acesta va 
investi cumpărând polița. Dacă îi spui că 
riscul de a pierde este de 40% , deși este 
același lucru ca și în cazul anterior, nu va 
mai investi, refuzând să cumpere polița.

De aceea, este necesar ca 
vânzătorul profesionist să cunoască cât 
mai bine comportamentul economic al 
prospectului, credințele sale despre bani 

și modul în care prospectul relaționează 

cu banii săi. Toate acestea țin de Terapia 

Financiară, modul pe care noi l-am lansat 

anul acesta în două forme : de sine-

stătător printr-un curs de 3 ore oferit 

clienților noștri și printr-un modul special 

(de fapt el este al doilea pas din procesul 

de neuro-vânzare) destinat vânzătorilor 

și integrat în cursul de neuro-vânzări. 

Când spun special mă refer la faptul că 

el conține tehnici și metode speciale de 

vânzare, dar mă refer și la faptul că acest 

modul de 3-4 ore poate fi livrat separat 

vânzătorilor care nu își permit financiar 

(sau din lipsă de timp) să participe la 

cursul de neuro-vânzări care are o durată 

de 2 zile. 

Terapia Financiară este o 
disciplină de graniță între 
consilierea financiară și 
psihologie ținând de zona 
neuroeconomiei

În conformitatea cu credințele 

despre bani am identificat 5 profiluri 

principale de risc care se potrivesc 

românilor. În lume,  majoritatea 

terapeuților financiari folosesc 5 

profiluri, deși sunt și terapeuți care 

folosesc până la 8 profiluri. Acestea sunt: 

AUTOSABOTORUL, ACUMULATORUL, 

SALVATORUL(FINANCIAR), 

DEPENDENTUL și INCONȘTIENTUL. 

Fiecare dintre aceste tipologii de risc are 

propriile credințe financiare cu care a 

crescut, propriile convingeri și propriile 

scenarii financiare toxice în care trăiește. 

Să aruncăm o privire asupra a două 

dintre aceste tipologii.

ACUMULATORUL –  este tipul 

de persoană care strânge ban pe ban 

indiferent de venitul pe care îl are. În 

literatura clasică este cunoscut ca și Hagi 

Tudose. Este un profil destul de răspândit 

pe care îl găsim frecvent în cercul de 

cunoștințe al fiecăruia. 

Deși poate economisi o sumă 
frumușică, nu se poate bucura de 
aceasta. Trăiește permanent cu frica 
zilei de mâine, are un mod de gândire 

catastrofal,  potrivit căruia, oricât ar 

acumula, nu va avea niciodată destul. 

A crescut cu convingerea : Bani albi 

pentru zile negre.  

De fapt, nici nu conștientizează că 

această gândire chiar îi atrage de multe 

ori în viață „multe zile negre”.

Trăiește în scenariul „Fără bucurie”, 

considerând că banii sunt făcuți nu  

pentru a  asigura confortul, ci au doar 

funcția de rezervă de risc. Nu dorește să 

investească pentru că nu are încredere 

de multe ori nici măcar în depozitele 

bancare și este cea mai sigură victimă a 

inflației. 

Este genul de persoană care nu 

umblă cu sume mari în portofel, fiind 

înspăimântat de faptul că ar putea fi 

jefuit. Orice i-ai vinde, indiferent de preț, 

i se pare scump. Atunci când plătește 

ceva, de regulă în cash, senzația de 

„durere” când dă banii aproape că i se 

poate citi pe față.

Spre exemplu, pentru această 

tipologie se recomandă vânzarea unor 

produse cu servicii gratuite atașate 

(gen all-inclusive) care să îl ajute să 

conștientizeze că nu își pierde banii ci, 

dimpotrivă, aceștia sunt protejați.

RCA + Asistență Rutieră gratuită 

prin cardul de la Assistance Cars Club 

9695 (produsul nostru din Campania 
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„Brilliant Brain”) este un pachet de 
asigurare care îi poate aduce bucurie 
dacă i se explică faptul că nu îl costă 
nimic tractarea, în situația în care are 
probleme, plătind alții în locul lui. 

SALVATORUL (financiar) – este 
tipul de persoană care trăiește pentru 
și prin ceilalți. Este un profil foarte 
răspândit în România. Dispus oricând să 
susțină financiar persoanele apropiate, 
poate ajunge adesea să se ruineze. El este 
banca familiei. Nu conștientizează faptul 
că acțiunile sale îi deresponsabilizează 
pe ceilalți.  Nu realizează gravitatea 
deresponsbilizării celorlalți și îi menține 
într-o permanentă stare de dependență 
și inadecvare financiară. De cele mai 
multe ori nu înțelege de ce receptorii lui 
(în familie de regulă sunt copiii, soția) nu 
se pot descurca, cu toate că el îi ajută în 
permanență.

A crescut cu convingerea: „Mă 

sacrific pentru ceilalți”. 

Trăiește în scenariul: „Fără liniște”, 
simțindu-se permanent responsabil de 
situația financiară a celor apropiați.

Spre exemplu, acestui tip de profil 
i se recomandă, în cazul asigurărilor de 
viață, un pachet de asigurare pentru el 
dar și pentru receptori și stabilirea unui 
plan prin care să-i învețe pe receptori, 
într-un timp determinat, să își preia plata 
polițelor. Un astfel de pachet îl protejează 
pe „Salvatorul” de la un posibil faliment 
personal și responsabilizează și receptorii 
(profilul de risc DEPENDENTUL din cadrul 
Terapiei Financiare), SALVATORUL ieșind 
din scenariul ”Fără liniște”.

Pentru fiecare profil de risc financiar 
în parte există metode de tratament 
ca, de exemplu, rescrierea scenariilor 
financiare toxice, există metode prin care 
viața personală a individului în cauză să 
fie protejată, să se îmbunătățească, iar 
toate acestea le regăsim în Programul 
1G-11 de Terapie Financiară și în Cursul 
de Terapie Financiară de 3 ore la care 
vă invităm să participați fie pentru 
dumneavoastră, personal, fie în calitate 
de vânzător.

