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Editorial

Catastrofe naturale
BREXIT 
terorism 
ASTRA 620...

Ce urmează? 

Soarele arzător ne amintește de concediu și de relaxare după 
un sezon aglomerat. Şi totuși... printre destinațiile de vacanță se 
strecoară insistent gândul la proiectele de viitor.

Ce va aduce toamna 2016? Primele răspunsuri se vor contura cu 
ocazia tradiționalelor întâlniri de la Baden-Baden și Monte Carlo. 

BREXIT-ul, modalitatea în care se va derula şi consecințele 
acesteia asupra pieței europene de asigurări rămân în topul agendei. 
Acest lucru, în contextul în care Londra este principala „poartă de 
intrare” în Europa pentru importate grupuri financiare internaționale, 
inclusiv din industria de re/asigurări.

Atentatele teroriste de la Istanbul, Bruxelles sau Paris, „potopul” 
care a lovit la începutul verii Vestul Europei sau expunerea crescută 
la catastrofe naturale sunt realități care deja produc efecte asupra 
activității re/asigurătorilor.

În România, etapa de reașezare a pieței, marcată de schimbări 
legislative, dar şi de ieșirea din ring a unui număr de jucători, cu toate 
consecințele economice şi umane inerente, este un proces departe 
de a se fi încheiat. Disponibilizarea colectivă a peste 600 de angajați 
ai ASTRA, ca şi deschiderea procedurii de faliment în cazul FORTE 
Asigurări, statutul încă incert al altor asigurători reprezintă câteva 
dintre provocările serioase, cu un final încă deschis, care vor marca 
toamna lui 2016.

Vom fi acolo... alături de re/asigurători, aici sau pe alte 
meleaguri, aducându-vă realitatea cotidiană a acestui business mai 
aproape. 

Până atunci, vă dorim o vară răcoroasă, deși parcă sunt prea 
multe evenimente ca să plecăm liniștiți în vacanță.

Redacția PRIMM

Pe parcursul lunilor de vară, APPA - Asociația 
pentru Promovarea Asigurărilor lansează campania 
națională de siguranță și prevenție rutieră FII 
TREAZ LA VOLAN! În trafic, în principalele centre 
comerciale din București și din peste 20 de orașe 
din țară,  campania va atrage atenția asupra 
importanței conducerii preventive şi a asigurării.

Mascotele campaniei, Ema și Teo te așteaptă și pe 
Facebook cu sfaturi privind siguranța în trafic! 

facebook.com/treazlavolan

Ema

Teo
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Efectele BREXIT 
în piața de re/asigurări

Mihai CRĂCEA
Editor

Deşi ieşirea Marii Britanii 
din Uniunea Europeană 
pare hotărâtă, aceasta nu 
este încă o certitudine, iar 
modul cum se va desfășura 
efectiv lasă loc pentru 
foarte multe interpretări şi 
scenarii posibile.



5www.primm.ro 07-08/2016

CoverStory

Locul Regatului Unit al Marii 
Britanii în piețele financiare, în 
special în cea europeană, este unul 
important, pe lângă marile companii 
locale găzduind și centrele regionale 
ale mai multor grupuri financiare 
internaționale, inclusiv din industria de 
re/asigurări, care utilizează Londra ca 
poartă de intrare către restul Europei. 

AIG Europe –  subsidiara 
europeană a gigantului american AIG, 
QBE Insurance Europe –,   structură 
similară a australienilor de la QBE, 
dar şi companiile britanice AVIVA, 
PRUDENTIAL sau AMLIN, folosesc 
Londra pentru a obține venituri 
importante din piețele europene, 
utilizând dreptul de liberă stabilire 
sau de liberă prestare a serviciilor. Una 
dintre principalele atracții ale pieței 
londoneze de asigurări este însăși 
LLOYD’s of London, cea mai veche 
structură de asigurări din lume. A fi 
autorizat și activ în cadrul LLOYD’s 
înseamnă a obține dreptul de operare 
în restul spațiului UE. Pierderea acestui 
drept ar putea să îi forțeze pe asigurători 
să facă restructurări și să se confrunte cu 
costuri operaționale, de reglementare și 
de ordin fiscal foarte ridicate pe măsură 
ce se adaptează la această schimbare, 
a afirmat Jonathan HOWE, Insurance 
Leader, PwC.

De altfel, LLOYD’s, care a derulat 
o campanie intensă și extrem de vocală 
pentru rămânerea Marii Britanii în UE, 
imediat după anunțarea rezultatului 
referendumului de pe 23 iunie, a 
încercat să adopte o postură optimistă 
și să minimizeze potențialul impact 
negativ pe care va trebui, inevitabil, să 
îl suporte. Sunt încrezător că LLOYD’s 
va rămâne în centrul piețelor globale de 
asigurări și reasigurări de specialitate. 
Atractivitatea LLOYD’s merge mult mai 
departe decât o autorizare. Stabilitatea 
financiară, puterea brand-ului global și o 
expertiză fără egal în subscriere: acestea 
sunt calități care au trecut testul timpului, 
declara, după BREXIT, Președintele 
LLOYD’s, John NELSON, citat de 
Financial Times.

După referendum însă, Insurance 
Europe, federația europeană a 
asigurătorilor și reasigurătorilor, a 
anunțat, prin vocea Președintelui său, 
Sergio BALBINOT, că regretă să audă 
că cetățenii britanici au votat pentru 
părăsirea UE. Sperăm acum că politicienii 
vor acționa rapid pentru a limita 
impactul acestei perioade de incertitudini 
asupra consumatorilor și business-urilor.

Acesta este mai mult decât un 
apel de trezire. Dacă Europa poate 
face presiuni prin reforme decisive, 
atunci poate ceva bun va ieși din toate 
astea. Altfel, este o zi întunecată pentru 
UE,  a declarat și Oliver BAETE, CEO-
ul ALLIANZ, cel mai mare grup de 
asigurări din lume. 

Primul efect al BREXIT: 
Deprecierea acțiunilor

Primul efect al BREXIT-ului a fost 

o depreciere a acțiunilor companiilor 

de asigurări. Pe 24 iunie, acțiunile 

AVIVA, LEGAL & GENERAL și STANDARD 

Life se prăbușiseră cu peste 15%, în 

timp ce acțiunile unor companii de pe 

continent, precum ale grupului francez 

AXA sau ale celui italian GENERALI au 

suferit și ele scăderi, chiar dacă nu la 

fel de mari. Direct Line, RSA, Admiral 

au scăzut cu o valoare în jurul a 5%, 

acțiunile companiilor americane 

MetLife și Prudenţial Financial s-au 

depreciat cu 7%, iar cele ale AIG, care 

are subscrieri considerabile în Londra, 

cu 4,7%. QBE a scăzut cu 6,5% (date 

aferente 27 iunie - 1 iulie 2016).

Aproape în unanimitate, primele 

reacții ale analiștilor financiari indică 

faptul că majoritatea asigurătorilor 

importanți vor fi afectați într-o oarecare 

măsură. Chiar dacă nu direct, din cauza 

naturii activității lor, și nu la fel de 

mult ca cei britanici, aceștia vor suferi 

totuși consecințele șocurilor trimise de 

BREXIT într-o piață financiară globală 

nerecuperată complet după criza 

financiară. De asemenea, asigurătorii, 

în calitatea lor de administratori sau 

BREXIT Timeline
 1957 – Se înfiinţează Comunitatea 
Economică Europeană (EEC)

 1961 – Marea Britanie aplică pentru 
a deveni membru al EEC, dar Franța se 
opune

 1973 – Marea Britanie devine 
membru al EEC

 1975 – Marea Britanie derulează un 
referendum pentru rămânerea în EEC 
– 67% dintre voturi au fost în favoarea 
rămânerii

 2007 – Statele membre UE semnează 
tratatul de la Lisabona care prevede un 
grad mai mare de integrare din punct de 
vedere politic

 2013 – Prim Ministrul britanic David 
CAMERON promite organizarea unui 
referendum privind apartenenţa la UE 
dacă Partidul Conservator pe care îl 
conducea ar fi urmat sa câştige alegerile 
parlamentare din 2015

 2014 – UK Independence Party (cel 
mai vocal susţinător al ieşirii din UE) 
câştigă cel mai mare număr de voturi 
în scrutinul britanic pentru Parlamentul 
European

 2015 – Partidul Conservator câstigă 
alegerile parlamentare, David CAMERON 
rămânând în fruntea guvernului

 18-19 februarie 2016 – Marea 
Britanie negociază statutul său de 
membru în cadrul unui summit UE, după 
care David CAMERON anunţă 23 iunie 
2016 ca dată oficială la care va avea loc 
referendumul privind rămânerea în UE

 23 iunie 2016 – Are loc referendumul 
privind rămânerea Marii Britanii în UE

 24 iunie 2016 – Rezultatele 
referendumului sunt anunţate: 51,9% 
s-au pronunţat în favoarea ieşirii din UE. 
David CAMERON îşi anunţă demisia.

 ? – invocarea articolului 50 din 
tratatul de la Lisabona care declanşează 
termenul de 2 ani pentru părăsirea 
Uniunii Europene

 ? – Marea Britanie părăseşte UE



6 www.primm.ro07-08/2016

deținători ai unor volume mari de cash, 
au portofolii importante în obligațiuni 
corporative și de stat cu rolul de a-și 
spori randamentele din investiții, dar 
și de a-și acoperi obligațiile asumate 
prin preluarea riscurilor. Orice oscilații 
pronunțate pe aceste piețe ar putea 
să afecteze semnificativ solvabilitatea 
acestora. Nici riscul valutar nu este de 
neglijat, mai ales în condițiile în care 
lira sterlină s-a devalorizat cu 10% doar 
în ziua de după anunțarea rezultatului 
referendumului. Pentru cei care au 
rezerve în această monedă, cu siguranță 
există pericolul unor pierderi mari.

Păstrarea unui climat de calm pare 
a fi însă principalul deziderat. Agenția de 
rating STANDARD & POOR’S apreciază 
însă că nu vor fi afectate, cel puțin în 
acest moment, calificativele atribuite 

asigurătorilor britanici. Considerăm că 

industria asigurărilor este mai puțin expusă 

decât restul sectorului financiar. Chiar 

și în absența unor acorduri comerciale, 

credem că asigurătorii din Marea Britanie 

care operează în UE pot să își continue 

activitatea în mare parte fără întreruperi 

dacă planificarea este potrivită, au precizat 

reprezentanții S&P.

Am luat act de rezultatul 

referendumului și sperăm că Marea 

Britanie și UE pot ajunge, într-un interval 

de timp rezonabil, la un acord privind un 

parteneriat extensiv și reciproc avantajos. 

Pe termen mediu și lung, ne așteptăm la 

acorduri bilaterale între Marea Britanie și 

UE în vederea susținerii unei relații continue 

și prospere. Portofoliile noastre nu sunt 

realmente afectate de volatilitatea pieței 

pe termen scurt. Ne păstrăm angajamentul 
față de piață și față de clienții noștri 
din Marea Britanie, a anunțat și grupul 
german ALLIANZ.

Ce se va întâmpla acum?
Directorul de Investiții al ALLIANZ, 

Andreas GRUBER, consideră că cele 

mai negative scenarii se reflectă deja în 

prețurile din piață, în timp ce Michael 

HEISE, Directorul Economic al aceluiași 

grup, este de părere că situația implică 

un test dur pentru Regatul Unit și pentru 

întreaga Uniune Europeană, cu riscuri 

economice considerabile.

Părăsirea Uniunii Europene nu 

reprezintă un eveniment, ci un proces și 

foarte multe întrebări privind următorii 

pași și nouă relație dintre Marea Britanie și 

UE rămân deschise în acest moment. Drept 

urmare, o anumită incertitudine politică 

și economică va persista în perioada 

următoare. Acest lucru va menține 

volatilitatea ridicată la nivelul piețelor 

fiananciare și un nivel scăzut de încredere 

economică atât în Marea Britanie, cât și în 

restul Europei, a afirmat HEISE. 

Reprezentanții MARSH & 

McLENNAN consideră că efectele 

asupra industriei vor fi mult mai clare 

după ce vor fi finalizate negocierile 

dintre UE și Marea Britanie din perioada 

care urmează, însă companiile 

trebuie să înceapă să evalueze serios 

vulnerabilitățile lor și zonele de business 

ce ar putea fi afectate.

De altfel, MARSH a identificat 4 

scenarii posibile:

 1. Un acord de liber schimb între 

Marea Britanie și UE

Această situație ar avea cel mai 

redus impact asupra tuturor părților 

implicate, însă ar permite Marii Britanii 

să aibă propria politică privind imigrarea 

și schimburile comerciale cu alte țări 

din lume, având acces, în același timp, la 

piața unică europeană.

 2. Marea Britanie devine parte a 

Spațiului Economic European

CoverStory
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Și acest scenariu ar fi unul cu 

impact redus, menținându-se astfel 

accesul la piața unică, însă reglementările 

și directivele europene ar continua să se 

aplice și Marii Britanii. 

 3. Marea Britanie și UE încheie un 

acord bilateral de colaborare

O astfel de situație ar fi similară 

cu cea din prezent a Elveției, care 

are acorduri bilaterale cu Uniunea 

Europeană. Impactul asupra economiei 

britanice ar fi unul moderat, în acest 

context. Marea Britanie ar avea acces la 

piața unică, însă nu nelimitat. 

 4. Marea Britanie nu încheie niciun 

acord și colaborează cu UE în baza 

reglementărilor OMC

Acest din urmă scenariu, și cel 

mai de impact, ar reprezenta lipsa unor 

acorduri și aplicarea reglementărilor 

Organizației Mondiale a Comerțului, la 

fel cum face în prezent SUA sau China în 

relația cu UE.

Între timp, LLOYD’s of London a 

emis şi prima estimare a pierderilor pe 

care le va suferi din cauza BREXIT-ului: 

o scădere de 4% a subscrierilor sale 
totale, respectiv 1,06 miliarde de euro, în 
condiţiile în care UE generează circa 11% 
volumul total de subscrieri.

Impactul BREXIT asupra 
României

BREXIT-ul este un eveniment 
istoric unic şi nimeni nu poate anticipa în 
prezent toate efectele asupra domeniului 
economic şi financiar. În acest sens, se 
impune un proces atent de evaluare a 
impactului şi consecinţelor, urmat de o 
predicţie a principalelor evoluţii pe termen 
mediu şi lung, a precizat Cornel COCA-
CONSTANTINESCU, Prim Vicepreşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
Referitor la piaţa asigurărilor, se poate 
aprecia că influenţa BREXIT-ului nu se va 
resimţi în mod direct, având în vedere că 
asigurătorii români nu activează pe piaţa 
din Marea Britanie în baza paşaportului 
european şi faptul că majoritatea 

asiguraţilor sunt din România. Nu sunt 
însă excluse anumite influențe indirecte 
rezultate ca urmare a parteneriatelor 
încheiate cu reasigurători din UK sau ca 
urmare a scăderii generale a preţului 
activelor financiare, a mai precizat COCA-
CONSTANTINESCU.

Conform unui studiu al COFACE, 
companie specializată în asigurări de 
credite comerciale, din punct de vedere 
macroeconomic, relațiile economice 
directe între România și UK sunt limitate. 

Exporturile orientate către UK 
pe parcursul anului 2015 au fost de 2,4 
miliarde de euro, reprezentând 4,4% 
din totalul exporturilor României și 
doar 1,5% din PIB, în timp ce ponderea 
importurilor din UK a fost de 2,5% din 
totalul importurilor, ajungând la 1,6 
miliarde de euro, a explicat COFACE.

De asemenea, tanzacțiile financiare 
directe au fost restrânse, în condițiile în 
care investițiile străine directe provenite 
din UK au reprezentat 2,5% din totalul 
ISD în anul 2014, în timp ce sectorul 
financiar este foarte puțin expus către 
dețineri de capital direct din UK.

Investitorii din UK dețin în mod direct 
doar 1.094 de companii locale, din care 
doar 492 de firme cu venituri peste 100.000 
euro în anul 2015. Deoarece ponderea 
veniturilor acestor companii în totalul 
înregistrat la nivel național nu este decât 
de 2%, eventuale probleme ale acestor 
firme nu pot cauza un efect sistemic în 
rândul economiei private. În schimb, 
putem vorbi despre anumite riscuri izolate. 
Astfel, deși aceste companii au un grad 
acceptabil de capitalizare de 30%, 7 din 
10 înregistrează pierderi, iar rezultatul net 
consolidat la nivel de eșantion este negativ, 
a declarat Iancu GUDA, Director Servicii, 
COFACE România.

BREXIT-ul va fi 
marcat însă de multe 
necunoscute

Din perspectiva economică, foarte 
multe aspecte sunt legate de drepturile 
fundamentale pe care Marea Britanie le 

va pierde părăsind UE: libera circulație a 

bunurilor, persoanelor și capitalurilor și 

libera prestare a serviciilor. LLOYD’s, spre 

exemplu, și-a exprimat deja dorința de 

a participa la negocieri, în încercarea de 

a-și păstra dreptul de liberă prestare a 

serviciilor în spațiul UE. 

Înainte de referendum, alte 

companii anunțaseră că, în cazul părăsirii 

UE, iau în calcul serios mutarea centrelor 

din Londra către alte țări ale UE. Una 

dintre aceste companii a fost AIG, care 

precizase că, dacă Marea Britanie va 

părăsi UE, cred că vom avea nevoie de 

un hub în UE și există câteva variante 

excelente, conform lui Peter HANCOCK, 

CEO-ul AIG. AIG își coordonează 

activitatea europeană, inclusiv pe cea din 

România, prin intermediul AIG Europe, 

care a generat anul trecut un profit total 

de 580 milioane USD. Conform MARSH, 

și alte companii ar putea lua decizii 

similare.

De asemenea, analiștii au 

menționat că votul de ieșire va avea un 

impact redus asupra regimului Solvency 

II sau altor reglementări europene 

privind asigurările în Marea Britanie. 

Solvency II va rămâne aproape sigur. Prea 

mulți bani și mult efort au fost investiți în 

reglementarea care este deja inclusă în 

legislația britanică, a mai spus Jonathan 

HOWE.

În prezent, singura certitudine 

este însă tocmai incertitudinea. De la 

condițiile părăsirii UE, termenul exact la 

care acest proces se va finaliza și până la 

potențiale efecte geopolitice,   precum 

unirea Irlandei cu Irlanda de Nord 

sau un al doilea referendum privind 

independența Scoției (care, ca și Irlanda 

de Nord, a votat în unanimitate pentru 

rămânerea în UE), efectele pe termen 

lung ale BREXIT-ului sunt, în realitate, 

greu de estimat. 

CoverStory
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Piețele de capital, strivite de BREXIT!
Pe data de 23 mai a.c a avut loc 

referendumul prin care Anglia a decis 
sa iasă din Uniunea Europeană. Acest 
lucru a avut un imens impact asupra 
piețelor de capital, în special pe bursa din 
Londra. După ce tabăra Leave a preluat 
conducerea cu 52%, în faţa taberei 
Remain, lira s-a prăbuşit cu cea mai mare 
rată din istorie, după o scădere de 9,41%, 
şi a ajuns la 1,35 USD. Această cotație 
este minimul ultimilor 31 de ani. Dar nu 
numai lira a avut de suferit,  ci și acțiunile 
care sunt în picaj liber.  

Vishnu VARATHAN, Economist la 
MIZUHO Bank,  a declarat: S-a dezlănțuit 
iadul. Singurele refugii sunt yen-ul și aurul. 
Această afirmațe este cât se poate de 
adevărată, pentru că, în urma rezultatului 
referendumului, aurul a urcat la cel mai 
ridicat nivel din ultimii doi ani, prețul 
crescând cu 8,1%, la 1.358,53 USD uncia, 
cel mai mare din martie 2014. Totodată, 
Yen-ul a urcat cu 6,1%. 

BREXIT-ul a avut un impact mare și 
asupra burselor din întreaga Europă, dar 
și la nivel global. 

Euro a scăzut cu 3,8%, în timp ce 
valutele din Norvegia, Suedia şi Turcia au 
raportat pierderi şi mai mari. În Africa de 
Sud, rand-ul a scăzut cu 7,3%.

Efectul BREXIT pe piețele financiare 
este deja vizibil și pe piețele bursiere 
asiatice care au înregistrat scăderi 
semnificative, în frunte cu Bursa de 

la Tokyo care în cursul după-amiezii 
din ziua aflării rezultatului oficial al 
referendumului a înregistrat o cădere de 
8%.

Pentru Joe RUNDLE, Analist 
la ETX Capital, efectele votului din 
Marea Britanie se vor face resimțite la 
nivel mondial. Amploarea pagubelor 
asupra prețului activelor este dificil de 
evaluat,  dar este posibil ca acesta să fie 
cel mai important șoc de după falimentul 
LEHMAN, cel puțin, susține Joe RUNDLE, 
făcând referire la falimentul băncii 
americane LEHMAN Brothers, care a 
declanșat criza financiară din 2008.

Banca Centrală a Japoniei s-a 
declarat deja gata să injecteze lichidități 
în cooperare cu alte bănci centrale, 
pentru a limita impactul BREXIT asupra 
piețelor financiare.

Amploarea exactă a impactului 
economic şi pe pieţele financiare a BREXIT 
nu va fi clară pentru moment,  dar este 
sigur că va fi foarte perturbatoare pe 
termen scurt şi că va afecta creşterea 
economică şi gradul de ocupare pe termen 
lung, în special în Marea Britanie, a fost 
punctul de vedere, exprimat vineri, al 
Institutului Internațional pentru Finanțe, 
cel mai mare grup de lobby al sectorului 
financiar.

Chiar și după BREXIT piețele 
au continuat să scadă. Lira sterlină a 
adăugat încă o pierdere fată de recordul 

negativ de vineri 24 iunie 2016, având în 
vedere că indicii futures au scăzut cu mai 
bine de 3%. 

Lira a scăzut cu 2%, la 1,3403, 
extinzând pierderea de 8,1% de vineri, 
24 iunie a.c. Euro s-a depreciat cu 0,8% în 
raport cu USD, după ce a scăzut cu 2,4% 
în sesiunea precedentă.

Petrolul a scăzut la 47 USD 
barilul, în timp ce solicitarea pentru 
activele sigure a crescut puternic în 
SUA și a propulsat aurul și obligațiunile 
americane. Acțiunile japoneze și-au 
revenit după cea mai slabă zi din ultimii 
cinci ani, după anunțul Guvernului că va 
lua măsuri pentru stabilizarea piețelor.

Ultimele evoluții ale 
piețelor

Bursa japoneză a închis marți, 28 
iunie a.c.,  în creștere cu 0,09%, indicele 
principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea 
de 15.323,14 puncte, în creștere cu 
13,93 puncte comparativ cu valoarea 
înregistrată la închiderea ședinței 
precedente, transmite AFP.

La Seul, Bursa Sud-Coreeană a 
încheiat ședința de marți, 28 iunie în 
creștere cu 0,49%, indicele principal 
Kospi a ajuns la valoarea de 1.936,22 
puncte, în creștere cu 9,37 puncte 
comparativ cu valoarea înregistrată 
la închiderea ședinței precedente, 
transmite Yonhap.
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Bursa din Shanghai a deschis 
ședința de marți, 28 iunie în scădere 
cu 0,35%, în primele minute de la 
debutul tranzacțiilor indicele Shanghai 
Composite Index a ajuns la valoarea de 
2.885,45 puncte, în scădere cu 10,25 
puncte față de valoarea înregistrată 
la închiderea ședinței precedente, 
transmite EFE.

Bursa din Hong Kong a deschis 
ședința de marți, 28 iunie în scădere 
cu 1,31%, în primele minute de la 
debutul tranzacțiilor indicele Hang 
Seng a ajuns la valoarea de 19.964,93 
puncte, în scădere cu 262,37 puncte față 
de valoarea înregistrată la închiderea 
ședinței precedente, transmite EFE.

La New York, Bursa de pe Wall 
Street a închis ședința de luni, 27 iunie 
a.c., în scădere, indicele Dow Jones s-a 
depreciat cu 1,5%, ajungând valoarea de 
17.140,24 puncte, în scădere cu 260,51 
puncte față de valoarea înregistrată 
la închiderea bursei în ziua de vineri a 
săptămânii precedente.

Indicele STANDARD&POOR's 

500 s-a depreciat cu 1,5%, ajungând la 

valoarea de 2.000,54 puncte, în scădere 

cu 36,87 puncte față de valoarea 

înregistrată la închiderea ședinței 

precedente.

Indicele Nasdaq s-a depreciat cu 

2,41%, ajungând la valoarea de 4.594,44 

puncte, în scădere cu 113,54 puncte față 

de valoarea înregistrată la închiderea 

ședinței din ziua anterioară.

La bursa New York Mercantile 

Exchange Nymex, cotația barilului de 

petrol light sweet crude cu livrare în luna 

august a scăzut cu 1,31 USD, ajungând la 

închidere la valoarea de 46,33 USD.

Bursa de la Londra a închis luni 

în scădere cu 2,55%, indicele principal 

FTSE-100 a ajuns la valoarea de 5.982,20 

puncte, în scădere cu 156,49 puncte 

comparativ cu valoarea înregistrată la 

închiderea ședinței de vineri, transmite 

EFE.

La bursa ICE Futures, cotația 
barilului de petrol Brent cu livrare în luna 
august a scăzut cu 1,25 USD, ajungând la 
închidere la valoarea de 47,16 USD.

Bursa de la Frankfurt a închis luni în 
scădere cu 3,02%, indicele principal DAX 
30 a ajuns la valoarea de 9.268,66 puncte, 
în scădere cu 288,50 puncte comparativ 
cu valoarea înregistrată la închiderea 
ședinței de tranzacționare anterioare, 
transmite EFE.

Surse: www.bloomberg.com, www.capital.
ro, www.zf.ro.

Notă: Articol redactat în data de 30 iunie 
2106.

Sabin VÂNĂ

Ora Eveniment
16.14 Companiile listate pe bursele lumii au pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari din valoarea lor de piață (Reuters)

15.14
Comercianții de aur din Londra raportează cerere în creștere pentru lingouri și monede vineri, unii spunând că stocurile au ajuns foarte mici și că la 
magazine s-au format cozi
Aurul a consemnat o scumpire cu două cifre la cotațiile exprimate în lire sterline, ajungând la peste 1.000 de lire/uncie, nivel nemaiatins de trei ani

15.05
În ultimele 8 ore, Regatul Unit a pierdut 350 mld. dolari, o sumă mai mare decât a contribuit la bugetul UE in ultimii 15 ani - Guy VERHOFSTADT, 
europarlamentar, liderul grupului ALDE

14.15
Indicii futures americani au scăzut cu peste 3% în așteptarea unei deschideri a pieței ce va avea loc după ce votul britanic a generat cel mai mare șoc de 
pe sistemul financiar global de după criza din 2008

13.34
Banca Centrala Europeană este pregatită să gestioneze impactul asupra piețelor financiare și asupra sistemului bancar - Ignazio ANGELONI, membru în 
Board-ul BCE

12.21 Black Friday la bursa din Frankfurt după BREXIT
11.39 Pe Bursa de la București, BET este, la acest moment la minus 3,16% iar BET-FI la -2,72%
11.30 Băncile britanice au pierdut din capitalizate vineri 130 miliarde de dolari, actiunile LLOYDS si BARCLAYS plonjând chiar până la minus 30%
11.12  Banca Angliei a pregătit 250 mld. lire pentru calmarea piețelor financiare
11:09 Aurul, valoare refugiu prin excelență, atinge maximul ultimilor doi ani
10.54 Tablou însângerat pe bursa britanică: FTSE a scazut cu 8%. Companiile din construcții au fost lovite grav, unele scăzând cu 60-70%
10.19 În acest moment aurul consemnează un avans de 5,10%, ajungând la 1.327,5 dolari/uncie

10.15 
Pe burse “panica este palpabilă”, a declarat Bloomberg John GOODMAN de la Nomura. Piata este extrem de nelichidă, extrem de volatilă, a spus și Richard 
BENSON de la MILLENIUM GLOBAL

10.06 Francul elvețian a urcat la cel mai înalt nivel din ultimul an de zile, câștigând în fața euro 2%. Perechea valutară EUR/CHF este în acest moment la 1,0654

9.10.
Cotațiile futures pentru indicele britanic FTSE au scăzut cu 8,2%, cele pentru Euro STOXX cu 11,5%, cele pentru CAC-ul francez au plonjat 10,4%, iar în 
cazul DAX-ului german sunt “pe roșu” 9,6%

9.06. Banca Angliei a spus că va lua toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea monetară și financiară
8.44 STANDARD & POOR’S spune că Regatul Unit își va pierde probabil ratingul de credit AAA

8.26 
Va fi urât în dimineata asta. Va prinde multi oameni pe picior greșit, fără discuție. Evident, piețele nu înglobaseră în cotații ce s-a întâmplat, a declarat un 
broker pentru Reuters.

8.22  Banca Angliei, în “contact strans” cu băncile după votul pentru BREXIT

8.22
Obligațiunile germane au atins un nivel-minim record, randamentul ajungând la -0,3%, în condițiile în care investitorii au fugit să-și adăpostească banii în 
siguranța bond-urilor.

8.19 Acțiunile de pe bursa din Hong Kong au scăzut cu 5%.

Evenimente economice în ziua BREXIT-ului
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ERGO este în acest moment un nume legat de piața românească de asigurări de viață și 
în special de bancassurance. Prin preluarea CREDIT EUROPE Asigurări, ERGO va deveni 
un nume prezent și în piața asigurărilor generale. Despre planurile ERGO în România, 
dar și despre perspectivele de evoluție a pieței ne vorbește… 

Mihai POPESCU
Director General 
ERGO Asigurări de Viață
PRIMM: ERGO este un nume cunoscut 
în piața noastră, în special pentru 
segmentul bancassurance. Care este 
specificul activității bancassurance în 
contextul pieței din România?

Mihai POPESCU: Bancassurance are 
o istorie care aproape se confundă cu 
istoria asigurărilor de viață. În anii 2002-
2003, când a pornit și activitatea de retail 
banking în mod mai intens, au apărut și 
primele inițiative de bancassurance, în 
timp cristalizându-se ca un canal foarte 
important de dezvoltare al asigurărilor 
de viață, în particular, dar mai recent, și 
al asigurărilor generale. Dacă vă uitați 
la perioada de criză, în care industria 
asigurărilor, ca și toată industria 
financiară de altfel, a suferit destul de 
mult, veți vedea că bancassurance a 
rezistat ceva mai bine decât alte canale. 

PRIMM: Care sunt caracteristicile 
specifice care oferă stabilitate 
canalului bancassurance?

M.P.: Unul dintre avantajele importante 
îl constituie masa critică de clienți 
coagulată în jurul sectorului bancar, 
care poate determina ca accesul pentru 
promovarea serviciilor de asigurări să 
fie ceva mai facil decât dacă s-ar utiliza 
metode tradiționale. Mai sunt, desigur, și 
alți factori. 

PRIMM: Ar putea o companie să se 
dezvolte doar prin bancassurance 
sau e nevoie de un mix de canale de 
distribuție?

M.P.: Nu cred că putem spune că este 
suficient sau nu. În mod sigur, dacă 
ai o gamă variată de parteneriate de 
bancassurance, poate poți ajunge la 
masa critică. Vei fi însă întotdeauna 
captiv unui canal de distribuție. Așadar, 
din punct de vedere al dezvoltării 
strategice a unei societăți de asigurări, 
este preferabil să ai o distribuție 
diversificată în mai multe canale, ca să 
nu fii dependent de unul dintre acestea. 
Totuși, există exemple și în piața locală 
și în cele internaționale unde companii 
axate pe bancassurance au succes, 
înregistrează creșteri bune și rezultate 
pozitive, semn că poate funcționa 
într-o strategie foarte bine aliniată între 
asigurător și bancă. 

PRIMM: Cu siguranță că există însă și 
provocări pentru cei care activează 
în piață utilizând acest canal. În 
acest moment care ar fi principalele 
provocări pe care le întâmpină canalul 
bancassurance în România?

M.P.: Unele provocări sunt constante, 
nu se schimbă foarte mult în timp. 
Una dintre acestea ține de alinierea 

foarte bună a strategiilor societăților 

de asigurări cu cele ale băncii. Până la 

urmă, instituțiile bancare au obiective 

strategice importante care nu pot fi 

tulburate în niciun fel de activitatea de 

promovare a asigurărilor. Aceasta trebuie 

să vină ca o activitate suplimentară 

aducătoare de valoare pentru clienții 

lor, dar nu poate niciun moment să intre 

în conflict cu prioritățile băncii. Aceasta 

este una dintre provocările sistemului 

bancassurance - solicită în mod constant 

atenție și concentrare pentru a fi eficient. 

O provocare de context sau actuală 

poate fi, de exemplu, mediul de dobânzi, 

mediu care s-a schimbat dramatic 

în ultimii ani și care a făcut ca unele 

propuneri tradiționale ale industriei 

asigurărilor pentru parteneriatele cu 

băncile să nu mai fie la fel de atrăgătoare 

și, de aceea, să necesite unele adaptări. 

Acum nu mai putem vorbi de dobânzi 

de 6 - 7 - 8%, ci de dobânzi subunitare 

Interviu

Din punct de vedere al 
dezvoltării strategice, este 
preferabil să ai o distribuție 
diversificată în mai multe 
canale.
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Mihai POPESCU

Director General, ERGO Asigurări de Viață

Interviu

și, dacă la asta adăugăm și costurile 
necesare distribuției, s-ar putea ca 
propunerile pentru clienți să fie mai 
puțin interesante decât erau. Aceasta 
este o schimbare importantă față de 
ultimii ani. 

PRIMM: În relația bancă - asigurător, 
care dintre cei doi actori trebuie să se 
arate mai flexibil? Ați vorbit despre o 
sincronizare a strategiilor. De regulă,   
asigurătorul este cel care își pliază 
ofertele și produsele pe specificul 
băncii cu care colaborează sau banca 
este cea flexibilă, astfel încât să vină în 
întâmpinarea asigurătorului?   

M.P.: Eu cred că flexibilitatea nu se 
manifestă între parteneri, ci mai degrabă 
în raport cu clientul final. Acolo trebuie 
găsit raportul de flexibilitate al celor 
doi parteneri care se adresează în final 
aceluiași consumator. Recent, societățile 
de asigurări și băncile au găsit soluții: să 
vină cu proceduri mai simple, cu produse 
mai simple, cu modalități de comunicare 
mai clare. Ce-i drept, și legislația 
încurajează și sprijină efortul în această 
zonă. Genul acesta de flexibilitate o 
întâlnim mult mai mult acum decât 
în anii 2000 când a început această 
activitate, când totul era nou și pentru 
industrie, dar și pentru consumator. 
Pe de altă parte, între parteneri există 
un „teren de joc”, care este făcut din 
reguli și principii care permit mai puțină 
flexibilitate și este firesc să fie așa, pentru 
că, dacă terenul este flexibil, unul sau 
altul poate face excese. Aș spune că este 
o flexibilitate măsurată în activitatea de 
bancassurance. 

PRIMM: Din punct de vedere 
legislativ, există în acest moment 
anumiți pași care pot fi făcuți astfel 
încât să impulsioneze acest canal de 
distribuție? 

M.P.: Industria este dinamică, ceea ce 
a determinat și o activitate constantă a 
noastră raportat la segmentul legislativ: 
este vorba de alinierea și/sau adaptarea 
la noile reglementări legislative.  Cel 
mai recent normativ se referă la 

implementarea regimului Solvency II, 

care a schimbat mult felul în care ne 

conducem și ne administrăm societățile. 

Această preocupare constituie o 

constantă în activitatea noastră, având 

în vedere că și în prezent sunt lucruri 

care pot fi îmbunătățite. Noi lucrăm 

permanent cu autoritățile și comunicăm 

cu privire la problemele cu care ne 

confruntăm. Unele sunt mici, sunt de 

nuanță, dar tot trebuie comunicate 

pentru a fi clar și pentru parteneri, și 

pentru bănci și asigurători, dar și pentru 

a determina, cum spuneam, un „teren 

de joc” egal pentru toți competitorii din 

piață. 

Spre exemplu, există o prevedere 

legislativă care spune că produsele de 

asigurări trebuie să fie complementare 
produselor de credit. Cuvântul 
„complementar” poate fi interpretat în 
contextul de business în diverse feluri de 
actorii din piață, de aceea clarificările pe 
astfel de chestiuni sunt permanente. 

PRIMM: Restrângând puțin aria 
discuției la ERGO, care sunt,   în acest 
moment,   produsele companiei pe 
piață,   dar și care par a fi cele mai 
atractive pentru clienți? 

M.P.: Ne concentrăm pe produsele 
pentru care considerăm că există 
potențial: produse de protecție a vieții 
și a sănătății, produse de protecție la 
accidente și produse cu componentă 
investițională. Aș spune că există interes 
pentru fiecare dintre produsele pe care 
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le distribuim, dar potențialul este, firește, 
diferit în acest moment. Cum spuneam, 
produsele cu componentă investițională 
sunt într-o etapă de transformare. Nu 
mai e la fel de atrăgător să economisești 
pe termen lung câtă vreme dobânzile 
curente sunt în jur de 0, la instrumentele 
sigure și, bineînțeles, în asigurări nu 
poți oferi economisire pe termen lung 
cu instrumente cu un risc investițional 
ridicat. Nu este o propunere corectă față 
de clienți. Pe de altă parte, ne aflăm în 
cicluri economice care se succed; nu o să 
fim pentru următorii 30 de ani în același 
mediu de dobânzi. 

PRIMM: Din contactul direct cu 
clienții ERGO ați remarcat o creștere a 
apetitului românilor pentru produsele 
cu componentă investițională?

M.P.: Există o teorie foarte clară care 
spune că,  odată cu ieșirea din criză, 
atunci când își revine consumul, cu o 
oarecare întârziere, revine și apetitul 
pentru protecție și planificare financiară 
pe termen lung, lucru pe care putem 
spune că îl observăm. Pare că piața de 
asigurări este în revenire, vânzările de 
asigurări indică creșteri în ultimii 2-3 ani, 
arată că există o revenire a interesului 
și ne așteptăm să fie accelerată în 
perioada următoare pentru că, până la 
urmă, distanța acelei cifre de penetrare 
și densitate de care vorbim tot timpul, 
distanța față de țările cu care ne 
comparăm din Europa Centrală, este 
încă mare și convergența ne așteptăm să 
capete un pic de accelerație.

PRIMM: Să abordăm acum celălalt 
subiect legat de ERGO, apărut în piață 
în ultima perioadă: preluarea CREDIT 
EUROPE Asigurări. Care sunt planurile 
de dezvoltare ERGO, pe lângă intrarea 
pe segmentul de asigurări generale?