Se pare că în aceste vremuri nivelul 
de oxitocină al clientului din piața 
asigurărilor a ajuns la cea mai scăzută 
cotă. Considerăm că este momentul 
ca oamenii să își recapete încrederea 
în sistemul de asigurări. Noi credem că 
aceasta se poate face prin maximizarea 
interacțiunilor pozitive între sistem 
și clienți, prin programe moderne de 
instruire a vânzătorilor bazate pe știință și 
etică, prin servicii adiționale asigurărilor 
care, oferite clienților, să demonstreze 
și practic preocuparea față de sănătatea 
fizică, financiară și mentală a acestora.

În companiile mari există medici 
care se ocupă, în elaborarea produselor, 
de aspectele ce țin de sănătatea fizică a 
clienților. Însă zona sănătății financiare, 
care în mod firesc ar ține într-o anumită 
măsură de consilierea financiară, ca și cea 
a sănătății mentale sunt ori neglijate, ori 
inexistente.

De aceea, Proiectul Neuro-Asigurări 
inițiat de Green Family Finance în 
parteneriat cu Risc Total Asig – broker 
de asigurare este unic în România. Noi 
am pornit o campanie extinsă prin 
care am început să contractăm și să 
integrăm în proiect Cabinete Individuale 
de Psihologie (suntem prezenți deja în 
București, Ploiești, Brașov, Sf. Gheorghe 
și Buzău),  propunându-ne ca prin 
intermediul acestor specialiști  să oferim 

clienților asigurați intervenție post-
traumă gratuită,  în cazul în care sunt 
implicați în incidente traumatice.

Campania are ca scop și atragerea 
de noi parteneri din piața asigurărilor 
în proiect,  astfel încât de beneficiile 
acestuia să profite cât mai multe 
persoane. 

La câteva luni, accidentul din 
Muntenegru a demonstrat câtă nevoie 
este de psihologi care să intervină, cel 
puțin în cazul traumelor din accidente 
rutiere, ca să nu mai vorbim despre 
decese, invalidități etc.

Așa că noi, în această toamnă, prin 
intermediul structurii pilot NeuroLife-B2 
pe care am creat-o special, am decis 
ca de posibilitatea de a primi asistență 
psihologică post-traumă gratuită să 
beneficieze orice persoană care are o 
poliță de asigurare,  chiar dacă nu este 
clientul nostru,  ci al unui partener 
din proiect sau chiar client dinafara 
sistemului nostru. Condiția este să se 
programeze pe site-ul nostru www.
neuroasigurari.ro la cel mai apropiat 
Cabinet Individual de Psihologie 
partener.

Există totuși o diferență între clienții 
din piața liberă și clienții noștri,  în sensul 
că pentru clienții noștri care au polițe de 
viață pe termen mai lung plătim în locul 
lor până la 10 ședințe de psiho-terapie 
către Cabinetul de Psihologie care acordă 
serviciul în situația în care aceștia au 
suferit un eveniment acoperit de polița 
de asigurare și au nevoie (ei sau membrii 
familiei) de asistență psihologică post-
traumatică pe durată mai îndelungată.
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Zilele minunate 
ale Bursei de Valori 
Bucureşti. 
Şi zilele de după. . . 

Luna trecută, Bursa de Valori 
Bucureşti (BVB) s-a bucurat de patru zile 
cu lichidităţi (valori ale tranzacţiilor) de 
peste 10 milioane euro pe zi, ceea ce este 
un eveniment rar.

Luna noiembrie ar putea să 
depăşească această performanţă şi toată 
lumea laudă succesele ofertelor publice 
de vânzare de acţiuni la Romgaz şi 
Nuclearelectrica. 

Brokerii şi analiştii nu spun că a 
început viitorul roz la bursă.

10 milioane euro este o sumă 
minusculă pentru o bursă cu pretenţii, 
aşa cum le mai are încă BVB, potrivit 
potenţialului economiei pe care o 
reprezintă această piaţă. 

La bursele din Varşovia, Praga sau 
Budapesta se tranzacţionează de multe 
ori pe bani mai mulţi.

La Bucureşti, brokerii şi-au 
fixat acest reper, de 10 milioane euro 
tranzacţii pe zi, pentru că, la acest volum 
de lucru, au şanse să plece acasă cu ceva 
bani în cont, la sfârşitul zilei. Nu mulţi, cât 
să nu lucreze în pierdere.

La Bursa din Bucureşti se trăieşte 
încă (se trăia în primele zile din 
noiembrie) în siajul marelui succes al 
ofertelor publice de vânzare ale Romgaz 
şi Nuclearelectrica.

Cererea de acţiuni a fost de câteva 
ori mai mare decât oferta, pe ansamblul 
investitorilor, iar o parte din banii blocaţi 
în ofertă au fost returnaţi acestora.

Din banii rezervaţi pentru oferte, 
o parte vor rămâne în piaţă, fie pentru 
a cumpăra, de la cota BVB, acţiunile 

Romgaz (SNG) sau Nuclearelectrica 
(SNN), pe care investitorii şi le-au dorit în 
ofertă, fie pentru a cumpăra alte acţiuni. 
Banii blocaţi în oferta Romgaz urma să fie 
returnaţi investitorilor în prima decadă a 
lunii noiembrie.

Vorbim de sute de milioane de 
euro, care ar trebui să-şi găsească marfa 
la BVB.

Or, aceasta este problema: mai 
devreme sau mai târziu efectul ofertelor 
SNG şi SNN se va estompa. Cele două 
acţiuni nu au un profil speculativ, ci 
sunt mai curând titluri de portofoliu, de 
păstrat pe termen lung. 

SNN şi SNG sunt şi acţiuni de 
dividende, deci o dată pe an se vor 
specula, relativ activ, preţurile din 
punctul de vedere al dividendelor. Dar 
mai mult nu.

Altfel, brokerii şi analiştii se tem că 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este în 
pericol să cadă în amorţeala de dinainte 
de ofertele respective, chiar şi cu SNG şi 
SNN la cota sa.

Poate că plusul de marfă de 
calitate, pe care titlurile respective îl aduc 
în rafturile  virtuale ale hipermarket-
ului BVB, va păstra lichiditatea medie 
a acesteia deasupra pragului de 
rentabilitate al pieţei, mai sus citat, 
pentru care BVB, ca firmă, şi brokerii, care 
o animă, merită să-şi bată capul.