M.P.: Planurile nu sunt noi, în esență 
aceasta a fost intenția grupului de la bun 
început: noi am început prin a stabili 
societatea de asigurări de viață, urmând, 
conform planului, să ne extindem la 
asigurări generale, lucru pe care îl facem 
acum, prin această achiziție, care se 

află încă în perioada de autorizație a 
organismelor relevante pentru acest 

proces de autorizare. Odată terminat cu 

succes, vom trece la integrarea societății 

respective în grupul ERGO, în procedurile 

noastre, în politicile noastre, în toate 

lucrurile care țin de apartenența la grup. 

PRIMM: ERGO Asigurări de Viață 
și CREDIT EUROPE Asigurări vor fi 
entități diferite?

M.P.: Este practica normală în momentul 

acesta în Uniunea Europeană: asigurările 

de viață și cele generale să fie diferite, 

în societăți diferite. Nu intenționăm, nici 

nu am avea cum, să unificăm societățile 

de asigurări într-o singură societate 

compozită. 

PRIMM: Putem vorbi despre investiția 
care a fost necesară pentru realizarea 
acestei preluări? 

M.P.: Putem, dar nu la timpul trecut, 

pentru că este necesară în continuare. 

Ce pot să vă spun este că e un program 

ceva mai larg de investiții. De altfel, 

grupul nostru se află într-un program de 

investiții vizând dezvoltarea prezenței 

internaționale a ERGO. Nu avem o limită, 

un plafon financiar. Investițiile noastre 

vor fi în linie cu planul de business pe 
care se dezvoltă managementul local, tot 

atât de convingătoare cât vor fi pentru 
acționar, bucurându-ne,   în același timp,  
de oportunitatea de a face parte dintr-un 
grup care are mai puține restricții în ceea 
ce privește disponibilul de investiții. 

PRIMM: În ceea ce privește rolul 
dumneavoastră în piață, se va schimba 
acesta în vreun fel? Veți avea și altă 
funcție în afară de cea pe care o 
dețineți la momentul actual?

M.P.: Nu, bineînțeles că ne vom continua 
activitatea în societatea de asigurări 
de viață și vom sprijini și integrarea 
colegilor noștri din compania de non 
viață, lucru care de altfel este și început și 
de care aș spune că, odată cu finalizarea 
autorizărilor, va intra într-o fază de 
implementare. O să-i sprijin și o să-i ajut, 
e o echipă foarte bună pe care o cunosc 
de mult.

PRIMM: Echipa de la CREDIT EUROPE 
rămâne aceeași? 

M.P.: Din câte știu, nu aveam niciun plan 
de a modifica ceva și nici n-ar fi potrivit. E 
o echipă foarte bine sudată care a pornit 
un plan și pe care așteptăm să-l continue.  
Voi participa din funcția de Membru în 
Consiliul de Administrație la susținerea 
activității colegilor. 

PRIMM: Ce ne puteți spune despre 
alte obiective pe care și le-a propus 
compania până la finalul anului? 

M.P.: ERGO a intrat în Top 10 în piața 
asigurărilor din România, ceea ce arată 
un progres bun pentru o companie 
care, până la urmă, este în al cincilea 
an de activitate și ne-am apropiat de 
breakeven-ul societății, care este ca la 
carte; ne dezvoltăm conform planului. 
Cred că va fi un an semnificativ mai 
bun decât cel precedent. Vom continua 
și creșterea primelor și performanța 
indicatorului de profit, nefiind prioritatea 
noastră imediată sau agresivă de a 
obține profituri foarte mari, pentru că 
ne aflăm într-o etapă de dezvoltare. Ne 
așteptăm la prime între 15 și 12 miliarde 
euro la sfârșitul anului, ceea ce reprezintă 

o creștere importantă față de anul trecut.

Oana RADU

Nu intenționăm, nici nu 
am avea cum, să unificăm 
societățile de asigurări (n.r. 
ERGO și CREDIT EUROPE 
Asigurări).

Echipa CREDIT EUROPE 
este foarte bine sudată; 
a pornit un plan pe care 
așteptăm să-l continue.

Interviu
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La aproape 10 luni de la declanşarea de către ASF a 
procedurii de faliment şi retragerea autorizației de 
funcționare a ASTRA Asigurări, a început procedura de 
concediere colectivă, fiind vizați peste 600 de angajați. 
XPRIMM a discutat cu câțiva dintre foștii angajați cu 
referință atât la ultima perioadă din activitatea lor, cât și în 
ceea ce privește planurile de viitor.

Andreea RADU
Editor

Vlad BOLDIJAR
Redactor Șef

Ex-angajaţii ASTRA, încotro?
Odată cu decizia definitivă a 

justiţiei privind falimentul fostei „perle” a 

industriei de asigurări – ASTRA – dată în 

luna aprilie a.c., a murit şi ultima speranţă 

a angajaţilor care erau convinşi că 

societarea va fi preluată de un investitor 

străin şi va reînvia.

Numărul angajaţilor ASTRA 

Asigurări a scăzut treptat de când 

compania a intrat în administrare 

specială şi apoi în procedura de faliment. 

Dacă la finele anului 2014 societatea 

avea 1.400 de salariaţi, numărul lor a 

coborât la 1.250 la 31 august 2015, iar 

pe 3 decembrie 2015, când Tribunalul 

Bucureşti a aprobat cererea de faliment 

a companiei, înaintată de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (ASF), ASTRA 

mai avea 896 de angajaţi. La sfârşitul 

lunii aprilie a.c., când asigurătorul a 

intrat oficial în faliment, mai erau 781 de 

angajaţi, iar la 31 mai 2016 rămăseseră 

772 de salariaţi (din care un număr de 

21 de angajaţi şi-au încetat contractul 

de muncă în cursul lunii iunie), conform 

datelor furnizate de KPMG Restructuring, 

Lichidatorul judiciar al ASTRA, şi a celor 

prezentate angajaţilor de către Sindicatul 

„ASTRA – ROSIND”.

Angajaţii au primit un preaviz de 

20 de zile lucrătoare, în perioada 15 iunie 

– 13 iulie 2016, ne-a declarat unul dintre 

aceştia, arătând că nu primesc salarii 

compensatorii sau alt beneficiu în urma 

concedierii.

Decizia Lichidatorului judiciar de 

iniţiere a procesului de concediere colectivă 

a fost emisă în data de 13 mai 2016, iar 

notificarea către Sindicat a fost transmisă 
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în data de 16 mai 2016. Lichidatorul 

judiciar estimează finalizarea procesului 

până la jumătatea lunii iulie 2016, după 

expirarea termenului de preaviz prevăzut 

de Codul Muncii de 20 de zile lucrătoare 

de la data primirii notificării individuale 

de preaviz de concediere, au explicat 

reprezentanţii KPMG la solicitarea 

Revistei PRIMM. Ei au precizat că anterior 

emiterii deciziei Lichidatorului de iniţiere 

a procesului de concediere colectivă, 

toate reducerile de personal s-au făcut 

prin demisia angajaţilor sau închiderea 

amiabilă a contractului.

În data de 19 mai a.c. am primit de la 

Sindicat notificarea de iniţiere a procesului 

de concediere colectivă. În document se 

arată că la finele lunii aprilie erau 781 de 

posturi existente, urmând să se desfiinţeze 

639 şi să se înființeze alte 55 de posturi, 

astfel încât noua organigramă să cuprindă 

197 de angajaţi. Cei mai mulţi dintre cei 

disponibilizaţi sunt inspectori de asigurări 

şi de daune, a spus un fost angajat ASTRA.

Şi KPMG a menţionat că noua 

organigramă va include 197 de angajaţi, 

însă a arătat că au fost incluse în procesul 

de concediere colectivă 620 de posturi. 

Diferenţa între datele Sindicatului şi 

ale Lichidatorului vine, probabil, din 

faptul că au existat persoane care au 

demisionat în mai sau iunie, ceea ce a 

făcut că numărul celor concediaţi să 

scadă uşor.

Procesul de concediere colectivă a 

vizat un număr de 620 de posturi. Pentru 

desfăşurarea activităţilor a fost identificată 

necesitatea de creare a unui număr de 55 

de posturi noi pentru care a fost demarată 

procedura de ocupare, ele fiind oferite, 

prin concurs, personalului disponibilizat. 

Menţionăm că schema organizaţională a 

ASTRA, după implementarea programului 

de restructurare, va fi redusă la un număr 

minim necesar de 197 de angajaţi, ce 

vor desfăşura activităţi operaţionale 

specifice lichidării: activităţi de conservare 

a activelor, recuperarea creanţelor, 

funcţiuni juridice, de verificare a cererilor 

de plată venite de la Fondul de Garantare 

a Asiguraţilor pe măsură ce aceştia 

efectuează plata despăgubirilor, funcţiuni 

economice, de arhivare, funcţiuni de 

gestionare a portofoliului de poliţe încă 

existent (pe perioada de menţinere sau 

în cadrul operaţiunilor de denunţare, 

în funcţie de avizul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară), gestionarea 

activităţilor care vizează denunţarea 

tuturor contractelor cu intermediarii în 

asigurări şi alte contracte, gestionarea 

relaţiei cu reasigurătorii pe tratatele în 

vigoare, participarea în procesul de audit 

financiar pentru anul 2015, au afirmat 

oficialii KPMG.

Conform datelor transmise de 

Sindicat, posturile nou înfiinţate vor fi 

de coordonator unitate teritorială (34), 

funcţionar administrativ (10), precum şi 

de analist creanţe daune (10) şi analist 

date (1).

Cele 197 de persoane vor avea 

contracte pe perioadă determinată, până 

la data de 31 decembrie 2016, potrivit 

KPMG.

Speranţa moare ultima!
Ştiam că Dan ADAMESCU 

(proprietarul ASTRA – n.red.) nu o să aducă 

banii necesari capitalizării. Dar cu toţii am 

fost convinşi că societatea va fi preluată 

de un investitor. S-a sperat până în ultima 

clipă pentru că a fost cea mai mare 

companie din piaţă şi avea un portofoliu 

diversificat, ceea ce era un avantaj. De 

asemenea, ASTRA avea cea mai mare forţă 

de vânzări, a declarat un fost director de 

agenţie.

Această idee era susţinută inclusiv 

de mesajele pe care Sindicatul le 

transmitea angajaţilor. Menţionăm că 

există interes din partea unor asigurători 

Conform Notificării de Preaviz, motivele concedierii colective sunt următoarele:

1. Necesitatea de reducere a costurilor operaționale determinată de deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei 
Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A cu scopul lichidării societății;

2. Necesitatea de definire a unei structuri organizatorice care să corespundă etapelor de lichidare care se vor desfăşura în perioada 
de faliment;

3. Necesitatea reducerii bazei de costuri operaționale şi de funcționare având în vedere falimentul societății şi încheierea etapei de 
vânzare de active şi asumare de pasive, respectiv efectuarea unui transfer de afacere, fără primirea unei oferte, fapt ce impune o 
reașezare şi redimensionare a structurii de personal pentru activitățile de lichidare;

4. Necesitatea redimensionării structurii de personal potrivit nevoilor funcționale în procesul de lichidare a societății corelat cu 
nivelul extrem de redus al activităților operaționale (procesarea încasărilor de prime; administrarea pasivă a portofoliului de polițe; 
clarificarea sumelor încă nealocate pe polițe; procesarea denunțărilor de polițe);

5. Existenţa în structura de personal a unui număr de locuri de muncă care nu mai pot fi justificate în raport cu activitatea 
desfășurată/activitatea de lichidare a societății şi în raport cu stadiul la care procedura de faliment a ajuns, adică finalizarea 
procesului de vânzare de active şi asumare de pasive fără posibilitatea de transfer de afacere către o societate de asigurări;

6. Ținând cont de starea de faliment a societății şi principiul de maximizare a gradului de recuperare a creanțelor creditorilor, dar şi 
de reducerea resurselor financiare disponibile, nu mai pot fi garantate drepturile salariale, în sensul dispozițiilor din Codul Muncii, şi 
se va ajunge în situația în care Societatea nu va mai avea resursele financiare disponibile pentru a achita salariile personalului.
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internaţionali pentru preluarea activelor, 
pasivelor, portofoliului şi angajaţilor, se 
preciza într-o informare.

Şi un alt angajat din sediul central 
a precizat că, până în luna mai, unii 
dintre angajaţi încă mai aveau speranţa 
că ASTRA va fi preluată de un investitor. 
Acesta a mai arătat că oamenii buni, cu 
portofolii mari de clienţi nu au plecat până 
în ultimul moment pentru că încă exista 
ideea că ar putea să fie preluată compania. 
În acest timp ei au colaborat cu brokeri 
pentru a nu pierde clienţii.

Mai multe surse din cadrul 
asigurătorului au afirmat că au colaborat 
cu brokeri după ridicarea licenţei de 
funcţionare a ASTRA de către ASF pentru 
că nu puteau refuza clienţii. Agenţia pe 
care am condus-o avea o locaţie stradală şi 
avea vizibilitate mare. Dacă intra un client 
în agenţie nu îi puteam spune că nu mai 
închei asigurări. Astfel am încheiat prin 
brokeri pentru a fi mulţumiţi clienţii şi mai 
ales ca aceştia să nu-şi piardă încrederea 
în conceptul de asigurări, a menţionat o 
sursă, adăugând că erau şi clienţi care 
veneau şi întrebau despre situaţia ASTRA 
şi reacţionau negativ.

De asemenea, au existat destule 
cazuri, în special cu oameni mai în vârstă 
care au venit în sediile ASTRA să îşi ia banii 
înapoi pe poliţe expirate, încheiate chiar 
şi cu mai mulţi ani în urmă. Alţii au venit 
să îşi prelungească, spre exemplu, poliţele 
pentru locuinţe. În aceste cazuri le-am 
încheiat poliţe prin brokeri. Au fost şi clienţi 
care erau foarte mulţumiţi de ASTRA. Noi 
lucram foarte bine cu un service pe CASCO 
şi clienţii erau mulţumiţi de servicii și de 
aceea au venit in continuare aici, ne-a 
declarat un fost director de agenţie din 
Bucureşti.

În urmă cu un an, în iunie 2015, 
ASTRA Asigurări avea 1,8 milioane de 
asiguraţi, cu 2,5 milioane de poliţe 
valabile.

Ce oportunităţi de 
angajare există?

Conform celor afirmate de surse, 
cei mai mulţi dintre foştii angajaţi ASTRA 
vor rămâne tot în industria de asigurări. 

Fiecare încearcă să-şi găsească un drum al 

lui. Toţi inspectorii de asigurări din agenţia 

mea au plecat la EUROINS, a declarat unul 

dintre partenerii noștri de discuție.  

De obicei, oamenii din vânzări au 

percepţia că în companiile de asigurări 

este mai bine decât la brokeri. Angajaţii 

care au fost buni în vânzări caută de obicei 

asigurători şi doar o mică parte dintre ei 

caută brokeri, a afirmat un alt interlocutor. 

Întrebat la ce companii au plecat foştii 

angajaţi pe care îi cunoaște, acesta a 

spus: S-au dus în toată piaţa de asigurări. 

Printre societăţi se numără GOTHAER, 

OMNIASIG, GROUPAMA, ALLIANZ-ȚIRIAC, 

EUROINS etc. 

Totodată, există persoane care 

vor să intre în şomaj, dar şi persoane 

care au alte joburi part-time. O altă 

parte dintre cei disponibilizaţi au unele 

afaceri proprii. Cei care aveau doar jobul 

de la ASTRA şi-au căutat de mult un alt 

loc de muncă şi s-au angajat între timp, a 

subliniat un fost salariat.

După cum se arată într-un studiu 

recent, foştii salariaţi au mai multe 

oportunităţi de angajare. Angajatorii 

din sectorul „Finanţe, asigurări, servicii 

imobiliare şi servicii de afaceri” prevăd 

pentru trimestrul trei din 2016 cea mai 

dinamică piaţă a muncii din ultimii 
şapte ani, conform studiului efectuat 
de MANPOWER. Aceştia au raportat o 
Previziune Netă de Angajare de +20%. 
Astfel, perspectivele de angajare se 
consolidează cu 9 puncte procentuale 
faţă de trimestrul doi şi se îmbunătăţesc 
cu 8 puncte procentuale faţă de anul 
trecut. Studiul mai arată că 27% dintre 
angajatorii din sectorul vizat planifică 
angajări, în timp ce doar 7% planifică 
reduceri de personal.

O oportunitate imediată pentru cei 
disponibilizați în sectorul asigurărilor o 
reprezintă centrele de servicii partajate 
(shared-service centers sau SSC) pe zona de 
finanțe, controlling și suport administrativ 
(așa numit back-office) pe care o serie 
de companii au decis să le amplaseze în 
România pentru a-și deservi filialele dintr-o 
regiune sau la nivel global, a declarat 
Roxana DRAGOMIR, Director, EXPERIS 
- brand al ManpowerGroup specializat 
în recrutarea de profesioniști, cu focus 
pe IT, inginerie și finanțe. Ea a explicat 
că aceste SSC-uri integrează activitățile 
și resursele umane ale companiei pe 
anumite procese, le consolidează și 
standardizează pentru a răspunde 
eficient unor nevoi diverse, motiv 
pentru care o bună parte din personalul 

Eu ştiu că sunt foarte mulți oameni 
buni în ASTRA. A fost şi argumentul 
principal când am căutat investitor. 
Şi sunt asigurări de „nişă" cu 
specialişti unici care trebuie să 
continue. I-am recomandat pe 
toți noilor investitori şi societăților 
monoprodus, care au nevoie de 
diversificare. Nu dau nume, dar o 
facem constant. Piața are nevoie 
de aceşti profesionişti şi nu trebuie 
să-i pierdem. Are şi ASF ceva locuri. 
Urmăriți pe site. Succes, a comentat 
Mișu NEGRIȚOIU, Preşedintele ASF, 
la o postare pe Facebook.
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recrutat e alcătuit din oameni pregătiți, 

experimentați, cu obișnuința unui mediu 

riguros și expunere la clienți variați și 

multi-culturali, profil cu care o bună 

parte din angajații din asigurări se pot 

potrivi. 

Tradițional, domeniul cel mai 

apropiat spre care se puteau îndrepta 

angajații din domeniul asigurărilor era cel 

bancar, însă activitatea de angajare din 

acest segment este mai puțin dinamică 

în ultimele luni, iar oportunitățile nu sunt 

foarte numeroase. Cei disponibilizați 

în sectorul asigurărilor pot totuși să se 

orienteze spre posturile oferite de instituții 

bancare care își fac acum intrarea pe 

piața din România și au inițiat recrutări. 

O excepție sunt profesioniștii  în risc 

/ managementul riscului, pe această 

specializare existând un real deficit de 

talent, astfel încât ei pot fi absorbiți cu 

ușurință (și în condiții favorabile) în 

instituțiile active pe piață, a adăugat 

Roxana DRAGOMIR.

Specialiștii în optimizarea 

proceselor în organizații spun că ASTRA 

ar fi avut o șansă dacă se intervenea 

la timp printr-o optimizare corectă a 

proceselor.

Asist cu tristeţe încă o dată la 

derapajul unui business care era foarte 

promiţător la un moment dat, dar fiindcă 

cei responsabili nu au reuşit să menţină 

un echilibru al celor trei mari piloni ai unui 
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Industria prelucrătoare

Construcții

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

Finanțe, asigurări, servicii imobiliare și servicii de afaceri

Administrație publică și servicii sociale

Industria extractivă

Hoteluri și restaurante

Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit

Transport, depozitare și comunicații

Energie electrică, apă, gaze
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Evoluția numărului de angajați ai ASTRA Asigurări

Sursă: KPMG şi Sindicatul „ASTRA – ROSIND”
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business: procese + oameni + sisteme 

(tehnologie), se poate ajunge şi iată s-a 

ajuns la un destin tragic al business-ului. 

Inevitabil gândul îmi merge la spusele 

renumitul Edward DEMING: Optzeci și 

cinci la sută din cauzele care conduc la 

nerespectarea cerințelor clienților sunt 

legate de deficiențe în sistem și în proces… 

mai degrabă decât de angajați. Acest 

deznodământ, din păcate atrage suferinţe 

în special pentru angajaţi. 

Cred, ca o intervenţie la timp, printr-o 

optimizare în profunzime a proceselor, 

putea oferi o şansă de redresare, a declarat 

Aurelian Dorin IUSCU, International 

Certified Six Sigma Black Belt, Managing 

Partner, Business Future Solutions.

Ce se întâmplă cu 
sucursalele ASTRA?

La finele lui 2014, ASTRA Asigurări 

dispunea de o reţea teritorială formată 

din sediul central din Bucureşti, 48 de 

sucursale, 147 de agenţii, 25 de puncte 

de lucru şi un centru regional. Între 

timp numărul acestora s-a redus, fiind 

menţinute, în principal, cele aflate în 

proprietatea companiei.

La data de 1 iunie 2016, ASTRA 

avea un număr de 130 de unităţi 

teritoriate (sucursale/ agenţii/ puncte 

de lucru), din care 128 funcţionau în 

spaţii proprietatea ASTRA, au explicat 

oficialii KPMG. În perioada de la data 

deschiderii procedurii de faliment şi până 

în prezent (a doua jumătate a lunii iunie 
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– n.red.) în cadrul unităților teritoriale 
s-au desfășurat activități de inventariere, 
activități de aranjare şi selectare a arhivei, 
activități de colectare date financiare 
la nivel de unitate, iar în perioada 
următoare se vor desfășura operațiuni 
care au în vedere în principal proceduri 
de arhivare a documentelor, precum 
gestionarea relaţiei cu intermediarii în 
asigurări/ asiguraţii din fiecare judeţ. În 
paralel sunt desfăşurate activităţi legate 
de valorificarea activelor (e.g. evaluarea 
acestora în vederea stabilirii valorii de 
lichidare), urmând ca Lichidatorul judiciar 
să propună Comitetului Creditorilor şi 
Adunării Creditorilor strategia specifică de 
valorificare a spaţiilor deținute de ASTRA 
în conformitate cu dispozițiile legale, au 
adăugat aceştia.

Locuri de muncă din 
asigurări şi brokeraj 

Profesioniştii din România au la 

dispoziţie două instrumente de recrutare 

specializate şi dedicate pieţei asigurărilor, 

respectiv Newsletter-ul XPRIMM Job şi 

portalul online asiguratori.ro. Utilizând 

un instrument eficient, foştii angajaţi 

ASTRA pot descoperi că există viaţă şi 

după disponibilizare. De aproape 15 ani, 

newsletter-ul XPRIMM Job a schimbat 

destinul a sute de candidaţi oferind 

oportunităţi multiple de angajare, atât 

în industrie, cât şi în domenii conexe 

pieţei de asigurări, în condiţiile în care 

anunţurile de recrutare ajung la peste 

16.000 de abonaţi.

Atât anunţurile de recrutare, cât şi 

alte articole de specialitate, de interes 

pentru toţi cei care activează pe piaţa 

muncii sunt citite şi de cei peste 1.500 

de membri ai Grupurilor XPRIMM Job de 

pe LinkedIn şi Facebook, preponderent 

specialişti din piaţa asigurărilor şi din 

domeniile financiare.

în asigurări?Job
profesioniști financiar

brokeraj

resurse umane

angajatori

CV
recrutare

locuri de muncă

job-uri noi

Vino și tu în grupul XPRIMM Job
de pe Facebook!

sfaturi utile
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Campania „Cei 620 din 
ASTRA merită o altă şansă!"

Ca urmare a articolului publicat pe 1asig.ro privind procesul de concediere colectivă de la ASTRA Asigurări şi a postului publicat pe 

Facebook de către Sergiu COSTACHE, co-fondatorul XPRIMM, a fost lansată o adevărată campanie ad-hoc de susținere a celor 620 foşti 

angajați.

Foarte mulți lideri şi specialişti din toate colțurile țării şi din diverse companii - de asigurări sau brokeraj - şi-au arătat solidaritatea față 

de cei care până de curând erau salariați ASTRA, companie aflată în faliment, şi le-au oferit job-uri. Acest lucru ne arată că EXISTĂ viață şi 

după concediere! Astfel, în loc să devină şomeri, cei 620 îşi pot găsi un nou drum în carieră în industria asigurărilor sau în afara ei.

Detaliile de contact ale tuturor celor care oferă o şansă de angajare foştilor profesioniști din cadrul ASTRA Asigurări pot fi accesate pe 

pagina de Facebook a lui Sergiu COSTACHE şi pe cea a XPRIMM Job.

 Mariana FRUNZĂ: La Galaţi am 4 locuri disponibile pentru cei care doresc să continue cariera în asigurări. Detalii în privat - tel...

 Anca SOPORAN: Şi la Braşov sunt 2 locuri pentru cei ce vor o carieră în asigurări şi nu numai. Ofer sprijin şi coordonare. Detalii în 
privat.

 HENCZ Emilia Lucia: Pentru cei care doresc să continue cariera în asigurări să-mi lase un mesaj în privat (Deva).

 Maria PLETEA: Şi pentru Vâlcea este valabil. Am nevoie de profesionişti în echipa mea! Detalii în privat.

 COJOCARU Angelica-Marta: Cu drag îi primim pe doritori în echipa noastră de consultanţi... Ne pot suna pe mine sau pe Alberto: 
telefon...

 Lidia STROE: Sunt alături de ei şi sunt foarte deschisă să dau o mână de ajutor şi să le ofer un job celor care îşi doresc să lucreze în 
continuare în asigurări! Cei interesaţi mă pot contacta la tel ... sau prin mesaj privat chiar pe FB - Bucureşti şi nu numai.

 Adriana LIXANDRU: Eu am nevoie de contabilă şi secretara. Dacă sunt persoane interesate să-şi schimbe angajatorul (construcţii 
civile), aştept CV.

 Olga SUCIU: Primim cu drag în Echipa ASIROM Deva pe colegii de la ASTRA. Contact pe privat.

 BABETI Antonio: Mă alătur şi eu acestui demers: tel....- GLOBASIG.

 Robert VLADA: Dacă vă pot fi de folos apelaţi cu încredere: tel... - Vaslui - Moldova - SAFETY Broker.

 BOTOACĂ Sofia: Vă rog contactaţi-mă oricând la nr. de telefon ... sau prin mesaj privat pe FB.

 PĂPUŞĂ Svetlana: În cadrul reprezentantei GARANTA Asigurări Braşov avem vacante două posturi de inspector asigurări. Detalii 
despre beneficiile salariale la e-mail... sau tel...

 Roxana MOȘNEANU: Îi aştept şi eu la ALLIANZ Braşov.

 Cristina CHIOARIU: Acum profilul agenţiei mele are nevoie şi de suflu nou (G Next), dar şi de expertiza celor care pot veni din 
domeniu. Sunt foarte deschisă la selecţie pentru business-uri proprii în parteneriat cu METROPOLITAN Life Timişoara.

 Alexandru LUCA: Şi Hunedoara aşteaptă profesioniştii din ASTRA.

 Mihaela Ştefania IOSIF: La Ploieşti aşteptăm colegii din ASTRA la agenţia GRAWE.

 Simona PÎRVU: În ALLIANZ se face performanță şi câştigurile sunt pe măsură, vă aşteptăm în echipă! Manager Adrian Dumitru - 
tel..., Simona Pîrvu - tel... - Bucureşti.

Vedeţi mai jos o parte dintre  mesajele spontane cu ofertele de muncă valabile, 
anunţate de specialişti pe reţeaua socială:
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Remember Programul Național

Cum i-am cunoscut pe cei 620
Vă mai amintiți Programul 
Național „Unde Mă Asigur?” 
A fost instrumentul prin 
care, în perioada 2004 - 
2010, echipele XPRIMM au 
luat, la nivelul fiecărui județ 
al țării, „pulsul” piețelor 
locale de asigurări.
Demarat în iarna anului 
2004 în cele șase sectoare 
ale Municipiului București, 
Programul a continuat 
la nivelul fiecărui oraș 
reședință de județ prin 
vizitarea principalelor 
sucursale și agenții ale 
asigurătorilor/brokerilor. 
Pe perioada desfășurării 
Programului, echipele 
XPRIMM au făcut de două 
ori „turul țării”. 
Astfel, la un calcul simplu, 
reies circa 100 de vizite, 
doar în cazul... ASTRA 
Asigurări. 
100 de vizite... 100 de 
interviuri cu directorii de 
sucursală/agenție plus... 
schimburi de păreri, opinii 
și impresii despre piețele 
locale de asigurări cu alte 
sute de persoane angajate 
în forța de vânzare, 
inspectori, personal 
administrativ.
Dovada? 
Priviți doar câteva dintre 
fotografiile selectate.

P.S.: Programul Național „Unde Mă Asigur? ” a avut o secțiune specială în cadrul Revistei 
PRIMM Asigurări & Pensii, una pe portalul www.1asig.ro și un newsletter propriu: Buletinul 
„Unde Mă Asigur?”. Arhiva Revistei PRIMM Asigurări & Pensii o regăsiți pe www.primm.ro, în 
vreme ce secțiunea electronică este activă pe www.1asig.ro.

Brașov Constanța

HR Special

Vizite ASTRA 2007

Iași Miercurea Ciuc

Pitești Sfântu Gheorghe

Târgu Mureș Timișoara
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Alba Iulia Alexandria

Bacău Brăila Buzău

Craiova

HR Special

Vizite ASTRA 2008
Sibiu Zalău

București, Sucursala Moșilor

Focșani Giurgiu

Piatra Neamț Poiești Slobozia

Drobeta Turnu Severin
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Târgu Jiu Vaslui

Slatina

Râmnicu Vâlcea

Reșița Satu Mare

Oradea

HR Special

Vizite ASTRA 2009

Arad Baia Mare Bistrița-Năsăud

Botoșani Călărași Cluj-Napoca

Deva
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Suceava Târgoviște Tulcea

HR Special

Vizite ASTRA 2010

 Sucursala Municipiului București

București, Sucursala Banu Manta București, Sucursala Nova București, Sucursala Victoria



24 www.primm.ro07-08/2016

Cariere

C
ar

ie
re

Dan GĂTĂIANŢU
Membru al 
Directoratului 
ASIROM VIG 

Silvia PĂVĂLAȘCU 
Head of Construction / Infrastructure Practice - Austria & CEE
Marsh & McLennan Companies

Violeta CIUREL  
Chief Transformation 
Officer Global Life and 
Savings
AXA Group

Începand cu 1 iulie 2016, Dan GĂTĂIANŢU 

a fost numit Membru al Directoratului ASIROM 

Vienna Insurance Group (VIG), urmând să preia 

responsabilitățile în domeniul financiar. Decizia de 

numire urmează a fi aprobată de ASF. 

Anterior, Dan GĂTĂIANŢU a activat pe piața de 

asigurări din România începând cu 2013, ocupând 

poziții cheie atât în cadrul BCR Asigurări de Viață, pe 

planificare și analiză financiară, precum și în cadrul 

ASIROM VIG, fiind responsabil de activitatea de Control 

al Proceselor de Daune.

Absolvent al Universității din Viena, Dan 

GĂTĂIANŢU este licențiat în științe sociale și economice 

și deține o Diploma de Management Internațional. 

Cariera în asigurări a început în 2009 la Viena, în cadrul 

Vienna Insurance Group (VIG), ocupând poziții în 

domeniul de Controlling Financiar și Strategic.

Din poziția de CFO, focusul meu este atingerea unui 

grad cât mai înalt de transparență. Ca asigurător, trebuie 

să-ți cunoști bine riscurile, astfel vei avea un avantaj 

competitiv, afirmă Dan GĂTĂIANŢU.

Din iunie 2016, Violeta CIUREL ocupă 
o nouă poziție în cadrul AXA Group: Chief 
Transformation Officer Global Life & Savings. 
Anterior, aceasta a deținut mai multe funcții 
importante în cadrul grupurilor ING și AXA.

Între 2000 și 2004, Violeta CIUREL a 
fost CEO Life Insurance și Director Executiv 
în cadrul ING. Ulterior, aceasta s-a mutat 
la Amsterdam unde a deținut mai multe 
funcții în cadrul grupului olandez.

În septembrie 2010, Violeta CIUREL s-a 
alaturat francezilor de la AXA Group, pentru 
a deveni Președinte și Director Executiv al 
AXA Asigurări România, iar începand din 
iulie 2012 a ocupat și funcția de Președinte 
al Consiliului Director al AXA Insurance 
Ungaria. Din mai 2014, Violeta CIUREL a 
deținut funcția de CEO al AXA Insurance 
Portugalia.

Începând cu 1 iulie a.c., Silvia PĂVĂLAȘCU a acceptat provocarea de a ocupa o funcție importantă 
în cadrul Marsh & McLennan Companies, ea urmând a coordona o serie de activități pe Austria & CEE din 
poziția de Head of Construction / Infrastructure Practice.

Absolventă a Academiei de Studii Economice din București, Silvia PĂVĂLAȘCU este licențiată 
în economie și a început cariera în asigurări la EOS Risk, ca Senior Broker, unde a activat timp de doi 
ani (ianuarie 2005 – ianuarie 2007). Ulterior, vreme de un an de zile, a deținut funcția de Business 
Development Manager la AIG, după care, timp de peste opt ani a lucrat în cadrul AON România, unde 
a avansat succesiv din poziția de Senior Broker, la cele de Business Development Manager, Chief 
Commercial Officer și Director Adjunct. 
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François COSTE 
Președinte 
Camera Franceză de 
Comerț și Industrie din 
România

Marius Cătălin ION 
Director de Vânzări 
DAUNE.expert

Marius Silvian 
DIACONEASA  
Administrator 
temporar
CARPATICA Asig

În data de 14 iunie a.c., Consiliul de administrație 

al Camerei Franceze de Comerț și Industrie din România 

(CCIFER) a desemnat un nou Președinte: François COSTE, 

Directorul General al GROUPAMA Asigurări. 

François COSTE se află în România din 2012 și are 

o experiență profesională de mai bine de 34 de ani,  

ale cărei caracteristici principale constau atât  într-o 

mare mobilitate geografică (Franța, Norvegia, Nigeria, 

China, Japonia, Statele Unite, Spania, România), cât și a 

funcțiilor îndeplinite (CFO, Distribuție, IT, RH, COO, CEO) 

în cadrul MICHELIN, AXA și GROUPAMA. 

François COSTE s-a alăturat Consiliului de 

Administrație CCIFER începând cu anul 2013. 

Le mulțumesc administratorilor CCIFER pentru încrederea 

lor și vom continua împreună să urmăm strategia actuală 

care constă în consolidarea comunității de membri și să 

propunem o paletă largă de servicii adaptate, precum și 

reprezentarea intereselor membrilor în dialogul public, a 

declarat François COSTE.

Marius Silvian DIACONEASA, Consilier juridic în 

cadrul Direcției juridice a FGA, a fost desemnat, prin 

decizia Directorului General al FGA, din data de 17 

iunie 2016, în calitate de reprezentant al Fondului de 

Garantare a Asiguraților, în poziția de administrator 

temporar al societății CARPATICA Asig. Acesta îl va 

înlocui pe Cristian ROȘU, care a preluat, începând cu 1 

mai 2016, poziția de Director General în cadrul FGA.

Marius Silvian DIACONEASA a absolvit Facultatea 

de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1993 

şi a devenit membru al Baroului Bucureşti în acelaşi an. 

Specializarea sa constă în dreptul asigurărilor, ca urmare 

a experienţei dobândite ca Director al Direcţiei juridice 

din cadrul fostei CSA şi al FGA. 

Reprezentanții FGA au arătat că decizia a fost 

comunicată CARPATICA Asig la data de 21 iunie 2016, 

dată de la care asigurătorul a inițiat demersuri în 

vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege 

în scopul înregistrării la Registru Comerțului a noului 

reprezentant al FGA, în conducerea CARPATICA Asig. 

Începând cu 1 iulie 2016, Marius Cătălin ION ocupă poziția de Director de Vânzări în cadrul DAUNE.
expert. Absolvent al ASE și masterand în management economic, Marius Cătălin ION beneficiază de o 
experiență de peste 9 ani pe partea de vânzări în domeniul asigurărilor generale. 
Anterior, Marius Cătălin ION a ocupat poziții de management și coordonare ale rețelelor de vânzări în 
societăți precum BCR Asigurări, EUROINS, CARPATICA Asig, dar și în cadrul Poșta Română Broker de 
Asigurare.  
De-a lungul carierei sale, s-a remarcat prin buna relaționare cu brokerii, dar și prin succesul pe care l-a atins în 
coordonarea forței de vânzări, au precizat reprezentanții DAUNE.expert.  

Rubrică realizată în parteneriat  cu
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Lipsa de experiență pentru o anumită funcție, absența studiilor de specialitate ori 
simpla proveniență dintr-un cu totul alt domeniu de activitate sunt principalele aspecte 
cu care se confruntă profesioniștii în resurse umane din companiile de asigurări și nu 
numai. Cum astfel de cazuri nu sunt nici izolate, nici puține la număr, dar cu siguranță 
din ce în ce mai frecvente, se arată industria asigurărilor deschisă în fața forței de muncă 
nepregătite pentru acest domeniu?

Lipsa de experiență vs. flexibilitatea 
angajatorilor

Putem fi de acord cu faptul că ne 
învârtim într-un cerc vicios: cum să capăt 
experiență într-un anumit domeniu dacă 
sunt în permanență refuzat de angajatori 
pentru că nu am această experiență? 
Desigur, nu vorbim aici numai de tinerii 
care vin de pe băncile școlilor doar cu 
teorie și prea puțină practică, ci mai ales 
de adulții care, după o anumită vârstă, 
vor să se reprofileze, să se îndrepte către 
un cu totul alt domeniu decât cel pentru 
care sunt pregătiți. 

De altfel, studiile arată că 
Millennials sunt de aşteptat să îşi 
schimbe cariera cel puțin o dată în viață. 
Mai mult, aceștia vor încerca o varietate 
de funcții și domenii diferite. Astfel, 
organizațiile vor avea parte în viitor nu 
numai de un flux continuu de angajați 
care vin și pleacă, dar și de mai puțin 
devotament de la aceștia pe termen 
lung.

Așadar, în ecuația potențial angajat 
– angajator se interpun mai multe 
variabile, precum studiile de specialitate, 
experiența în domeniu ori aspecte mai 
subiective, cum ar fi impresia făcută la 
interviul de angajare. Totuși, trăind într-o 
eră în care tehnologia cunoaște zilnic 
progrese, o simplă diplomă de studii nu 
semnifică siguranța de obținere a unui 
job. În acest context, unde se clasează 
cei care nu fac parte din sfera industriei 
asigurărilor?