Dar asta nu va echivala cu o nouă 
tendinţă de dezvoltare a Bursei.

Ce va mai lipsi? Ce a lipsit şi până 
acum: marfă bună şi muşterii.

Păi cum? Ofertele tocmai asta au 



47www.primm.ro 11/2013

demonstrat, că există şi marfă bună 

de adus la Bursă şi muşterii care s-o 

cumpere. Investitorii mici şi mijlocii, 

cei care pun în circulaţie sângele pe 

ringurile burselor, au suprasubscris de 

18 ori acţiunile Romgaz (SNG) care li s-au 

rezervat.

Da, dar nu există decât un Romgaz 

şi o Nuclearelectrica în România.

Iar între ofertele celor două, 

de mari dimensiuni, nu şi-a găsit 

cumpărătorii şi o ofertă de zeci de ori mai 

mică, a unei companii meritorii, AdePlast, 

cu o poveste frumoasă,  dar nu fără 

cusururi.

Pentru Romgaz şi Nuclearelectrica, 

românii au mobilizat sute de milioane de 

euro, dar pentru AdePlast nu au găsit 10 

milioane. 

Investitorii români au bani sau,  la 

nevoie,  pot mobiliza (băncile le dau) zeci 

şi sute de milioane pentru acţiuni la BVB, 

dar nu pentru orice.

Astfel că, nu ne rămâne decât 
să sperăm că Guvernul va aduce cât 
mai repede la Bursă Hidroelectrica, 
Complexul Energetic Oltenia (cu lignitul 
şi termocentralele sale), Electrica cu 
reţelele care i-au mai rămas, astfel încât 
tonusul pozitiv de pe pieţele externe să 
păstreze soarele şi deasupra Bucureştilor, 
iar marfa nouă să profite de apetitul 
cumpărătorilor manifestat în săptămânile 
acestea.

Ar mai fi o promisiune şi dinspre 
Romtelecom, dar vor fi toate acestea 
suficient ca să propulseze BVB  pe 
traiectoria dezvoltării pe care o merită?

Poate că ar mai fi câteva companii 
private care ar produce o emulaţie 
apropiată de cea a  Romgaz, dacă 
antreprenorii lor ar vrea. 

Analiştii cred că, din nefericire, 
economia nu poate livra multe companii 
care să aibă pretenţia de a strânge peste 
100 de milioane euro la Bursă. Între 
ar fi multe, dacă nu vor fi sufocate de 

guvernările defazate de obicei de nevoile 

economiei.  

Nici despre români nu se mai poate 

spune, după ofertele SNN şi SNG,  că nu 

sunt educaţi, că nu sunt dispuşi să-şi 

asume riscurile investiţiei la bursă şi nici 

că sunt săraci. Dimpotrivă, românii s-au 

adaptat rapid la stilul vremii, orientat 

spre active cât mai productive de cash 

(dividende).

Deja ne putem imagina ce va urma.

Ce ar trebui?

Ca autorităţile să încerce să repare 

daunele produse prin ocolirea Bursei 

la privatizări. Să înveţe şi să muncească 

să păstreze controlul companiilor 

strategice, chiar dacă statul mai are 30 % 

din acţiuni. După ce vor ajunge la bursă 

toate companiile de stat, să mai avem 

o ofertă de 10% de acţiuni Romgaz şi 

Nuclearelectrica. Şi aşa mai departe...   

Adrian N. IONESCU

3 Octombrie

Lichiditatea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB)

1 Oct. - 8 Noi. 2013

11 Octombrie

23 Octombrie 6 Noiembrie

Volum tranzacţii (mil. acţiuni)

Valoare tranzacţii (mil. euro)
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Studii şi specializări

 Absolvent al ASE- Facultatea de Finanţe 

- Contabilitate (1975)

 Doctor în Economie (2004)

Activitate profesională

Preşedinte al Comisiei de Buget-

Finanţe din Camera Deputaţilor (2012-

2013)

Deputat (2000-2008), Preşedinte 

al Comisiei de Politică Economică, 

Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

Senator (2008-2012), Vicepreşedinte al 

Senatului

Secretar de Stat în Ministerul de 

Finanţe (1996-1998)

Preşedinte EXIMBANK (1999-2000)

Studii şi specializări

 Academia de Studii Economice, 

Bucureşti - 1975

 Doctor în Economie -1978

 Membru corespondent al Academiei 

Române

Activitate profesională

 Consilier pe probleme economice al 

Premierului Victor PONTA

 Profesor universitar - Şcoala Naţională 

de Studii Politice şi Administrative, 

Bucureşti

 Preşedinte al Consiliului de 

Supraveghere al BCR (2005-2007)

 Ministru de Finanţe - 1997 - 1998 

 Economist-şef al Băncii Naţionale a 

României (1992-1997)

Dan Radu RUŞANU

Preşedinte

Daniel DĂIANU

Prim Vicepreşedinte

Noua 
componenţă 
a Consiliului 
ASF

Plenul reunit al 

Camerei Deputatilor si 

Senatului a aprobat în 

data de 5 noiembrie, 

noua componenţă 

Consiliului Autorităţii de 

Supraveghere Financiara, 

care îl va avea ca 

Preşedinte pe Dan Radu 

RUŞANU.

Marian SÂRBU

Membru neexecutiv

Activitate profesională

Presedinte, CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private

Deputat, Preşedinte Comisia de Validare, Vicepreşedinte 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Deputat, Ministru Delegat pentru Relaţia cu Partenerii 

Sociali

Deputat, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale

Deputat, Vicepreşedinte Comisia pentru muncă şi 

protecţie Socială

Secretar de stat ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Vicepreşedinte CNSLR Frăţia

Preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din Industria 

Lemnului 

Dr. Ing. Albin BIRO

Membru neexecutiv

Studii şi specializări

 Absolvent al Institutului Agronomic “Nicolae Bălcescu” 

Bucureşti, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare

Masterat în economie în specialitatea Management financiar la 

Universitatea Ecologică din Bucureşti

 Doctor în agronomie 

 Mediator

 Formator

Activitate profesională

Membru al Consiliului CSA din 2001

Preşedinte al Societăţii de Valori Mobiliare PEREFERNUM BROKER

Preşedinte al Fundaţiei Creştine de Ajutorare

Inginer la IELIF Miercurea-Ciuc

Membru al Consiliului Director al Fondului de Protecţie a 

Victimelor Străzii 

Membru al Comisiei Speciale a Fondului de Garantare
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Studii şi specializări

 Absolvent al Conservatoire National 

des Arts et Metiers

 Absolvent al Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti

Activitate profesională

 Membru în Colegiul Mediatorilor

 Membru în Cosiliul CSA - Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor

 Şef al departamentului de Analiză 

Financiară, Oficiul Naţional de Prevenire 

şi Combatere a Spălării Banilor

 Analist Financiar, EUROMBANK

 Analist Financiar, Grupul Financiar 

GELSOR

Corneliu MOLDOVEANU 

Vicepreşedinte - asigurări

Mircea URSACHE 

Vicepresedinte - piaţa de capital

Marian MÎRZAC 

Membru neexecutiv

Gheorghe MARCU 

Membru neexecutiv

Ion GIURESCU 

Vicepreşedinte - pensii private

Studii şi specializări

 Absolvent al Universitatii Tehnice 

Bucureşti

 Studii Postuniversitare: Colegiul 

Naţional de Apărare

Activitate profesională

 2009 - Preşedinte al AVAS - 

Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului şi Preşedinte al 

Consiliului de Supraveghere a Fondului 

Proprietatea

 2002-2012 - Preşedinte - Director 

General al WORLD Trade Center 

 1998-1999 - Membru în Consilii de 

Administraţie la ASTRA şi OMNIASIG

Studii şi specializări

 Absolvent a două programe de masterat la Universite 

d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa - Ştiinţe economice cu 

specializările Analiză economică şi Politică şi Analiză financiară

Activitate profesională

 Director General, CARPATICA Asig 

 Director Financiar, ADREM Invest

 Director General, NOVA Trade 

 Director al Direcţiei de Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF - 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 Consilier - Director General şi de Director Economic, ASTRA 

Asigurări

Şef Serviciu Trezorerie, CREDIT Bank

Studii şi specializări

 1979-1984 Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara, Facultatea 

de Mecanică

1985-1990 Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Stiinţe 

Economice

1988-1989 Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, cursuri postuniversitare

2006 Curs avansaţi - Strategii de Tranzacţionare pe Pieţele Derivate

Membru ANEVAR

Activitate profesională

 1984-1989 Inginer Întreprinderea Electrocontact Botoşani - 

Secţia Cercetare-Proiectare

 1990 - 1992 Deputat de Botoşani

 1992-2000 Director SIF Moldova 

 2007- prezent Director SC Nord GLG SRL Botoşani

 2008 - 2012 - Senator de Botoşani

Studii şi specializări

 Doctor inginer, absolvent al 

Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri, Poduri 

şi Geodezie

Activitate profesională

 Vicepreşedinte, CSSPP

 Deputat, Parlamentul Romaniei, 

membru în Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială;

 Preşedinte, CNPAS

 Secretar de stat, Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei;

 Preşedinte, Consiliul Economic şi 

Social;

 Deputat, Parlamentul României, 

membru în Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială;
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Alexandru CIUNCAN şi Andreea COSMA reprezintă România 

în grupurile de lucru ale EIOPA 

Supervisory Board-ul EIOPA - Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale a votat 
numirea în cadrul IRSG - Insurance and Reinsurance Stakeholder Group a doi membri din partea 
României - Alexandru CIUNCAN, Secretar General al APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, 
reprezentând interesele consumatorilor de asigurări, şi Andreea COSMA, Business Development 
Director la GRAS Savoye, reprezentând angajaţii. 
 Grupurile de stakeholderi sunt o parte importantă a funcţionării EIOPA, având rolul de 
a contribui la analiza şi comensurarea impactului activităţii autorităţii din mai multe unghiuri: ele 
facilitează dialogul între EIOPA şi consumatori, angajatori, reprezentanţi ai industriilor de asigurări şi 
pensii şi asociaţii profesionale relevante. 20 de state membre ale Uniunii Europene sunt reprezentate 
în aceste grupuri.

Doresc să îi felicit pe membrii nou-numiţi în aceste grupuri de lucru. Diversitatea de interese pe care 
aceştia o reprezintă este crucială pentru ducerea la îndeplinire a mandatului EIOPA - asigurarea stabilităţii 
financiare şi protecţia consumatorilor, a declarat Gabriel BERNARDINO, Preşedintele EIOPA.
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Anca ROŞCĂNEANU 

Director General

GRAS SAVOYE România

Potenţialul şi rezultatele de până acum 
ale echipei de specialişti ai GRAS SAVOYE, 
precum şi oportunităţile din piaţă m-au 
determinat să mă alătur companiei cu 
încredere că vom contribui cu succes la ritmul 
de creştere al grupului. Provocarea în acest 
moment este dată de contextul economic 
actual, caracterizat de o reaşezare şi de o 
schimbare de optică a companiilor.

2010 –2013 - Director Executiv, ASIGEST 
Broker

2009 – 2010 - Managing Director, RISK 
Control

2005 – 2009 - Director Asigurări, EOS 
Risq România

2003 – 2005 - Broker Asigurări, 
LONDON Brokers

Delia VASILICĂ 

Director de 

Dezvoltare 

STEIN Bestasig 

Insurance Broker

Cei 10 ani petrecuţi la AON au însemnat formarea mea ca profesionist 
în asigurări, ani în care am acumulat foarte multă experienţă, iar acum încep 
această etapă cu mult entuziasm şi aştept cu nerăbdare să am parte de noi 
provocări profesionale alături de echipa STEIN Bestasig.

Delia VASILICĂ a făcut anterior parte din echipa de management 
a AON România. În decursul celor 10 ani de carieră petrecuţi în cadrul 
companiei, a avut diverse responsabilităţi, începând ca broker, ultima 
poziţie ocupată fiind cea de Sales Support & Marketing Manager.