Dată fiind fluctuația destul de redusă 
de personal, ba chiar un excedent al 
cererii de muncă versus ofertă despre care 
tocmai am punctat mai sus, generarea 
de noi posturi care să permită crearea de 
oportunități pentru cei din afara industriei 

reprezintă un procent mic din totalul 
posturilor din cadrul unei companii de 
asigurări, a explicat Pia SIMIONESCU, 
Director Resurse Umane, Gothaer 
Asigurări Reasigurări, situația generală și 
tendințele pieței de asigurări în ceea ce 
privește candidații necalificați pentru o 
astfel de activitate.

În ciuda acestei tendințe, 
specialiștii de resurse umane rămân 
deschiși în fața persoanelor din afara 
industriei de asigurări. NN Asigurări de 
Viață oferă oportunități egale candidaților 
și analizează atent toate aplicațiile pe 
care le primește pentru posturile deschise. 
Prin urmare, suntem flexibili în procesul de 
recrutare, având însă permanent în vedere 
cunoștințele și abilitățile esențiale unei 

Pia SIMIONESCU 
Director Resurse 
Umane, Gothaer 
Asigurări 
Reasigurări

HR
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anumite poziții – cum sunt cele economice 
în departamentele de investiții sau 
actuariat, însă acest lucru nu ne împiedică 
să recrutăm candidați potriviți indiferent 
de studiile lor, au afirmat reprezentanții 
NN Asigurări de Viață.

Și Pia SIMIONESCU subliniază 
flexibilitatea și deschiderea companiei în 
ceea ce privește angajarea persoanelor 
venite din alte domenii. Specialiști 
în agronomie, construcții, mecanică 
auto sunt acceptați și fără experiență 
în asigurări,   în anumite cazuri. De 
asemenea, pozițiile entry-level, Customer 
Service, Back-Office, Sales Support, 
sunt accesibile și pentru candidații 
fără experiență în asigurări sau studii 
economice, mai spune aceasta. 

În completare vin și reprezentanții 
NN Asigurări de Viață, care precizează 
că în departamentul de IT al companiei 
există angajați care au urmat studii cu 
profil uman. 

Desigur, sunt și anumite posturi 
vacante în piață pentru care sunt căutate 
doar persoane specializate, care au 

certificări și un anumit număr de ani 
experiență, explică Cătălina MUȘAT, HR 
Manager, METROPOLITAN Life. 

Pentru pozițiile foarte specializate, 
mai ales în cazul celor care sunt 
reglementate de legislația în vigoare, 
experiența anterioară și calificările 
profesionale sunt necesare, a subliniat 
Adriana ROŞ, Senior HR Specialist, 
SIGNAL IDUNA. Studiile economice sunt 
importante, însă nu sunt necesare pentru 
toate pozițiile din SIGNAL IDUNA. Activând 
în domeniul asigurărilor de sănătate, viață 

și accidente, studiile medicale sunt foarte 
importante pentru multe poziții cheie din 
companie, a completat aceasta.

Ce caută asigurătorii la un 
candidat fără studii sau 
experiență în domeniu?

Căutăm persoane cu potențial și care 
pot învăța repede, talente pe care să ne 
bucurăm că le putem ajuta în dezvoltarea 
profesională. Putem spune că am crescut 
profesional mulți specialiști din piața 
de asigurări și asta la niveluri diferite de 
senioritate, a afirmat Cătălina MUȘAT.

Mai mult, trecând peste aspectul 
calităților și aptitudinilor de care un 
potențial angajat poate da dovadă, 
companiile de asigurări pun accentul 
pe componenta de diversitate care, în 
opinia acestora, asigură nu doar o mai 
bună funcționare la nivelul organizației, 
ci și o mai rapidă și eficientă integrare a 
celulelor unei echipe. 

Venirea în companie a unor colegi 
din alte domenii este benefică, aducând 
puncte de vedere diferite, consolidând 
diversitatea. Mai presus de industrie 
și experiență, punem mare accent pe 
atitudinea candidaților, pe potențialul 
lor de creștere, pe valorile proprii,   dar 
și pe dorința acestora de a contribui la 
dezvoltarea companiei, prin înțelegerea 
rolului personal în construirea succesului, 
a afirmat Judith KIS, Director Resurse 
Umane, GROUPAMA Asigurări.

Modul în care construim echipa 
locală are la bază unul dintre obiectivele 
globale ale companiei, atunci când vorbim 
despre angajați, respectiv diversitatea 

de gen și incluziunea socială, a afirmat 
Cătălina MUȘAT. Conform unui studiu 
recent realizat de GALLUP, mixul dintre 
o echipa motivată și diversitatea de gen 
se reflectă prin creșterea profitabilității 
organizației cu între 46% - 58%. 
METROPOLITAN Life este una dintre 
companiile cu cele mai multe femei în 
funcții de conducere, la nivel global, și ne 
mândrim cu un echilibru perfect la nivel 
local, în acest sens. Totodată, „ușa” noastră 
este deschisă și persoanelor cu dizabilități, 
și încurajăm inițiative de acest gen în piață, 
a adăugat aceasta.

Care sunt totuși soluțiile 
pentru ca potențialii 
angajați să dobândească 
aceste cunoștințe? 

Faptul că nu ai studii economice 
sau vii din alte domenii de activitate nu 
reprezintă un impediment în a începe 
o carieră în domeniul asigurărilor, ne 
spun specialiștii în resurse umane din 
companiile de asigurări. 

Există societăți de asigurări care 
investesc în programe de formare 
profesională destinate celor fără 
experiență în asigurări. Trebuie menționat 
faptul că o parte din salariații fără 
experiență în asigurări și trecuți prin 
programe de formare profesională provin 
și din programele de internship organizate 
de către societate, a afirmat Traian IONEL, 
HR Manager, GARANTA Asigurări. 

Firesc, există și societăți de 

Cătălina MUȘAT
HR Manager 
METROPOLITAN 
Life

HR

Judith KIS 
Director Resurse 
Umane
GROUPAMA 
Asigurări

38% din Millennials care 
lucrează în prezent afirmă că 
sunt în căutare activă pentru 
un nou job, iar 43% dintre 
aceștia spun că sunt deschiși 
la oferte. Doar 18% doresc să 
rămână în compania unde 
lucrează pe termen lung.
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asigurare care preferă să lucreze numai 
cu oameni cu experiență dovedită în 
această industrie,   întrucât nu își permit 
să investească în programe de dezvoltare 

profesională a celor fără experiență 
în asigurări, subliniază specialistul în 
resurse umane. Aici mă refer la societățile 
mici de asigurări care nu își permit să 
susțină financiar perioada în care un 
salariat fără experiență face trecerea de 
la „neproductiv” la „productiv”, a explicat 
acesta.

Dezvoltarea specialiștilor din 
industrie este un obiectiv important, 
astfel că avem în desfășurare inițiative 
importante menite să contribuie la 
pregătirea și evoluția profesională atât 
a angajaților potențiali, cât și a echipei 
existente, au afirmat reprezentanții NN 
Asigurări de Viață. 

Compania a dezvoltat un program 
de internship și training dedicat 

departamentului de actuariat, diferențiat 
pe piață prin durata programului, 
cuprinsă între 3 și 12 luni, și prin 
faptul că reprezintă o oportunitate de 
„perioadă de practică” plătită în acest 
departament. Programul presupune un 
proces de învățare structurată, atât din 
punct de vedere business, cât și din punct 
de vedere tehnic, la finalul căruia, în urma 
unei evaluări, o parte dintre cei aflați în 
program devin angajați NN, pe perioadă 
nedeterminată. Situația este similară și 
în cadrul departamentului de vânzări. 
Concret, dezvoltarea și specializarea 
consultanților financiari deja recrutați 
este un demers continuu pentru NN, au 
completat aceștia.

În concluzie, să te decizi să-ți 
schimbi cariera la o vârstă înaintată 
poate părea un aspect înspăimântător 

pentru majoritatea oamenilor, deși este 
un lucru extraordinar când vine vorba 
de succes. Studiile arată că majoritatea 
profesioniștilor care aleg să se reprofileze 
mai târziu în viață sunt mai fericiți și 
câștigă mai mult din ocupațiile lor. 

Surse:

Millennials at work. Reshaping the 
workplace Report – www.pwc.com/people

Final LSBF Careers Report – http://www.
lsbf.org.uk/

Unlocking Millennial Talent 2015 Report – 
The Center for Generational Kinetics

Sabrina CANEA

Traian IONEL 
HR Manager 
GARANTA 
Asigurări

Adriana ROŞ 
Senior HR 
Specialist 
SIGNAL IDUNA

XPRIMM Job, locul unde specialiştii HR se întâlnesc cu profesioniştii din asigurări

Specialiştii HR care caută profesionişti în asigurări au la dispoziţie Newsletter-ul XPRIMM Job, cunoscutul instrument de 

recrutare specializat care are o istorie de peste 700 de ediţii. Buletinul este recunoscut pentru calitatea şi numărul 
CV-urilor primite, fiind transmis săptămânal, în fiecare zi de luni, către o bază de date de aproape 15.000 de specialişti în 
asigurări, brokeraj, pensii private sau zona financiară, dar şi domenii conexe.

La începutul acestui an, a fost lansat şi Grupul XPRIMM Job de pe . Venind în completarea Newsletter-
ului, acesta conţine toate anunţurile de angajare apărute în XPRIMM Job, dar şi o serie de articole şi materiale de specialitate 
de interes pentru toţi cei care activează pe piaţa muncii, de la tendinţe din zona de HR până la sfaturi despre cum trebuie să 
abordeze un interviu de angajare şi tips&tricks pentru dezvoltarea carierei. Comunitatea, care reuneşte specialişti aflaţi în 
căutare de job-uri în piaţa de profil, dar şi manageri de HR aflaţi în căutare de noi candidaţi, a depăşit deja 550 de membri.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor aflaţi în căutare de job-uri (sau de candidaţi), a fost lansată şi 
pagina de  XPRIMM Job, deschisă tuturor profesioniştilor din asigurări, brokeraj şi domeniul financiar!

Rubrică realizată în parteneriat  cu

HR

Majoritatea oamenilor care 
aleg să-și schimbe locul de 
muncă tind să meargă spre 
un domeniu de activitate cu 
totul diferit de ceea ce fac 
în prezent, chiar dacă acesta 
presupune anumite studii și 
experiență pe care aceștia nu 
o au.
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Dr. Alin T. BĂIESCU
www.alinbaiescu.ro

Pastila de ASIGUREZĂ

Bancul e vechi și ultra-cunoscut: La școală, învățătoarea îi întreabă pe 
copii ce faptă bună au făcut în ultima săptămână. Gigel: „Eu am ajutat 
o bătrânică să treacă strada”. „Bravo, băiete”, îl laudă învățătoarea. Ionel: 
„Și eu am ajutat o băbuță să treacă strada!”. „Felicitări și ție”, continuă 
entuziasmată doamna. Vasilică: „Eu am ajutat o femeie bătrână să treacă 
strada”. „Și tu, copile? Cum se poate că toți ați făcut aceeași faptă bună?”, 
își manifestă învățătoarea uimirea. „Foarte simplu!”, vine prompt replica 
lui Gigel. „A fost nevoie de toți trei pentru că băbuța nu voia nici în 
ruptul capului să treacă strada!”

Această secțiune este  un pamflet și se recomandă tratarea sa ca atare!

Despre băbuța care nu voia să treacă 
strada și individul care nu voia să 
cumpere asigurări de viață
O întrebare fără răspuns 
... deocamdată!

O oarecare revelație am avut-o 

acum câțiva ani, la un seminar de 

Tehnici avansate de vânzări (căci, deh... 

cele de bază sunt cunoscute și nu 

mai interesează pe nimeni!): atunci, 

unul dinte participanți (chiar cel mai 

interesat și implicat), mi-a adresat o 

întrebare la care, sincer, nici acum nu 

am un răspuns pe deplin mulțumitor: 

Dacă produsele și serviciile pe care noi le 

promovăm sunt numai pe jumătate atât 

de bune și minunate pe cât pretindem noi 

că sunt, de ce e nevoie de atâtea tehnici 

de comunicare, vânzare și negociere în 

confruntarea cu amărâtul ăla de client?. 

Chiar părem puțin ridicoli, continuă 

persoana respectivă: e ca și cum ne-am 

camufla într-o armură foarte solidă, am 

fi protejați și de un scut energetic, am fi 

dotați cu cele mai sofisticate arme... toate 

astea pentru a ne lupta cu un puști inocent 

de 9 ani, în pantaloni scurți și cu o minge 

de fotbal în mână. Vă puteți imagina scena 

asta ...?.

Despre consultanții 
de asigurări care E 
profesioniști, iar clienții 
DECÂT idioți ...

În ultima perioadă, tot mai mulți 

prieteni și cunoștințe au apelat la mine 

pentru a le oferi o mini-consultanță 

despre polițele de asigurare de viață 

pe care le au și pe care le plătesc cu 

conștiinciozitate de câțiva ani buni. Și 

constat că (nu de puține ori!) ei au fost 

convinși să achiziționeze niște polițe 

care efectiv nu li se potriveau: fie ca nivel 

al primei, al acoperirilor sau a profilului 

investițional. 

Astfel, extrapolând puțin, putem 

ușor să presupunem că mulți clienți au 

cedat deci „asalturilor” venite din partea 

consultanților de asigurări tip Iron 

Man. În consecință, acum, mulți clienți 

suferă de o adevărată metastază a up și 

cross-selling-urilor, în toate combinațiile 

posibile și imposibile: up-sell peste up-

sell și cross-sell peste cross-sell, up-sell 

peste cross sell și viceversa... 

Da, e bine pentru asigurători și 

intermediari... pe termen scurt, eventual 

mediu! Dar pentru clienți???

În concluzie...
Ca să încheiem „rotund” (adică, la 

fel cum am și început), se pare că și pe 

piața asigurărilor, în final, baba a fost 

trecută strada. 

Dar nu e doar una, văd o 

mulțime... Iar acum, cine le mai aduce 

înapoi pe bietele femei??? Eu îmi asum 

responsabilitatea pentru câteva. Dar 

restul???

Piețele financiare din întreaga lume 

nu au neapărată nevoie de mai mulți 

experți, vânzători profesioniști și manageri 

de succes. Ele au nevoie, mai degrabă, de 

mai multă transparență, etică, tarifare mai 

echitabilă a produselor și de cât mai multe 

promisiuni respectate față de clienți!
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Special

Siguranța rutieră este o prioritate nu doar în România, 
ci peste tot în lume. Statisticile ne arată însă că este 
nevoie de eforturi constante pentru a crește nivelul de 
informare a șoferilor cu privire la riscurile la care se expun în 
momentul în care decid să se urce la volan. În acest context, 
are loc prima campanie de conștientizare a riscurilor 
rutiere realizată de APPA – Asociația Pentru Promovarea 
Asigurărilor.

Adina TUDOR
Editor

Oana RADU
PR Coordinator
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Anual, peste 1,2 milioane de 
persoane mor pe drumurile din întreaga 
lume, această cifră menţinându-se 
constantă din 2007, conform datelor 
publicate de Organizaţia Mondială a 
Sănătății (WHO). De altfel, conform 
celui mai recent raport pe această temă 
publicat de WHO, în anul 2013 au murit 
în accidente rutiere 1,25 milioane de 
persoane la nivel global, alte 50 de 
milioane fiind rănite. De asemenea, 
la nivel global, accidentele rutiere 
sunt principala cauză a morții pentru 
persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 
29 de ani și a noua cauză a morții printre 
toate grupurile de vârstă. 

Mai mult decât atât, același „Global 
status report on road safety”, realizat de 
WHO, indică faptul că pietonii, bicicliștii 
și motocicliștii reprezintă în medie 49% 
dintre persoanele care mor în accidente 
rutiere în fiecare an în lume.

România, țara cu a doua 
cea mai ridicată rată de 
mortalitate în accidente 
rutiere din UE, în 2014

Accidentele rutiere reprezintă o 
problemă și pentru Europa și pentru 
țara noastră. Conform datelor publicate 
în Buletinul siguranței rutiere – Raport 
Anual 2014, realizat de Inspectoratul 
General al Poliției Române – Direcția 
Rutieră, în cele 28 de țări ale Uniunii 
Europene au fost ucise 25.845 de 
persoane ca urmare a coliziunilor rutiere 
în anul 2014. 

În ceea ce privește situația la 
nivel de țară, deși în scădere cu 1% față 
de 2013, rata mortalității în accidente 

rutiere înregistrată în România, de 
91 persoane decedate la 1 milion de 
locuitori, este printre cele mai ridicate 
din Europa. Astfel, în 2014, România a 
fost țara cu a doua cea mai ridicată rată 
de mortalitate în accidente rutiere din 
Uniunea Europeană, după Letonia, fiind 
urmată de Bulgaria, Lituania și Polonia.

Concret, în anul 2014, pe 
drumurile publice și rutiere din România 
s-au produs 25.355 accidente rutiere 
care au avut drept urmări vătămări 
corporale ale participanților, 33,3% 
dintre acestea (8.447 evenimente) 
fiind accidente rutiere grave (n.red., 
accidentele grave sunt definite drept 
accidente soldate cu decesul victimelor 
sau rănirea gravă a acestora, necesitând 
pentru vindecare spitalizarea celor 
răniți), restul de 16.908 fiind soldate cu 
vătămări ușoare.

Cu alte cuvinte, în 2014, s-au 

produs zilnic, în medie, 69 de accidente 

rutiere care s-au soldat cu vătămarea 

persoanelor, 23 dintre ele fiind accidente 

rutiere grave. Din accidentele grave 

au rezultat, în medie, 36 de victime în 

fiecare zi, dintre care 5 persoane și-au 

pierdut viața, 22 de persoane au fost 

rănite grav, iar 9 au suferit răni ușoare, se 

arată în Buletinul siguranței rutiere.

76,4% dintre cele peste 8.447 de 

accidente rutiere grave înregistrate în 

țara noastră în 2014 au fost cauzate de 

un conducător de vehicul (în timp ce 

23,4% au fost cauzate de alți participanți 

la trafic, iar 0,2%, de infrastructură). 

Viteza excesivă, indisciplina pietonilor, 

neacordarea priorității (pietoni, 

vehicule), abaterile bicicliștilor și 

depășirea neregulamentară se 

numără printre cauzele principale 

ale accidentelor rutiere grave, însă o 

parte importantă dintre acestea sunt 

produse și de nerespectarea distanței 

între vehicule, având adesea drept 

cauză neatenția, precum și conducerea 

sub influența alcoolului. Astfel, în 2014, 

304 accidente grave au fost provocate 

de nerespectarea distanței între 

vehicule, 261 de alte preocupări care 

au distras atenția, 139 de adormire la 

volan, respectiv 234 de conducere sub 

influența alcoolului.

91 
persoane 

decedate la 1 milion de locuitori este 
rata mortalității în accidente rutiere 
înregistrată în România, printre cele 

mai ridicate din Europa. 

1,25 
milioane 

de persoane au murit în 2013 în 
accidente rutiere la nivel global. 
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De altfel, se observă o creștere a 
numărului de accidente rutiere grave 
provocate de nerespectarea distanței între 
vehicule, ca urmare a neatenției, după 
cum se arată în Buletinul siguranței rutiere, 
analizându-se evoluția acestor incidente din 
perioada 2010-2014.