Todd PASSMAN

Director de Asigurări 

Maritime

CERTASIG

Cunosc CERTASIG de mulţi ani, am lucrat 
cu echipa şi am fost impresionat mereu de 
profesionalismul şi devotamentul companiei 
faţă de piaţa asigurărilor maritime din Turcia, 
precum şi de creşterea remarcabilă înregistrată 
de-a lungul anilor. Când mi s-a oferit şansa de 
a face parte din echipa CERTASIG, în calitate de 
Director al Departamentului Asigurări maritime, 
am fost onorat să o accept. Aştept cu nerăbdare 
provocările de a continua dezvoltarea 
portofoliului de asigurări maritime.

Todd PASSMAN şi-a început cariera 
în calitate de avocat de litigii în America, 
continuând-o apoi, din anul 2010, la una 
dintre cele mai prestigioase firme de brokeraj 
din Turcia, specializate pe asigurări maritime, 
unde a derulat şi activităţi de ordin comercial.



52 www.primm.ro11/2013

Întâlnirea inaugurală a Clubului Pro-Asigurări

5-6 octombrie 2013

La Cheile Grădiştei, a 
avut loc întâlnirea inaugurală 
a Clubului Pro-Asigurări, 
eveniment organizat de 
SIMBA, ITC - Insurance Training 
& Consulting şi INDOCTA. 
Întrunirea a reunit 190 de 
participanţi, reprezentanţi 
a peste 135 de companii 

de asigurări şi de brokeraj în 
asigurări, precum şi parteneri ai organizatorilor.

Prin scopul şi obiectivele stabilite, Clubul Pro-Asigurări va sprijini inclusiv 
activitatea asociaţiilor profesionale din domeniu, prin deschidere către toate 
segmentele reprezentate de acestea şi doresc să le invit de pe acum să participe 
la prima Adunare Generală a membrilor, ce va avea loc în primăvară, a declarat 
Marius FLOAREA, Preşedinte Clubului Pro-Asigurări.

Riscurile în IT 
analizate la Conferinţa 
CYBERTHREATS 

16 octombrie 2013

Conferinţa CYBERTHREATS a 
fost organizată de IBR, sub egida 
europeană a ENISA şi a reunit 
reprezentanţi ai BNR, ASF, SRI, ARB, 
CERT-RO, CIO Council, ANSSI, LSRS, 
ai instituţiilor financiar-bancare, ai 
marilor firme de consultanţă şi audit. 

În cadrul conferinţei au 
fost dezbătute aspecte privind 
implicaţiile majore generate de 
problemele administrării riscului 
operaţional aferent activităţilor de 
IT şi de comunicaţii din perspectiva 
indicatorilor de risc, nevoia unor 
reglementări specifice şi unitare, 
importanţa unui CERT Financiar.

Orientarea spre supravegherea 
bazată pe riscuri solicită imple-
men t area unor noi concepte 
construite pe indicatori calitativi 
şi cantitativi şi poziţionarea lor 
faţă de un benchmark naţional. 
Managementul crizelor, abordarea 
macro-prudenţială, măsurile proactive 
trebuie să fie analizate, inclusiv din 
perspectiva implementării unui 
CERT Financiar, pentru a evita să fim 
doar reactivi şi să avem o abordare 
sistematică şi sistemică, a declarat 
Călin RANGU, Director Adjunct, 
Direcţia Supraveghere Integrată, 
ASF – Autoritatea de Supraveghere 
Financiară. 

AEGON România a lansat divizia

Private Investments

17 octombrie 2013

Olandezii de la AEGON, 
activi pe piaţa din România 
încă din 2007, au lansat o 
nouă divizie destinată celor cu 
venituri ridicate, sub denumirea 
de Private Investments. Odată 
cu aceasta, AEGON a anunţat 
în mod oficial şi punerea în 
vânzare a unui nou produs de 
asigurare de viaţă - AEGON 
Privilege, destinat celor dispuşi 

să investească o primă minimă de 5.000 euro, respectiv 7.000 euro.

Noua divizie gestionează deja un portofoliu de peste 50 de contracte. 
Astfel, o echipă de consultanţi financiari privaţi consiliază personal clienţii 
AEGON Privilege, care vor putea plasa până la 100% din sumă în fonduri de 
investiţii cunoscute, precum FRANKLIN Templeton, FIDELITY, BLACK Rock, 
ALLIANZ, JP MORGAN, SCHRODER sau CREDIT Suisse.

Compania estimează că va atrage câteva sute de clienţi prin acest 
produs, însă în România baza potenţială este de 4-5.000.
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Nouă profesionişti români au primit titlul 

„Chartered Financial Analyst" 

21 octombrie 2013 

Nouă profesionişti români au 
primit titlul „Chartered Financial 
Analyst" decernat de CFA România. 
Evenimentul CFA Charter Award 
Ceremony i-a avut ca Invitaţi de 
Onoare pe Meir STATMAN, Glenn 
KLIMEK  Professor of Finance, 
Leavey School of Business, Santa 
Clara University, SUA, precum şi pe 
Nitin MEHTA, CFA de la CFA Institute. Moderatorul evenimentului a fost Dorin 
Alex BADEA, CFA - Preşedinte CFA România.

Cei mai noi deţinători ai titlului CFA sunt: Roxana COPĂCEL, Cristina 
DUMITRESCU, Laura HEXAN, Veronica ILINCA, Alina Elena NEGRILĂ, Cristian 
POPA, Claudiu SABĂU, Dănuţ TRIFU şi Bogdan Constantin TUDOSIE.

Fiecare candidat a parcurs o pregătire riguroasă şi cu siguranţă a dedicat 
o mare parte din timpul liber studiului, însă acum, odată cu obţinerea certificării 
şi-a „recăpătat viaţa". Titlul CFA reprezintă o investiţie în viitor, o investiţie care 
nu se supune regulilor de alocare prudenţială şi care prezintă un risc minim de 
depreciere, a afirmat Nitin MEHTA, înainte de înmânarea certificărilor.

Cum prevenim frauda

în asigurări?

24 octombrie 2013 

În cadrul celei de-a doua ediţii 
a Conferinţei  „Frauda împotriva 
asigurărilor", organizată de Pro 
Fiduciaria în parteneriat cu AVUS 
România, specialiştii din piaţa locală şi 
din străinătate au analizat modalităţi 
de identificare şi prevenire a acestui 
fenomen.

În încercarea de a combate mai 
eficient frauda în asigurări, companiile 
de profil încearcă să găsească elemente 
comune între făptuitori, astfel încât 
să poată fi conturat un portret al 
„fraudatorului tipic".

Putem pune o oglindă în faţa 
oricăruia dintre dumneavoastră şi vom 
vedea că fiecare poate fi un făptuitor. Este 
chiar marea masă de oameni, a explicat 
Roland WORNER, Şeful Departamentului 
Anti-fraudă al ZURICH Insurance Group. 
Aceştia variază de la infractorii de ocazie, 
până la cei economici sau de la cei aflaţi 
la marginea societăţii, până la cei cu 
o situaţie materială bună, a precizat 
WORNER, în cadrul conferinţei. 

CARPATICA Asig a crescut cu 73% în primele 

9 luni ale anului

29 octombrie 2013 
Conform rezultatelor financiare 

preliminare pe primele trei trimestre, 
CARPATICA Asig a înregistrat o creştere 
de 73% a volumului de prime brute 
subscrise, comparativ cu perioada 
similara a anului precedent, de la 
206,98 milioane lei în 2012, la 357,95 
milioane lei în  2013.

În acelaşi timp, numărul 
reclamaţiilor primite a scăzut cu 
aproximativ 23%, de la 731 în primele 
trei  trimestre din 2012, la 559 în 
perioada ianuarie-septembrie 2013.

Diversificarea portofoliului de produse, îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
şi extinderea reţelei teritoriale atât de vânzare, cât şi de soluţionare daune au 
constituit vectorii creşterii înregistrate în aceste prime 9 luni, factori-cheie pe 
care ne vom concentra atenţia şi în perioada următoare, a declarat Ina CRUDU, 
Director General al companiei.
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Delicii culinare şi cinematografice franţuzeşti,

"asigurate" de GROUPAMA

29 octombrie 2013 

GROUPAMA Asigurări a organizat o proiecţie specială 
în cadrul Festivalului „Les Films de Cannes a Bucarest", 
dedicată deliciilor gastronomice şi cinematografice ale 
Franţei. Compania a fost pentru al treilea an consecutiv 
Partener Principal al Festivalului „Les Films de Cannes a 
Bucarest", cinematografia reprezentând una din liniile 
principale de sponsorizare pentru GROUPAMA la nivel 
internaţional şi local, prin Fundaţia GROUPAMA Gan.

Evenimentul, desfăşurat în decorul cochet al 
cinematografului  „Elvira POPESCU", a inclus vizionarea 
peliculei "Haute-Cuisine", un film de Christian VINCENT, 
câştigătorul Premiului Publicului la Provincetown Film 
Festival în 2013. Proiecţia a fost urmată de un cocktail în 
cadrul căruia invitaţii au putut degusta preparate specific 
franţuzeşti.

BUSINESSWIDE Broker – de 3 ani în piaţa românească de asigurări

1-3 noiembrie 2013

Dezvoltarea unor proiecte în mediul online, 
alăturarea unor puternice reţele de distribuţie şi 
diversificarea portofoliului de produse de asigurare 
vândute reprezintă câteva dintre liniile care vor ghida 
în 2014 activitatea BUSINESSWIDE Broker de Asigurare. 
Despre toate s-a vorbit la Moeciu, în cadrul unui 
eveniment prilejuit de aniversarea a 3 ani de când 
compania activează în piaţa românească de profil. 

Suntem într-un moment al existenţei noastre în 
care trebuie să stabilim repere în toate liniile de activitate. 
În acest mod putem construi o cultură organizaţională 
puternică, în care fiecare membru al echipei noastre să 
creadă şi care să îi integreze valorile, ne-a declarat Zefir 
CASTRIS, Managing Director al BUSINESSWIDE Broker de 
Asigurare.
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Bere germană 

„The George 
and Dragon Pub”

În centrul orașului, aproape de 
Piața Unirii, dar într-o zonă liniștită, unde 
te poți detașa de agitația cotidiană, se 
află unul dintre cele mai noi restaurante 
din București – „The George and Dragon 
Pub”.

Lansat în vară, pentru început sub 
forma unei terase răcoroase sub o boltă 
de viță de vie, mai apoi, de la începutul 
lunii noiembrie, într-o casă elegantă, 
pub-ul s-a reinventat, cu decoruri noi, dar 
și cu un meniu pe măsură.

„The George and Dragon Pub” a fost 
creat pe modelul pub-urilor englezești, 
cu preparate culinare delicioase, bazate 
pe conceptul de gastro-pub. De fapt, așa 
cum ne asigură și Chef-ul, în același timp 
unul dintre proprietari, rețeta pub-ului 
este simplă – mâncare bună, preparată 
din ingrediente naturale, cele mai multe 

din gospodării locale, bere rece (o largă 
selecție care include sortimente create 
într-una dintre cele mai vechi berării din 
Munchen), dar și o rafinată selecție de 
vinuri (realizată din cele mai cunoscute 
crame românești cu ajutorul unor 
somelieri de renume). 

Dincolo de acestea,  „The George 
and Dragon Pub”  înseamnă o atmosferă 

prietenoasă și caldă, relaxantă, 
fără elemente opulente, unde 
toți cei care trec pragul casei din 
strada Cuza Vodă se simt fără 
griji.  

Tot aici, nu sunt neglijate 
nici prânzurile de afaceri sau întâlnirile în 
care discreția este elementul principal, 
localul beneficiind de separeuri care 
oferă intimidate și confidențialitate. 

Și asta nu este tot: dacă doriți un 
prânz pescăresc în familie sau un loc în 
care să urmăriți competițiile sportive cu 
prietenii, Dragonul vă așteaptă. 

Iar de curând, „The George and 
Dragon Pub” oferă și noi meniuri 
gustoase pentru prânzul de la birou, 
oferind livrări și servicii de catering.

Atmosferă englezească

Mâncare italiană
BBBBee

AAAAtttt

MMMMMââ

Contact

Str. Cuza Vodă 46

 (fosta str. Oiţelor)

București, sector 4 

Telefon: 0755.565.211 

E-mail: contact@

georgendragonpub.ro
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Le Théâtre – dedicat artei culinare

Pe o străduţă îngustă din 
apropierea Pieţei Amzei, care șerpuiește 
prin spatele Bisericii Albe, o casă cu etaj 
şi perdele de iederă invită trecătorii 
să devină personaje şi regizori într-o 
piesă de teatru... culinară. Restaurantul 
”Le Théâtre” îţi dezvăluie, odată ce îi 
treci pragul, o lume a eleganţei şi a 
preparatelor culinare alese. 