În ultimii ani se constată o sporire a 
numărului accidentelor grave de circulație 
produse de nerespectarea distanței între 
vehicule. Ca și pondere, această cauză este 
responsabilă pentru producerea a 3,1% din 

accidentele grave în 2010 și 3,5% în 2014. 
Accidentele produse din această cauză sunt 
favorizate de neatenția conducătorilor auto, 
iar utilizarea telefoanelor mobile fără hands 
free sau transmiterea de mesaje în timpul 
conducerii, fenomene destul de frecvent 
întâlnite în ultimii ani, pot contribui la 
menținerea unei incidențe importante a acestui 
tip de evenimente rutiere, se precizează în 
document. 

2015 - risc crescut pe 
șoselele României

Conform unui studiu realizat de INS - 
Institutul Național de Statistică, în anul 2015, 
se constată o creștere a riscului rutier pe 
drumurile din România comparativ cu anul 
2014, respectiv creșteri atât ale numărului 
accidentelor de circulație cauzatoare de 
vătămări corporale, cât și ale numărului 
persoanelor accidentate. 

Astfel, în cursul anului trecut s-au 
înregistrat 28.944 de accidente cu vătămări 
corporale, rezultând un număr de 38.700 
de persoane accidentate, din care 4,9% 
persoane accidentate mortal, celelalte 
persoane fiind rănite. Față de anul 2014, 
numărul acestor accidente a crescut cu 

8.447 
de accidente rutiere grave au avut loc 

în România în 2014. 

Special

by

Campanie Națională de Siguranță și 
Prevenție Rutieră

www.treazlavolan.ro
www.politiaromana.ro
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14,2%, cel al persoanelor rănite cu 13,8%, 
iar cel al persoanelor accidentate mortal a 
crescut cu 4,1%.

Deși studiul INS nu oferă o analiză 
detaliată a cauzelor care au condus la 
accidentele rutiere înregistrate, în cadrul 
acestuia se precizează că în anul 2015, 3.607 
pietoni și conducători de vehicule rutiere aflați 
sub influența alcoolului au fost implicați în 
accidente de circulație cu vătămari, atrăgându-
se încă o dată atenția asupra pericolului 
adus de consumul de alcool în calitate de 
participant la trafic.

Studii privind cauzele 
neatenției la volan

Este evident faptul că neatenția la 
volan și consumul de băuturi alcoolice 
reprezintă cauze importante care conduc la 
accidente rutiere semnificative pe drumurile 
din întreaga lume, inclusiv în România, iar 
numărul acestora nu reprezintă singura 
„dovadă" a acestui fapt. 

La nivel internațional, multiple 
studii și cercetări au măsurat și continuă 
să măsoare riscul pe care îl generează 
neatenția, somnolența, consumul de alcool 
sau de droguri la volan. Deși rezultatele 
nu reprezintă certitudini (gradul de risc 
variind de la individ la individ în funcție de o 
multitudine de alți factori), dovezile de până 
acum indică o creștere clară a riscului de 
accident în cazul șoferilor aflați într-una din 
situațiile menționate anterior.

Oboseala și somnolența la volan, de 
exemplu, reprezintă probleme serioase. 
Efectele oboselii sunt comparate foarte 
des cu cele ale conducerii sub influența 
alcoolului: la fel ca alcoolul, somnolența 
încetinește timpul de reacție, scade gradul 
de conștientizare a mediului înconjurător, 
provoacă deficiențe în judecată și crește 
riscul de a fi implicat într-un accident auto. 
Cu toate acestea, este aproape imposibil să 
se determine cu certitudine dacă un accident 
a fost provocat de oboseala șoferului, din 
cauza faptului că nu există teste obiective 
sau dovezi care să ateste cât de obosit a 
fost șoferul vinovat. Există însă statistici 
care estimează, de exemplu, că unul din 
cinci accidente cu morți de pe drumurile 

Special

Campanie realizată cu sprijinul

Parteneri Media
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americane implică un șofer somnoros, 
conform unui raport publicat de AAA 
Foundation for Traffic Safety, citat în 
2015. Un studiu realizat de NHTSA indică 
faptul că dacă șoferul conduce atunci 

când este obosit/ somnoros, riscul unui 
accident de mașină sau al unui accident 
evitat în ultima secundă crește de 4 
până la 6 ori.

Utilizarea telefonului mobil în 
timpul condusului reprezintă una dintre 
principalele cauze ale neatenției la 
volan în momentul de față, vorbitul la 
telefon și trimiterea de mesaje text fiind 
cele mai problematice activități. Spre 
deosebire de oboseală, în cazul folosirii 
telefonului mobil există mai multe 
studii care oferă cifre îngrijorătoare. 
De exemplu, conform unei cercetări 

realizate de National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA), vorbitul 
la telefonul mobil crește de cel puțin 
1,3 ori riscul unui accident de mașină 
sau al unui accident evitat în ultima 
secundă. Alte surse susțin că riscul de 

a avea un accident crește de până la 
4 ori în acest caz. Scrierea unui mesaj 
text la volan crește riscul de accident 
de peste 20 de ori, arată o cercetare a 
Virginia Tech Transportation Institute 
(VTTI). Indiferent de cifră, un lucru 
este clar: distragerea atenției creată de 
vorbitul la telefonul mobil afectează 
șofatul în mai multe feluri, precum 
timpi mai mari de reacție (în special 
timpi mai mari de frânare) și probleme 
în menținerea benzii corecte, se atrage 
atenția în „Global Road Safety Raport 
2015” realizat de Organizația Mondială a 
Sănătății.

Mai multe studii au mers până la a 
compara folosirea unui telefon la volan 
cu șofatul sub influența alcoolului atunci 
când vine vorba de afectarea abilităților 
de șofer. De exemplu, un studiu realizat 
în 2006, citat în British Columbia Medical 
Journal, a indicat faptul că participanții 
care au folosit un telefon mobil în timp 
ce conduceau frânau cu întârziere și 
erau implicați în mai multe accidente 
decât cei care nu vorbeau la telefon. Prin 
comparație, șoferii aflați sub influența 
alcoolului aveau un stil mai agresiv 
de a conduce, stând mai aproape de 
vehiculul din fața lor și frânând cu mai 
multă forță. 

De altfel, consumul de băuturi 
alcoolice încetinește activitatea 
sistemului nervos central, inclusiv a 
creierului. Consumul de alcool afectează 
condusul autovehiculului prin faptul 
că acesta cauzează: deficiențe de 
vedere, încetinirea reflexelor, reducerea 
concentrării și a vigilenței, crearea 
unei stări de relaxare și somnolență, 
dificultăți în interpretarea informațiilor 
senzoriale, dificultăți în desfășurarea 
mai multor activități în același timp (ex.: 
păstrarea benzii și a direcției, în timp 
ce te concentrezi la traficul din jur), 
supraestimarea propriilor abilități, ceea 
ce poate determina șoferii să își asume 
riscuri, eșecul în a respecta regulile de 
circulație.

Mai mult decât atât, nu există o 
„alcoolemie sigură”: orice cantitate 

de alcool, oricât de mică, poate afecta 
abilitatea de a conduce. Conform unui 
studiu realizat de cercetătorii de la 
Universitatea din California, care au 
analizat 570.000 de accidente rutiere 
soldate cu victime, întâmplate între 
1994-2011, nu există o concentrație 
sigură de alcool în sânge pentru șoferi. 
Studiul a arătat că șoferii care au chiar 
și o concentrație de alcool în sânge de 
0,01% erau cu 46% mai probabil să fie 
responsabili pentru un accident decât 
un șofer treaz (fără alcool în sânge).

Acestor factori li se adaugă, de 
asemenea, și consumul de droguri, dar 
și de medicamentele nerecomandate în 
timpul condusului. 

Campania FII TREAZ LA 
VOLAN!

În acest context, se desfăşoară, în 
perioada iulie – august 2016, campania 
națională de siguranță și prevenție 
rutieră realizată de APPA - Asociația 

Mascotele campaniei te așteaptă 
și pe Facebook cu sfaturi privind 
siguranța în trafic! 

facebook.com/treazlavolan

3.607
de pietoni și conducători de vehicule 
rutiere aflați sub influența alcoolului 

au fost implicați în accidente de 
circulație cu vătămari, în România, 

în 2015. 

1 din 5
 accidente cu morți de pe drumurile 

americane implică un șofer 
somnoros. 
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Pentru Promovarea Asigurărilor în 

parteneriat cu IGPR - Direcția Rutieră şi 

FPVS – Fondul de Protecție a Victimelor 

Străzii.

Campania se axează pe mesaje-

cheie menite să crească nivelul de 

conștientizare a riscurilor la care se 

expune oricine se urcă la volan obosit, 

sau care se lasă distras de smartphone 

în timp ce conduce. Un alt tip de mesaj 

promovat de campanie vizează riscul 

conducerii sub influența băuturilor 

alcoolice sau a anumitor tipuri de 

medicamente.

Astfel, în cadrul Campaniei, sunt 

distribuite broșuri informative gratuite, 

conținând sfaturi de care orice șofer ar 

trebui să țină cont atunci când pleacă la 

drum. Broșura FII TREAZ LA VOLAN! este 

distribuită în trafic, dar și în principalele 

centre comerciale din București și din 20 

de municipii din țară. Distribuția se face 

atât prin promoteri dedicați, cât și cu 

sprijinul rețelelor partenerilor din piața 

de asigurări și a Poliției Rutiere. În plus, o 

atenție specială este acordată în această 

vară litoralului, unde zeci de șoferi merg 

în week-end-uri și pleacă spre casă 

duminica, după două zile obositoare și 

„animate” cu sticle de bere rece. Traficul 

aglomerat de pe Autostrada Soarelui, 

precum și numărul mare de accidente 

care au loc pe drumul de dus către sau 

de întors de la mare nu mai sunt de mult 

noutăți pentru nimeni. 

De asemenea, broșura este 
distribuită și împreună cu un cotidian cu 
răspândire largă, accentul fiind pus și de 
această dată atât pe București, cât și pe 
zona litoralului. 

Așa cum campaniile APPA v-au 
obișnuit deja, demersul este susținut 
de o solidă componentă online 
axată pe social media, fiind dublat, în 
premieră, de o campanie online de VIP 
endorsement. Nicu ALIFANTIS, George 
IVAȘCU, Alexandru PETROVICI, Dan 
FINȚESCU sau Laurențiu GURAN (ASHA 
Band) sunt numai câteva dintre numele 
cunoscute în showbiz-ul românesc care 
susţin obiectivul campaniei FII TREAZ LA 
VOLAN!

Platforma treazlavolan.ro prezintă 
într-o formă structurată principalele 
elemente de care un șofer responsabil 
ar trebui să țină cont, precum și statistici 
și studii din întreaga lume, care atestă 
importanța ce trebuie acordată acestor 
aspecte. 

Contentul site-ului este promovat 
prin Social Media, obiectivul fiind 
implicarea a cât mai mulți endorseri ai 
mesajelor din cadrul campaniei – de la 
persoane publice la șoferi obișnuiți care 
pur și simplu vor să încurajeze condusul 
responsabil. Vocea oricui contează într-
un asemenea demers! Și, mai mult decât 
atât, contează vocea comună care se 
formează și obiectivul atins. 

Nu lipsesc „mascote” ale campaniei, 
sondaje și concursuri, toate având drept 

principal scop să transmită mesajul 
campaniei la un număr cât mai mare de 
șoferi, prin cât mai multe canale. 

Campania este susținută de 
principalele companii de asigurări și de 
brokeraj în asigurări: OMNIASIG VIG, BCR 
Asigurări de Viață, GENERALI România, 
Gothaer Asigurări Reasigurări, CREDIT 
EUROPE Asigurări, EUROINS România, 
GRAWE, SAFETY Broker, MARSH, FABRICA 
de Asigurări, DAUNE Expert, INTER 
Broker, DESTINE Broker, OTTO Broker. 

Lor li se adaugă însă și companii 
care sprijină distribuția broșurii aferente 
campaniei, astfel încât aceasta să ajungă 
în cele mai diverse colțuri ale țării. 

Spoturile difuzate de Radio 
România Actualități și Radio Antena 
Satelor, precum și materialele publicate 
de Partenerii Media contribuie, de 
asemenea, la diseminarea informațiilor. 

FII TREAZ LA VOLAN! – Așadar, 
acesta este mesajul pe care îl auziţi des 
în această vară!
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După cum spuneau, încă de la începutul acestui an, specialiştii din domeniu, 2016 
reprezintă un an de reaşezare a industriei de asigurări din România, fiind marcat de o 
multitudine de evenimente, inclusiv de noi falimente sau ieşiri voluntare din piață – 
ceea ce s-a şi întâmplat încă din prima jumătate a anului. 

Al doilea faliment din piaţă în 
mai puţin de un an

La doar 10 luni după ce Autoritatea 
de Supraveghere Financiară a declanşat 
procedura de faliment pentru ASTRA 
Asigurări, ASF a anunţat, pe 28 iunie a.c., 
că a retras autorizaţia de funcţionare a 
FORTE Asigurări Reasigurări, concomitent 
cu promovarea cererii de deschidere a 
procedurii de faliment, potrivit Legii nr. 
85/2014, ca urmare a constatării stării de 
insolvență a societăţii.

Anterior acestei decizii, Consiliul 
ASF a respins proiectul de achiziție 
prezentat de societatea BBP Bandenia 
PLC în vederea dobândirii, în mod 
direct, a unei participații calificate 
din capitalul social al societății FORTE 
Asigurări Reasigurări. În urma analizării 
documentelor prezentate de potenţialul 
achizitor s-a constatat că intenţia de 
achiziţie nu respectă prevederile legale 
aplicabile, din perspectiva prezentării unei 
documentaţii complete, a asigurării unui 
nivel suficient de transparenţă în ceea ce 
priveşte mecanismul de finanţare, precum 
şi a îndeplinirii condiţiilor indispensabile 
unei supravegheri eficiente a entităţii 
reglementate. BBP Bandenia PLC este o 
companie publică înregistrată în anul 
2003, cu sediul la Londra, cu un capital 
social de 440 milioane de lire sterline, a 
transmis Autoritatea.

ASF a arătat că societatea se află 
într-o incapacitate vădită de a-și onora 
obligațiile de plată din lichiditățile 
existente.

Analiza situației FORTE Asigurări 
Reasigurări a avut la bază un pachet 
mai larg de 18 constatări rezultate în 
urma unei acțiuni de control inopinat 
desfășurate de ASF în prima parte a 
acestui an și care a acoperit perioada 1 
ianuarie 2015 – 31 martie 2016. Astfel, 
raportul de control a mai pus în evidenţă 
în cazul FORTE Asigurări Reasigurări şi 
următoarele deficienţe: active admise 
care nu acoperă rezervele tehnice brute 
cerute de normele în vigoare; coeficient 
de lichiditate subunitar; active lichide 
care nu permit acoperirea obligațiilor 
pe termen scurt față de asigurați; 
operațiuni de transfer de acțiuni ale 
societăţii realizate fără aprobarea ASF; 
existenţa unor tranzacții suspecte din 
punctul de vedere al legislației specifice 
operațiunilor de spălare de bani, care vor 
fi sesizate organelor în drept.

Conform legislației în vigoare, 
protejarea creditorilor de asigurări de 
consecințele insolvenței unui asigurător 
revine Fondului de Garantare a 
Asiguraților - FGA, în limita plafonului de 
450.000 lei per asigurat.

Alți șapte asigurători 
aflați în dificultate

Dar, ca să ne facem o imagine 
de ansamblu, să vedem şi care este 
situaţia altor companii din piaţă, aflate 
în redresare financiară, în procedura 
de rezoluţie sau au alte dificultăţi 

în activitatea lor. În principal, toate 

companiile cu capital românesc se 

confruntă cu probleme, riscând să 

dispară de pe piaţa locală, care va fi 

controlată doar de multinaţionale.

ASTRA – în Faliment
Despre ASTRA Asigurări nu 

mai sunt prea multe de spus. După 
aproape 25 de ani de activitate, timp 
în care a ocupat şi poziţii de top pe 
piaţa de asigurări din România, ASTRA 
Asigurări a intrat oficial în faliment pe 
28 aprilie 2016, după ce, în august 2015, 
ASF a decis retragerea autorizaţiei de 
funcţionare a societăţii şi declanşarea 
procedurii de faliment, în condiţiile în 
care timp de 18 luni acţionarii nu au 
putut susţine majorarea capitalului social 
şi nici nu au reuşit să atragă un investitor 
strategic care să aducă banii necesari 
supravieţuirii asigurătorului.

Acesta este cel mai mare faliment 
din industria de asigurări din România. 
În iunie 2015, ASTRA Asigurări avea 1,8 
milioane de asiguraţi, cu 2,5 milioane de 
poliţe valabile.

Între timp, peste 600 de angajaţi au 
fost concediaţi, iar Fondul de Garantare a 
Asiguraţilor - FGA a început plăţile către 
creditorii de asigurări ai ASTRA Asigurări, 
care sunt în limita a 450.000 lei pentru 
fiecare creditor de asigurare al societăţii 

aflate în faliment.
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CARPATICA Asig – în 
Procedură de Rezoluţie

La un pas de faliment se află în 

prezent şi compania locală CARPATICA 

Asig, în situaţia în care singurul investitor 

interesat de achiziţia societăţii s-a 

retras. ASF a anunțat, în 25 ianuarie, în 

premieră pe piaţă, aplicarea măsurilor 

de rezoluție la CARPATICA Asig, societate 

aflată în redresare financiară din mai 

2014, şi a desemnat Fondul de Garantare 

a Asiguraţilor (FGA) ca administrator 

temporar. Potrivit planului de redresare 

agreat şi aprobat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, CARPATICA 

Asig trebuia să atragă noi resurse 

financiare şi să îşi reducă cheltuielile de 

achiziţie şi administrare. Însă, acest lucru 

nu s-a întâmplat până la finalul anului 

trecut.

Pe 11 ianuarie 2016, asigurătorul 

a anunţat că a început un proces de 

due diligence după semnarea unui 

memorandum de înţelegere cu clauză de 

exclusivitate cu un investitor european. 

Ulterior, în luna martie, International 

Insurance Consortium - IIC, o companie 

cu sediul în Olanda, a anunţat că a 

ajuns la un acord cu acţionarii societăţii 

CARPATICA Asig pentru a prelua 100% 

din acţiunile acesteia. Aş dori să subliniez 

faptul că IIC intenţionează să aducă nivelul 

capitalului la cote adecvate, după ce va 

primi toate aprobările necesare. În acelaşi 

timp, IIC va învesti în viitorul companiei 

încercând să câştige încrederea clienţilor 

prin furnizarea soluţiilor pe care ei le caută, 

declara, în acelaşi document, Jacob 

WESTERLAKEN, Directorul General al IIC.

Dar, la începutul lunii iunie a.c., 

International Insurance Consortium - IIC 

a anunţat că a întrerupt procesul de 

achiziţie a acţiunilor CARPATICA Asig, 

invocând o restricţionare a accesului la 

informaţii. 

Ca reacţie la comunicatul IIC, 
Fondul de Garantare a Asiguraţilor 
(FGA), administratorul temporar al 
asigurătorului, a explicat că nu poate 
comunica, direct, date despre activitatea 

companiei posibililor investitori ai 
companiei. Fondul a mai spus că a 
transmis reprezentanţilor IIC faptul că 
orice date şi informaţii financiare le pot 
fi furnizate prin intermediul actualului 
acţionariat al companiei CARPATICA Asig. 
De asemenea, FGA a precizat că evoluţia 
asigurătorului nu este suficientă pentru 
desfăşurarea activităţii fără un aport de 
capital.