Odată intrat în joc, de îndată ce urci 
pe scenă, te  vei așeza la una din mesele 
centrale de lângă pian sau, dacă nu, într-
un colţ retras, și privirea îţi va fi atrasă de 
decor, iar auzul, cucerit de muzica bună. 
Fotografii clasice în rame vechi, costume 
de teatru dintr-o altă epocă, un joc al 
scaunelor între „tradiţionalul tapiţat” 
şi „noul colorat” – toate elementele se 
îmbină armonios pe fundalul ritmurilor 
de jazz sau ale acordurilor clasice.

Scenariul ajunge în mâinile tale 
prin bunăvoinţa gazdei: antreuri şi 
peşte, meniu tradiţional, salate, clătite 
şi, la loc de cinste, deserturile, toate ne 
fac cu ochiul, aşteptându-şi rândul, căci 
reprezentaţia nu poate începe fără actorii 
principali. Iar tu, ca regizor, alegi cine să 
intre în scenă. Poate o cremă de legume 
cu crutoane sau o supă de raţă pentru 
primul Act? Poate inele de calamar pane 
servite cu sos tartar sau un pui rădăuţean 

cu ciuperci în sos de smântână cu 
hrean, pentru Actul al doilea? Sau, mai 
degrabă, o scenetă a clătitelor cu pui şi 
camembert şi un epilog al papanaşilor cu 
frişcă şi dulceaţă?

Orice ai alege, piesa gastronomică 
se joacă sub ochii tăi, în clinchet de 
furculiţe nerăbdătoare şi de pahare pline.

În miezul verii, restaurantul „Le 
Théâtre” pune la dispoziţia vizitatorilor 
terasa din curte:  o oază de verdeaţă 
ascunsă în inima oraşului, care te îmbie 
să-ţi petreci după-amiezile şi serile în 
companie plăcută şi, poate, ca spectator 
întâmplător al unuia dintre evenimentele 
culturale organizate aici. Pianistul italian 
Sebastiano MAMMANA, cântăreaţa de 
jazz Irina SÂRBU, trupa Jazz Challenge 
sau maeştri ai blues-ului precum Mike 
GODOROJA, Marcian PETRESCU şi Călin 
CYFER sunt doar câţiva dintre artiştii care 
au susţinut concerte live pe scena „Le 
Théâtre”.   

Casa cu etaj, grădină de vară şi 
perdea de iederă de pe strada George 
ENESCU este, totodată, şi sediul Uniunii 
Teatrale din România – UNITER, care 
sprijină desfăşurarea evenimentelor 
cultural-artistice organizate la „Le 
Theatre”. Iar dacă te decizi să dai cortina 

la o parte, într-o zi, şi să vii în vizită, 
poate vei întâlni, în treacăt, una dintre 
figurile emblematice ale lumii teatrului 
românesc de astăzi. 

Contact

Bucureşti, Str. George ENESCU, nr. 2-4, 

sector 1 (zona Piaţa Amzei, Calea Victoriei - 

în spatele Bisericii Albe);

Tel: 021.318.28.74; 0733.976.471

E-mail: office@letheatre.ro

Website: letheatre.ro



APPLE atacă piaţa tablet PC-urilor cu a cincea generaţie a iPad-ului de 9.7 

inch, lansat, de această dată, cu o denumire mai atrăgătoare: iPad Air. Mai 

subţire, mai uşor, mai rapid. Şi, conform primirii pe care a avut-o în rândul 

publicului, deja extrem de popular. 

Adina TUDOR

Editor

Numele?
Air. iPad Air

Într-un eveniment organizat 
la sfârşitul lunii octombrie, APPLE a 
prezentat publicului cea mai subţire şi 
mai uşoară versiune a iPad-ului de 9.7 
inch de până acum. Numele? iPad Air (şi 
nu iPad 5, cum s-ar fi aşteptat fanii). Cum 
a fost primit? Între entuziasm şi critică... 
la fel ca întotdeauna, pentru că niciun 
produs al companiei din Cupertino nu 
a scăpat până acum de mixul adoraţie – 
cârcoteală şi de obişnuitele contraziceri 
între taberele pro şi contra. 

Una peste alta, noul tablet PC a fost 
luat în primire de presă şi de utilizatori 

deopotrivă, iar review-urile au început 
să curgă unul după altul. Evident, 
dimensiunile „spectaculoase” ale gadget-
ului sunt punctul de pornire pentru 
majoritatea articolelor şi elementul 
esenţial când vine vorba de argumentele 
„pro”. Astfel, deşi păstrează ecranul uriaş 
de 9.7 inch (Retina), iPad Air porneşte de 
la o greutate de doar 469 de grame, fiind 
cu 28% mai uşor decât predecesorul, şi 
are numai 7,5 mm grosime, cu 20% mai 
subţire decât varianta predecentă. 

În plus, APPLE a lucrat un pic şi 
la design-ul tablet PC-ului, reducând 

semnificativ marginea din jurul display-
ului (cu circa 43% în portrait mode). Alte 
caracteristici includ un procesor A7 64-bit 
şi un coprocesor de mişcare M7, despre 
care compania subliniază că sunt de 8 ori 
mai rapide şi au o performanţă grafică 
de 72 de ori mai mare faţă de primul iPad 
lansat în 2010. La acestea se adaugă un 
spaţiu de stocare de 16 GB, 32 GB, 64 GB 
sau 128 GB, o cameră frontală de 1.2 MP 
şi cameră pe spate de 5 MP, plus o durată 
a bateriei de până la 10 ore. 
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Ce spune tabăra 
entuziaştilor?

E cel mai subţire şi cel mai uşor iPad 
de 9.7 inch!

Dimensiunile Air-ului au generat un 
val de entuziasm la nivelul tuturor fanilor 
APPLE, şi nu numai, mulţi considerându-
le un punct în favoarea tablet PC-ului. 

E mai bun decât iPad 2.