Totodată, Consiliul ASF a anunţat 
încheierea procedurii legale de analiză 
a dosarului depus de International 
Insurance Consortium - IIC, în vederea 
preluării integrale a CARPATICA 
Asig, după ce a ajuns la concluzia că 
potenţialul cumpărător nu putea asigura 
fondurile necesare restabilirii situaţiei 
financiare a companiei românești şi nici 
încadrarea indicatorilor prudențiali în 
cerințele regimului Solvabilitate II,  intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Amintim că ASF a hotărât, pe 
3 martie a.c., să îi sancţioneze pe 
membrii Consiliului de Administraţie 
şi ai conducerii executive a societăţii 
CARPATICA Asig S.A cu retragerea 
aprobării, precum şi înlocuirea temporară 
a conducerii asigurătorului cu Fondul de 
Garantare a Asiguraţilor (FGA), în calitate 
de administrator temporar al societăţii, 
în sensul deţinerii competenței de a 
reprezenta asigurătorul.

EUROINS & CITY Insurance 
– în Redresare Financiară

La EUROINS România, ASF a decis 
deschiderea procedurii de redresare 
financiară pe bază de plan în octombrie 
2015, având ca obiectiv restabilirea 
situaţiei financiare în termen de un an. O 
lună mai târziu, Consiliul ASF a aprobat 
planul de redresare financiară a EUROINS, 
compania urmând să facă două majorări 
de capital în valoare totală de până la 400 
milioane lei. 

În aprilie 2016, compania anunţa 
încheierea cu succes a operaţiunii de 
majorare a capitalului social cu 200 
milioane lei. Potrivit EUROINS, această 
majorare a capitalului social asigură 
îndeplinirea cerinţelor de capital de 

bază în conformitate cu noul standard 
de Solvabilitate II. Prin aceasta, acţionarii 
demonstrează atât angajamentul lor, cât 
şi sprijinul acordat pentru operaţiunile 
desfăşurate pe piaţa românească a 
asigurărilor, a transmis compania.

A doua etapă de majorare, de 
până la 200 milioane euro, ar trebui să 
se desfăşoare în al doilea semestru din 
acest an, conform planului de redresare. 
Această sumă va fi stabilită în funcţie 
de evoluţia ulterioară a indicatorilor 
financiari, precum şi de adecvarea 
programului de reasigurare.

În cazul companiei romaneşti 
CITY Insurance, Consiliul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară a decis, pe 18 
aprilie 2016, deschiderea procedurii de 
redresare financiară pe bază de plan. 
Printre cele mai importante probleme 
identificate în situaţia societăţii 
sunt gradul ridicat de subadecvare 
a rezervelor de daună, de 43%, şi 



coeficientul de lichiditate de 0,83 pentru 
activitatea de asigurări generale, care nu 
respectă prevederile normelor în vigoare. 
Compania trebuia, în termen de 20 de 
zile, să desemneze un auditor financiar 
şi să depună la sediul ASF un plan de 
redresare financiară.

Prin decizia ASF, activitatea de 
subscriere a CITY Insurance a fost limitată 
la 75% din totalul sumelor de asigurare 
brute înregistrate în anul 2015, mai puţin 
clasa 15 - Asigurări de garanţii, unde 
subscrierea de noi contracte de asigurare 
a fost interzisă.

Asigurătorul a reacţionat şi 
a declarat că decizia ASF prin care 
s-a dispus deschiderea procedurii de 
redresare financiară a CITY Insurance este 
esenţial nelegală şi profund netemeinică, 
precizând că îndeplineşte toţi indicatorii 
impuşi de Solvency II. Semnalăm cu acest 
prilej faptul că aceste măsuri restrictive 
şi represive fac parte dintr-un context 
mai larg al preocupării Autorităţii de 

Supraveghere Financiare de a diminua 
până la desfiinţare activitatea societăţilor 
de asigurare/reasigurare cu capital 
românesc, în favoarea explicită a celor cu 
capital străin, a acuzat asigurătorul într-
un comunicat.

În iunie, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat 
modificarea planului de redresare 
financiară întocmit şi prezentat de CITY 
Insurance astfel încât acesta să includă 
măsuri concrete de redresare a situaţiei 
financiare cu termene ferme prevăzute 
pentru fiecare etapă/măsura asumată.

Situaţie incertă la LIG 
Insurance 

În urma evaluării făcute anul 

trecut, în cadrul exerciţiului de evaluare 

a activelor şi pasivelor BSRE (Balance 

Sheet Review Extended), LIG Insurance 

se afla printre cei cinci asigurători 

care nu îndeplineau cerinţele minime 

de solvabilitate în vigoare, conform 

regimului de supraveghere Solvency I.

Ulterior, în luna aprilie a acestui 

an, ASF avertiza că LIG Insurance nu 

a realizat, până la termenul limită de 

31 martie 2016, măsurile asumate 

prin planurile transmise ASF în urma 

exerciţiilor de evaluare a activelor şi 

pasivelor societăților din domeniu. În 

această situație, este posibil să vedem 

curând şi deciziile pe care ASF le va lua la 

adresa acestei companii, poate chiar un 

nou faliment.

Lichidare voluntară la 
FATA Asigurări

ASF a avizat, la începutul lunii iunie 

2016, dizolvarea şi lichidarea companiei 

FATA Asigurări, important jucător pe 

segmentul asigurărilor agricole din 

România, şi a numit KPMG Restructuring 

drept lichidator.
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Consiliul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară a aprobat, în cadrul şedinţei din 
data de 1 iunie 2016, avizarea dizolvării 
şi lichidării societăţii FATA Asigurări S.A. 
precum şi a numirii societăţii KPMG 
Restructuring SPRL în calitate de lichidator, 
conform planului de lichidare aprobat prin 
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor 
acestei societăţi, se arăta într-un 
comunicat de presă transmis de ASF.

FATA Asigurări face parte din 
grupul GENERALI. Acţionarii au decis să 
lichideze compania fără a încerca înainte 
să o vândă. 

AXA Life, fără cumpărător
După ce au eşuat planurile de 

vânzare ale AXA Life România, compania 
nu mai încheie noi poliţe de asigurare, 
însă gestionează portofoliul existent 
de clienţi. Cel puţin doi investitori 
au fost interesaţi de AXA, însă fără 
niciun succes. La finele lui 2013, AXA 

anunţase retragerea de pe piaţa din 
România prin vânzarea subsidiarei 
locale către ASTRA Asigurări, dar ASF 
a condiţionat aprobarea tranzacţiei de 
majorare a capitalului social al ASTRA şi 
de redresarea financiară a companiei. 
Ulterior, în septembrie 2014, francezii au 
anunţat anularea vânzării.

Iar la finalul anului 2014, SAI 
CERTINVEST şi SIF Transilvania au anunţat 
că au încheiat un acord prin care grupul 
francez AXA va vinde operaţiunile sale 
de asigurări de viaţă şi economisire din 
România către acestea şi se retrage de 
pe piaţa locală. Dar, în iulie 2015, ASF a 
respins proiectul de achiziţie a societăţii 
AXA Life Insurance de către CERTINVEST, 
invocând, printre altele, faptul că 
noul cumpărător nu avea soliditatea 
financiară pentru a desfăşura activitatea 
de asigurare.

Grupul francez AXA a intrat pe 
piaţa românească în anul 2010, când a 
achiziţionat OMNIASIG Life, o companie 

de asigurări de viaţă de talie mică, 
deţinută în acel moment de austriecii 
de la VIENNA Insurance Group. Oficial, 
operaţiunile AXA în ţara noastră au fost 
lansate în mai 2011, prin anunţarea unor 
obiective ambiţioase, printre care se 
număra pătrunderea în topul primilor 
trei asigurători de viaţă după volumul de 
new business.

***

La finele anului trecut,  pe piaţa 
din România activau 35 de societăți de 
asigurare, dintre care 20 au practicat 
numai activitate de asigurări generale, 8 
au practicat numai activitate de asigurări 
de viață și 7 au avut activitate compozită. 
Acestea au subscris prime brute în 
valoare totală de 8,75 miliarde lei, în 
creştere cu 8,2% faţă de nivelul din anul 
anterior.

Andreea RADU

October 23rd, 2016 Kurhaus Casino, Runder Saal
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Opinii

La nivelul UE, reglementarea distribuției în domeniul asigurărilor 
și a serviciilor financiare este într-un proces de reînnoire prin 
introducerea IDD și a MIFID II. Modul în care acestea vor fi puse în 
aplicare în România ar putea să aibă un efect pozitiv atât asupra 
protecției consumatorilor, a imaginii pe care o au persoanele care 
lucrează în distribuția de asigurări/ servicii financiare, cât și asupra 
industriei per ansamblu. Totul depinde însă de seriozitatea prin care 
vor fi implementate cerințele și recomandările acestor directive, 
dar și de capacitatea de a ține cont de specificul și realitățile pieței 
noastre.

Elizeu FOLESCU
Senior Regional Executive 
LIMRA/LOMA

Distribuția în asigurări în 
pragul unei reale schimbări?

În ultimii ani, peste tot în lume, 

reglementarea formelor de distribuție 

și marketing a serviciilor financiare 

și în special a asigurărilor a suferit o 

multitudine de modificări și acest lucru 

continuă în contextul unei tendințe fără 

echivoc ce încearcă să pună interesul 

consumatorului pe prim plan. 

Australia sau Africa de Sud, țări care 

de obicei sunt în prima linie a inovației 

în industria asigurării, au deja de peste 

zece ani reglementări noi în acest sens. 

Marea Britanie a introdus în 2013 „RDR 

– Retail Distribution Review” – cu scopul 

de a îmbunătăți standardele consilierii 

financiare și de a ajuta la o mai bună 

înțelegere de către clienți a costurilor 

investițiilor pe care aleg să le facă. Printre 

altele,   aceasta a condus la schimbări 

majore în ceea ce privește educația celor 

implicați în distribuție, dar mai ales în 

modul în care aceștia sunt remunerați 

pentru serviciile oferite clienților (plata 

pe bază de comision a fost identificată 

de către organismul de reglementare ca 

fiind unul dintre motivele principale ale 

„vânzărilor incorecte”).

În Statele Unite a fost introdusă în 

acest an, cu aplicabilitate din octombrie 

2017, „Departament of Labour Fiduciary 

Rule”, o reglementare a distribuției 

produselor de investiție sau dedicate 

acumulării de fonduri în vederea 

pensionării.

În Uniunea Europeană,   

reglementarea distribuției în domeniul 

asigurărilor și a serviciilor financiare este 

de asemenea într-un proces de reînnoire 

prin introducerea Directivei UE 2016/97 

– IDD,   cu aplicabilitate din 2018,   și 

a Directivei UE 2014/65 – MIFID II,   cu 

aplicabilitate din 2017.

Probabil cel mai bun lucru în 

legătură cu IDD este faptul că s-a revenit, 

chiar din titlu, la conceptul de distribuție, 

astfel lărgindu-se aria de aplicabilitate de 

la intermediari către celelalte forme de 

distribuție,   cum ar fi agenții de turism, 

firme rent-a-car, platforme web etc. 

Aceasta creează premisa unei mai bune 

uniformizări a distribuției,   dar mai ales 

poate conduce la o concurență corectă 

între toți distribuitorii de asigurări.

Modul în care acestea vor fi puse 

în aplicare în România prin legislația 

specifică ar putea să aibă un efect pozitiv 

asupra protecției consumatorilor și a 

imaginii pe care o au persoanele care 

lucrează în distribuția de asigurări și 

servicii financiare și,   automat,   asupra 

industriei noastre în general. Totul 

depinde de seriozitatea prin care vor fi 

implementate cerințele și recomandările 

acestor directive, dar și de capacitatea 

de a ține cont de specificul și realitățile 

pieței noastre.

Majoritatea reglementărilor din 

ultima perioadă în legătură cu activitatea 

intermediarilor de asigurări din România 

nu a adus nimic bun pentru aceștia, chiar 

ducând la reducerea semnificativă a 

acestora din urmă. Pe de altă parte, nici 

aplicarea normelor ce reglementează 

calificarea și pregătirea profesională nu 

a reușit până acum să atingă obiectivul 

propus.

O problemă a reglementării 

excesive, mai ales în cazul intermedierii 

produselor de asigurare de viață legate 

de fonduri de investiții sau pensii poate 

apărea în momentul în care intervine 

confuzia între consilierea financiară și 

educația financiară. Există riscul ca rolul 

auxiliar,   dar important,   al jucătorilor din 

piață de educator pentru consumatori, 

absolut necesar  unei piețe românești 

slab dezvoltate, să fie semnificativ 

diminuat de teama de a nu fi considerat 

în afara normelor.
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O altă provocare este cea legată de 
costurile pe care le presupune adaptarea 
companiilor de asigurare, dar mai ales 
a asigurătorilor la noile norme. Un lucru 
încurajator pentru piața românească vine 
însă dintr-o recomandare a Directivei 
IDD de care sper să se țină cont la 
elaborarea normelor locale: Prezenta 
directivă nu ar trebui să impună o povară 
prea mare pentru distribuitorii mici și 
mijlocii de asigurări și reasigurări. Unul 
dintre instrumentele pentru atingerea 
acestui obiectiv este aplicarea adecvată 
a principiului proporționalității. Acest 
principiu ar trebui să se aplice atât 
cerințelor impuse distribuitorilor de 
asigurări și reasigurări, cât și exercitării 
competențelor de supraveghere.

Imediat după anunțarea 
introducerii în Statele Unite a DOL 
Fiduciary Rule, LIMRA Secure Retirement 
Institute a realizat un studiu în care 
consumatorii au fost intervievați pentru 
a afla ce părere au despre consilierii lor 

financiari. Rezultatele arată că aceștia au 
opinii foarte bune în ceea ce îi privește 
pe consilieri.

Nouă din zece consumatori cred că 
întotdeauna consilierii lor:

 pun interesele consumatorilor pe 
primul plan;

 recomandă produse care se potrivesc 
nevoilor;

 adună informații detaliate și 
suficiente înainte de a oferi sfaturi 
financiare;

 oferă o valoare excelentă pentru 
costul asociat serviciilor oferite.

(„Consumers Belive Advisors Put 
Their Best Interests First” – LIMRA/ April 
2016)

Pregătirea,   profesionalizarea 
solidă, etica în muncă alături 
de reglementări bine definite și 
implementate duc la o performanță 
solidă a operatorilor din piață și, în 
primul rând, creează clienți mulțumiți.

Oare după cât timp de la aplicarea 
noilor directive UE vom putea identifica 
opinii asemănătoare din partea 
consumatorilor români?

LIMRA, o organizație dedicată 

cercetării, educației și dezvoltării 

la nivel mondial, este sursa de 

încredere a industriei pentru 

peste 850 de firme din domeniul 

serviciilor financiare. LIMRA oferă 

companiilor membre cele mai 

recente studii și analize în domeniul 

asigurărilor, pensiilor și distribuției, 

ajutându-le să dezvolte strategii 

eficace de business, cu un real 

impact pozitiv asupra profitabilității.

The International 
CAtastrophic Risks
Forum

Ediţia 

a XIII - a 

Schimbările climatice 
și managementul riscurilor catastrofale

11 octombrie 2016 Hotel HILTON, București, România

www.icarforum.ro

by
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Risipa este cel mai mare dușman pentru orice model de 
organizație. Studii recente arată că pentru marea majoritate 
a proceselor, procentul activităților care NU aduc valoare 
este în medie 75%, putând ajunge și la 95%. Privind cifrele, 
este evident că eliminarea unor astfel de activități pot aduce 
îmbunătățiri spectaculoase în viața oricărei organizații. Cu 
toate acestea, oare există un „secret”  al obținerii de rezultate 
spectaculoase fără investiții majore? Metodologia Lean ne 
oferă răspunsul.

Concepte fundamentale Lean 
Valoarea adăugată și risipa

   Un studiu recent al National 

Institute of Standards and Technology 

- Manufacturing Extension Partnership 

din Statele Unite a concluzionat că o 

implementare corectă a tehnicilor și 

metodelor Lean Manufacturing poate 

genera beneficii importante:

 reducerea producției neterminate cu 

până la 90%;

 reducerea duratei ciclurilor proceselor 

cu până la 95%;

 creșterea productivității cu 10-40%;

 creșterea calității cu  25-75%.

Cum se pot obține rezultate atât 

de spectaculoase fără investiții majore, 

care este „secretul” din spatele acestor 

îmbunătățiri remarcabile? Metodologia 

Lean, care a evoluat de-a lungul timpului 

de la un set de principii de organizare a 

proceselor de producție la o adevărată 

cultură organizațională, și care urmărește 

crearea de valoare pentru client, simultan 

cu reducerea costurilor, scurtarea 

ciclurilor proceselor și îmbunătățirea 

calității. 

O definiție care descrie corect 

și complet această metodologie este 

următoarea: Lean este o abordare 

integrată de utilizare a resurselor umane, 
materiale și financiare pentru a produce 
exact ceea ce se cere, când se cere și în 
cantitatea solicitată, utilizând minimul de 
materiale, echipamente, muncă și spațiu.

Această metodologie introduce 
câteva elemente fundamentale, dintre 
care distingem,  ca esențiale, conceptele 
de valoare adăugată și opusul său, risipa. 
Tot ceea ce se întâmplă într-o organizație, 
indiferent de mărime, domeniu, tip 
de structură organizatorică, natură a 
produselor sau serviciilor oferite, toate 
se întâmplă sub formă de procese, fie că 
suntem sau nu conștienți de acest lucru.  

Clientul – elementul din 
centrul oricărui proces 

Edward DEMING (1900-1993), 

unul dintre fondatorii managementului 

calității, spunea: Dacă nu poți descrie 

ceea ce faci sub forma unui proces, 

înseamnă că nu știi ce faci. În majoritatea 

covârșitoare a cazurilor, la întrebarea: „Ce 

este un proces?” sunt identificate corect 

elementele normale, adică un șir de 

activități, care folosesc niște resurse, ca să 

transforme o intrare într-o ieșire, cu toate 

nuanțele aferente, de gen măsurare, 

scop, cicluri etc. 
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În aceeași majoritate covârșitoare 
însă este ignorat cu nonșalanță 
elementul fundamental al oricărui 
proces, și anume CLIENTUL. Nu există 
proces fără un client care să genereze 
declanșarea procesului, iar ceea ce se 
întâmplă în respectivul proces este (sau 
ar trebui să fie) dictat exclusiv de ceea 
ce vrea să obțină clientul respectiv, de 
valoarea pe care o așteaptă la ieșirea din 
proces. 

Primul pas în călătoria Lean este 
tocmai identificarea acestei valori, 
ce înseamnă valoare din perspectiva 
clientului, care sunt așteptările sale, ce 
este dispus să plătească și ce nu, pentru 
că, în ultimă instanță,  este vorba despre 
bani. 

În terminologia Lean, activitățile 
dintr-un proces se împart în trei mari 
categorii:

 activități care adaugă valoare din 
perspectiva clientului, cele efectuate 
pentru a transforma un produs sau un 
serviciu, din forma inițială într-o formă 
finală, cerută de client, efectuate corect 
de prima dată și pentru care clientul este 
dispus să plătească. Putem exemplifica 
procesarea comenzii, aprovizionarea, 
procesarea materialelor, ambalarea, 
livrarea, facturarea etc.;

 activități care nu adaugă valoare din 
perspectiva clientului, dar sunt necesare 
organizației. Cu alte cuvinte, activități 
pe care organizația le efectuează fie 
pentru că există reglementări, fie pentru 
propriul interes, precum raportările 
către autoritățile fiscale, evidențele 
documentelor legale sau măsurile de 
protecție a muncii;

 activități care nu adaugă valoare. 
Așteptări, refaceri, controale, inventare, 
reparații, obținerea de semnături, 
ședințe, raportări reprezintă activități 
care nu sunt nici impuse și nici dorite de 
către client, cu alte cuvinte, risipe.