Dintre tablet PC-urile de 9.7 inch 
mai vechi, APPLE a lăsat pe piaţă doar 
iPad 2, renunţând la generaţiile 3 şi 4, 
iar Air-ul e, cu siguranţă, alegerea mai 
bună dintre cele două rămase. Desigur, 
cumpărătorii mai au la dispoziţie şi 
noul iPad Mini cu Retina Display, însă 
utilizatorii business, care au nevoie de un 
înlocuitor de laptop şi care vor o „staţie 
de lucru” flexibilă, vor opta cu siguranţă 
pentru display-ul mai mare şi accesoriile 
care cresc productivitatea.

E cel mai nou iPad! Şi aduce cea 
mai mare schimbare din ultima vreme.

Din poziţia de cea mai recentă 
versiune a popularului tablet PC, 
Air-ul atrage cu siguranţă atenţia şi... 
cumpărătorii, fie că este vorba despre 
cei care nu au deţinut până acum unul, 
fie de cei care sunt gata să-şi schimbe 
vechiul gadget. În plus, mulţi consideră 
că această a cincea generaţie aduce 
cele mai mari schimbări din punctul de 
vedere al hardware-ului iPad-ului – uşor, 
subţire, rapid. 

Ce spune tabăra 
cârcotaşilor?

Şi ce dacă e cel mai subţire şi cel 
mai uşor iPad de 9.7 inch?

Chiar dacă e semnificativ mai zvelt 
decât predecesoarele sale, tot rămâne 

un tablet PC mult mai mare decât un 
iPad Mini, de exemplu. Cu alte cuvinte, 
rămâne totuşi mai greu de ţinut în braţe 
şi de manevrat cu ambele mâini decât un 
gadget de 7 inch. 

Lipseşte scanner-ul de amprente 
„Touch ID”, prezent pe iPhone 5S.  

Foarte mulţi au fost dezamăgiţi 
de faptul ca iPad Air nu a fost echipat cu 
sistemul de identificare prin amprentă, 
introdus pe iPhone 5S, care elimina 
necesitatea de a introduce o parolă la 
fiecare deblocare şi la fiecare achiziţie. 

Preţul e cam piperat...

Poate că e un tablet PC de top, unul 
dintre cele mai bune aflate pe piaţă la 
ora actuală, însă preţul este pe măsură. 
La urma urmelor, pentru consumatorii 
cu un buget restrâns există destule 
alternative „rivale” cu specificaţii tehnice 
de ultimă generaţie care abia aşteaptă să 
fie cumpărate.

Specificaţii tehnice iPad Air - versiunea WiFi

Culori disponibile gri, argintiu

Spaţiu de stocare 

(versiuni disponibile)

16 GB/ 32 GB/ 64 GB/ 128 GB

Dimensiuni lungime - 240 mm/ lăţime - 169,5 mm/ grosime - 7,5 mm

Greutate 469 grame

Display 9.7-inch LED-backlit Multi-Touch Retina Display

Rezoluţie ecran 2048x1536, la 264 ppi

Procesor A7 cu arhitectură 64-bit, coprocesor M7

Conexiuni Wi-Fi (802.11a/b/g/n); dual channel (2.4GHz şi 5GHz), MIMO, Bluetooth 4.0 

Camere foto Facetime HD Camera  -1.2 MP, iSight Camera - 5 MP

Baterie 32.4-watt-hour, până la 10 ore

Sistem de operare iOS 7
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Fire of Anatolia

Una din cele mai mari si mai cunoscute companii de dans din 
lume, Fire of Anatolia este un proiect unic, cu influenţe din mitologia şi 
cultura anatoliană. Trupa a susţinut reprezentaţii în mai mult de 85 de 
ţări, în faţa a peste 20 de milioane de spectatori. Spectacolul pe care 
aceasta îl va susţine la Sala Palatului aduce pe scenă, în interpretarea 
a 55 de dansatori, folclorul şi dansul popular din toate regiunile 
Turciei. Împărţit în două acte, show-ul ilustrează fragmente din istoria 
Mesopotamiei şi Anatoliei. 

Bucureşti, decembrie 2013

SPECTACOL

Karel Zdeněk LÍMAN, arhitectul ceh al Casei Regale a României

Expoziţia găzduită de Muzeul Naţional de Artă al 
României propune, prin intermediul unei selecţii de fotografii, 
o incursiune în opera arhitectului ceh Karel LÍMAN (1855 – 
1929), creaţia acestuia fiind foarte puţin cunoscută în România 
contemporană. Imaginile selectate și prezentate publicului 
realizează, prin mijloace fotografice deosebite, o introspecţie 
asupra viziunii arhitectului privind conceptul de arta totală în 
construcție, LÍMAN fiind cel mai apreciat arhitect al Casei Regale 
a României. 

Bucureşti, MNAR, Sălile Kretzulescu, octombrie 2013 – 12 ianuarie 2014

EXPOZIȚIE

Arta de a fi

Într-o lume 
dominată de 
preocuparea 
excesivă de 
achiziţionare de 
bunuri, de goana 
după avere şi 
de falsele rețete 
pentru fericire, 
Erich FROMM își 

învaţă cititorii cum să se elibereze de 
iluzii şi de ideile primite de-a gata, prin 
trecerea de la existenţa preocupată de 
posesie şi îmbogățire („a avea”) la un trai 
bazat pe conştientizarea şi dezvoltarea 
propriilor calităţi sufletești („a fi”). Autorul 
se axează pe tehnicile individuale de 
concentrare, de meditaţie orientală şi de 
autoanaliză în cheie freudiană.

Erich FROMM, Editura Trei

SHAKESPEARE, Visul unei nopţi 

de vară

Într-un spaţiu plin de poezie urmează 
să se petreacă nunta lui Theseu şi a Hypolitei. 
Patru îndrăgostiţi sunt purtaţi pe aripi 
de magie de către un Puck gânditor şi 
imprevizibil şi de armata lui de elfi şi de zâne. 
Li se alătură un cuplu nepământean, Oberon 
şi Titania, pereche care tulbură cu cearta lor 
întreaga natură şi, indirect, rostul celor două 
poveşti de dragoste. O ţesătură complicată 
de întâmplări şi intrigi sentimentale se petrec 
noaptea, ca într-un vis.

Regia: Gelu COLCEAG 

CARTE TEATRU