Odată identificată clar cerința 
clientului, trebuie reprezentat întregul 
lanț de activități care conduc la realizarea 
produsului sau serviciului cerut de client, 
adică acel flux inițiat de cererea acestuia 
și care se încheie odată cu încasarea 
banilor, procesul integral. 

Înțelegerea acestui flux, care ar 
trebui să creeze valoarea cerută de 
client, este crucială, pentru că vă permite 
să analizați ce este necesar pentru a 
produce valoare, care sunt activitățile 
realmente necesare și care sunt cele care, 
neaducând valoare, trebuie eliminate. 

Cele șapte „muda”
O primă listă a risipelor clasice ne-a 

fost transmisă de japonezi, cele 7 „muda” 
(muda = risipă), listă pe care acum ne 
tot străduim să o extindem. Cele șapte 
risipe clasice, identificate de inițiatorii 
metodologiei Lean,  sunt:

Supraproducția: Probabil cea mai 
rea dintre toate, aceasta generând 
apoi, în serie, celelalte tipuri de risipă. 
Supraproducție înseamnă să produci 
mai multe produse, mai repede decât 
este necesar. De regulă, supraproducția 
este în mod deliberat folosită pentru a 
masca problemele de calitate, avariile 
echipamentelor, lipsa de calificare, 
alocarea nebalansată a resurselor.

Stocurile: Orice stoc, fie de produse 
finite, fie producție neterminată, costă 
bani. Ca o aproximare brută, putem 
considera costul stocului pe un an circa 
25%  din valoare.

Defecte: O sursă majoră de risipă, nu 
doar de materiale,  ci și de manoperă, ore 
mașină, inspecții, sortare, reprocesare 
etc. Pot fi cauzate de specificații 
incomplete, lipsă de instruire, slab 
control al procesului, mentenanță 
necorespunzătoare a echipamentelor.

Supraprocesare: Încercarea de a adăuga 
valoare mai mult decât cere clientul, 
valoare suplimentară pentru care clientul 
nu este dispus să plătească.

Transport: Căratul materialelor sau 

produselor dintr-un loc în altul, în 
procesul de producție, nu adaugă 
valoare, dar adaugă costuri. În plus, 
mărește considerabil procentul de 
defectări, timpii de procesare și riscul 
producerii de accidente.

Așteptarea: Include toți timpii morți, 
cum ar fi așteptarea după componente, 
așteptarea pentru reglaje, așteptarea 
pentru instrucțiuni, așteptarea pentru 
o semnătură etc. Uneori, așteptarea 
înseamnă și mașini care merg în gol.

Mișcarea: Orice activitate - om sau 
mașină - care nu adaugă valoare 
produsului este considerată 
risipă. Simptomele sunt: căutarea 
instrumentelor sau documentelor, 
plimbatul după materiale, mișcarea 
inutilă către și de la diverse echipamente. 
În cele mai multe cazuri, oamenii și 
echipamentele s-au așezat după afinități 
sau preferințe, fără a avea în vedere 
optimizarea spațiului sau aspectele 
ergonomice.

Oameni: Față de cele șapte risipe 
clasice, în ultima vreme este evidențiată 
suplimentar, ca foarte importantă, risipa 
de talente și abilități: oameni care nu 
sunt puși în valoare, care efectuează 
activități mult sub potențialul lor. 

***

Dacă acum, având în vedere cele 
de mai sus, analizați în detaliu tot ce se 
întâmplă într-un proces, din perspectiva 
valorii adăugate și privind cu strictețe la 
tot ce înseamnă activități care nu adaugă 
valoare,  și risipe de orice fel, va fi mai 
ușor să înțelegeți ce înseamnă Lean și ce 
avantaje colosale poate aduce. 

Pur și simplu,  eliminați tot ceea ce 
nu adaugă valoare și toate formele de 
risipă! Trebuie doar să vreți!
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FANG – Noile tipuri de acțiuni 
care au „vrăjit” piețele de capital 

Sabin VÂNĂ
Editor

Când este auzit termenul FANG, majoritatea persoanelor se gândesc 
la vampiri sau alte creaturi din mitologie. Ei bine, nu este vorba despre 
așa ceva. Termenul de FANG este acronimul inventat acum câțiva ani de 
către Jim CRAMER și reprezintă grupul celor mai populare și performante 
patru acțiuni din perioada  recentă – Facebook Inc. (#FB), Amazon.com 
Inc. (#AMZN), Netflix Inc. (#NFLX) și Google Inc. (#GOOGL)

Tehnologia influenţează toate 

industriile, iar tranzacţionarea – de 

acţiuni, bunuri sau valute – este unul 

dintre domeniile dependente de Internet 

și mobilitate, pentru că diferenţa între 

profit şi pierdere este capacitatea de 

a lua decizii rapide. Companiile din 

domeniul tehnologic nu oferă doar cele 

mai populare modalităţi de răspândire 

a informaţiei între grupuri uriaşe de 

persoane, ci şi acţiuni extrem de căutate 

de investitori.

În 2015, FANG a fost liderul bursei 

americane, cu un câștig de 82,7%, 

comparativ cu -0,7% înregistrat 

de indicele S&P500. Netflix și Amazon 

au dominat topul cu 134,4%, respectiv 

117,8%, urmate de Google cu 44,6% și 

Facebook cu 34,1%.

Toate cele patru companii din 

acest grup au avut o evoluție puternică 

pe piața de capital prin deciziile de 

management și evoluția acestora în 

structura economică mondială. 

 Netflix se află într-o expansiune 

globală, adunând subscrieri cu o viteză 

amețitoare în încercarea de a deveni 

principalul serviciu de conținut pe bază 

de abonament (video content).

 Google domină segmentul căutărilor 

pe Internet (search) și prin subsidiara sa 

Youtube este lider în zona de video pe 

Internet.

 Amazon a demonstrat că modelul 

său de business dă roade, extinderea 

continuă, confirmând statutul de 

lider global în comerțul electronic 

(e-commerce).

 Facebook a devenit cel mai 

important jucător în publicitatea 

pe mobil, cu aproape 2 miliarde de 

utilizatori activi lunar ce pot impulsiona 

veniturile rețelei de socializare (social 

network).

Deși fiecare companie are ca țintă 

o anumită nișă din domeniul tehnologic,  

toate patru au o temă comună și 

anume comoditatea. Orice companie 

care îmbunătățește comoditatea 

consumatorilor are șanse să crească 
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bine. Facebook le permite oamenilor să 

interacționeze rapid. Amazon permite 

consumatorilor să cumpere de oriunde 

și de pe orice device. Abonații Netflix 

pot urmări filme și seriale când vor, unde 

vor și cum vor, iar  Google este „regele” 

căutărilor.

Încasări și profit net
Una dintre cele mai rapide și 

frecvent folosite metode pentru a 

determina care companii ar trebui 

considerate pentru o investiție este 

aceea de a analiza dacă veniturile brute și 

profiturile nete (PER - profit per acțiune) 

au crescut în ultimii 3 ani fiscali. Creșterea 

încasărilor sugerează cerere pentru 

produse și servicii, iar creșterea profitului 

indică o rată de randament a companiei 

bună.

Alți indicatori  importanți care 

arată evoluția bună a acestor companii 

și totodată atractivitatea lor pentru 

investitorii de pe bursă sunt fluxul 

de numerar (operational cash flow 

- OCF) din ultimele 12 luni și rata de 

solvabilitate (debt-to-equity ratio). 

Acestora li se adaugă   volatilitatea,   

care este reprezentată prin indicele 

BETA,   unde un număr sub 1.00  arată 

că acțiunea este mai puțin volatilă 

decât piața în ansamblu;  interesul 

net (short interest),   care indică dacă 

se tranzacționează sau nu împotriva 

acțiunii. 

Concluzii
Un studiu recent despre 

companiile media, realizat și publicat 

de New York Times, conține o statistică 

șocantă: Facebook (#FB) și Google 

(#GOOG) atrag acum 85% din toți dolarii 

cheltuiți în publicitatea digitală la nivel 

global.

Împreună, generează venituri de 

peste 25 miliarde USD pe trimestru, 

majoritatea din publicitate. Advertiserii 

spun că investițiile în reclamele pe 

Facebook și Google le aduc cele mai 

bune rezultate.

Amazon, gigantul ce domină 

piața de e-commerce tocmai a depășit 

maximul precedent, atingând un preț de 

726 USD per acțiune. Totodată, Amazon 

depășește pentru prima dată Facebook 

ca și capitalizare bursieră, atingând acum 

340 miliarde USD, cu unul mai mult decât 

cea mai populară rețea de socializare, 

lider în publicitatea pe mobil.

Netflix este în acest moment 

compania care domină tânăra, dar 

extrem de costisitoarea industrie 

media la cerere. O sursă a succesului 

Netflix și implicit a aprecierii prețului 

acțiunilor la bursă de la 8 USD  în 2012 la 

aproximativ 100 USD astăzi (Netflix este 

listată la bursă cu simbolul #NTFL) a fost 

conținutul original, care a creat o bază de 

utilizatori loiali. #NTFL a fost liderul pieței 

în 2015, cu +134%.

În concluzie,   se poate afirma că  

atunci când orice investitor observă că 

acţiunile din aşa-numitul grup „FANG” 

– Facebook, Amazon, Netflix şi Google 

– au crescut cu 83% anul trecut, faţă 

de o piaţă care a scăzut cu 0,7%, va lua 

ușor decizia de a găsi în aceste acțiuni o 

oportunitate foarte bună de investiție.

Surse: www.thestreet.com

www.forbes.com

www.admiralmarkets.ro

FB FY 2013 FY2014 FY 2015

Revenue 7.8 mld. USD 12.5 mld. USD 17.9 mld. USD

Net Income 1.5 mld. USD 2.9 mld. USD 3.7 mld. USD

AMZN FY 2013 FY2014 FY 2015

Revenue 74.5 mld. USD 89.0 mld. USD 107 mld. USD

Net Income 271 mil. USD 211 mil. USD 596 mil. USD

NFLX FY 2013 FY2014 FY 2015

Revenue 4.4 mld.USD 5.5 mld. USD 6.8 mld. USD

Net Income 112.4 mil. USD 268.8 mil. USD 112.6 mil. USD

GOOGL FY 2013 FY2014 FY 2015

Revenue 55.5 mld.USD 66.0 mld. USD 75.0 mld. USD

Net Income 12.7 mld. USD 14.1 mld. USD 16.3 mld. USD

Încasări și profit net

Trailing 
p/e

Forward 
P/E

OCF D/E Ratio
1 Year Stock 
Performance

Divident 
yeld

Beta
Short 
Intrest

FB 73 26
9.88 

mld. USD
0.00 48.13% N/A 0.79 1.02%

AMZN 293 73
11.26 

mld. USD
1.19 66.95% N/A 1.64 1.45%

NFLX 307 85
850.65 

mil.USD
1.02 -0.44% N/A 0.97 9.07%

GOOGL 30 18
26.96 

mld. USD
0.06 32.59% N/A 0.92 1.09%

Indicatori de performanță

Surse: www.forbes.com

Surse: www.forbes.com
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În ziua debutului ediției 2016 a IIF - „Property Insurance 
in the Digital Era”,   desfășurată la Munchen, în perioada 
20 - 21 iunie a.c., inundațiile catastrofale care au 
măturat Europa între sfârșitul lui mai și prima parte a 
lunii iunie produseseră deja o impresionantă listă de 
efecte dramatice: miliarde de euro daune, chiar și numai 
după primele estimări, sute de locuințe grav afectate 
– punând în dificultate situația materială a milioane de 
cetățeni și, mai ales, zeci de victime umane. Un preambul 
dramatic și nedorit pentru o dezbatere pe marginea 
unui subiect de maximă actualitate: cum putem reduce 
deficitul de asigurare a proprietăților și, mai ales, cum pot 
noile tehnologii digitale contribui la realizarea acestui 
deziderat.

IIF 2016 –  „Property Insurance in 
the Digital Era”

Digitalizarea în asigurări, 
conjugată la prezent și viitor

World Economic Forum’s Global 
Risks Report 2016 afirmă că eșecul 
măsurilor de limitare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea 
este considerat riscul cu cel mai ridicat 
impact potențial. Adăugând acestui fapt 
realitatea bine cunoscută a deficitului de 
asigurare a proprietăților, demonstrată 
de ponderea extrem de redusă a 
daunelor asigurate în totalul pierderilor 
produse de fenomenele catastrofale, 
de circa 30%, este evident că există, la 
nivel mondial, o problemă suficient de 
gravă încât rezolvarea ei să intre pe lista 
priorităților. 

Trebuie să ne adaptăm schimbărilor 
climatice sau să fim pregătiți să plătim 
costurile ei, a punctat Peter HOEPPE, 

Head of Geo Risks Research/Corporate 
Climate Change Center, MUNICH Re. El a 
subliniat că fenomenele naturale extreme 
de frecvență și intensitate mărite vor duce 
atât la creșterea daunelor, cât și la o mai 
mare variație a pierderilor, o schimbare 
a tiparelor de pierderi care va provoca 
industria de asigurări să ofere acoperire la 
prețuri accesibile și să furnizeze mai mult 
capital de risc.

Reasigurătorii nu pot „vindeca” 
lumea. Sunt pur și simplu prea mici, în 
raport cu dimensiunea problematicii. Ei pot 
însă ajuta substanțial, a precizat Michael 
THEILMEIER, Chairman of the Committee 
for CEE, GDV-Association of German 
Insurers &  and Vicepreisdent, GEN Re. 
Comentând asupra situației europene a 

asigurărilor de proprietate, el a subliniat 

că ideea de a impune o soluție de 

asigurare obligatorie nu este cu adevărat 

de ajutor. Dacă se produce un eveniment 

de intensitate 1 la 1.000 ani – adică acel tip 

de evenimente care produc efecte pe scară 

foarte largă –, atunci ne aflăm în fața unui 
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risc asigurabil. Ca atare, oamenii trebuie 
să înțeleagă acest lucru și să-și cumpere 
protecție prin asigurare.

Pe de altă parte asociațiile 
asigurătorilor pot juca un rol important, 
sprijinind activitatea de subscriere 
a companiilor locale pe segmentul 
asigurărilor de catastrofă naturală. 
Un exemplu concret a fost descris de 
Simon GOEDEN, Head of Department 
GeoExpertise, VdS – companie 
înființată la inițiativa și cu implicarea 
Asociației Asigurătorilor Germani, care 
administrează sistemul electronic de 
zonare pentru inundații (ZURS), dar în 
același timp acționează în domeniul 
prevenirii pierderilor prin incendii sau 
fenomene naturale și în domeniul 
securității cibernetice. Existența VdS 
dă acces tuturor companiilor din piață, 
indiferent de dimensiune, la o bază de 
informații și un pachet de servicii esențiale 
pentru subscrierea corectă a asigurărilor de 
proprietate, cu costuri substanțial reduse 
față de situația în care fiecare operator ar 
trebui să se bazeze exclusiv pe propriile 
resurse.

Potrivit SWISS Re, daunele 
neasigurate, la nivel global, au totalizat 
în ultimii zece ani circa 1.300 miliarde 

USD, după cum a explicat Pavel HUERTA-

URIBE, Expert Property EMEA Business 

Generation în cadrul grupului elvețian. 

În acest context, nivelul de penetrare a 

asigurărilor de proprietate depinde în 

mod hotărâtor de nivelul de informare, 

de încrederea pe care consumatorii o 

acordă asigurătorilor şi de accesibilitatea 

produselor.

Dacă obligativitatea asigurărilor de 

proprietate este o soluție contestabilă 

din diverse puncte de vedere, Francisco 

ESPEJO GIL, Senior Expert Subdirectorate 

for Studies and International Relations,  

a prezentat participanților la conferință 
opțiunea spaniolă de acoperire a 
riscurilor excepționale: Consorcio 
de Compensacion de Seguros (CCS), 
care asigură acoperirea acestor riscuri 
contra unui supliment de primă plătit 
obligatoriu de toți cei care cumpără 
asigurarea facultativă de proprietate. 
Natura obligatorie a acoperirii pentru 
riscuri catastrofale ajută sistemul să evite 
selecția adversă a riscurilor, în timp de 
Consorțiul compensează atât daunele 
materiale directe, cât și accidentele 
sau decesul. Din 1980, CCS are un rol 
important de îndeplinit și în asigurările 
agricole, ca reasigurător al pool-ului de 
specialitate, AGROSEGUROS.

Tehnologia are cuvântul
Care este rolul rezervat, sau 

mai degrabă câștigat de tehnologia 
digitală în toată această ecuație? Într-o 
enumerare succintă, digitalizarea 
accelerată a domeniului poate ușura 
sau chiar stimula masiv relațiile cu 
clienții, facilitând ridicarea nivelului de 
cunoaștere generală despre asigurări, 
accesul la furnizorii de produse și la 
oferte, cumpărarea rapidă etc. Pe de 
altă parte, echipamentele digitale de 

Viitorul înseamnă:
Toate segmentele lucrând 
împreună: guverne, industrie, 
societate. 
Produse simple, distribuție 
simplă, administrare a 
daunelor simplă.
Deficit de asigurare ZERO! 
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tip IoT (Internet of Things) pot ajuta 
asigurătorii într-o măsură importantă 
să mențină o relație mai apropriată cu 
clienții lor prin furnizarea unor servicii 
cu valoare adăugată (avertizări meteo, 
asistență privind măsurile de securitate 
anti-incediu sau anti-furt etc.). Nu în 
ultimul rând, implementarea rapidă a 
noilor tehnologii în procesele interne de 
subscriere, claims management etc. din 
cadrul companiilor poate conduce și la 
scăderea prețurilor, făcând produsele de 
asigurare accesibile unor mase mai largi 
de cumpărători.

Dincolo de aceste aspecte, 
există însă și posibilități aproape 
nelimitate de optimizare și dezvoltare 
a diverselor funcțiuni îndeplinite 
în cadrul companiilor de asigurări/
reasigurări: de la utilizarea dronelor 
pentru inspecțiile de risc sau în cazul 
evaluărilor de daune în zone dificile, de 
mari dimensiuni, și până la construirea 
unor baze de date extrem de bogate și 
complexe privind fondul construit sau 
administrarea unui flux uriaș de date 
furnizat de echipamentele IoT pentru 
mai buna cunoaștere și segmentare a 
clienților... aproape nimic nu este de 
neimaginat. Prezentările susținute la 
Munchen de Ted GREGORY, Director 
of Operations, PCS-Property Claim 
Services, VERISK Analytics Business (SUA), 
Anil VASAGIRI, Senior Vice President, 

Product Management & Strategy, VERISK 

Analytics (SUA) sau Christian HEYMANN, 

Competence Center Manager Primary 

Insurance, NTT Data (Germania), au pus 

în evidență nu numai progresul curent 

al acestor tehnologii, ci și potențialul 

unor spectaculoase dezvoltări viitoare 

și modul în care acestea vor contribui la 

îmbunătățirea activității și profitabilității 

re/asigurătorilor.

Clienții trebuie să se afle în centrul 

acestei revoluții informatice, a punctat 

Dominik LORENZ, Vice President 

Financial Services - Insurance, NTT Data 

(Germania). Rolul nostru, al dezvoltatorilor 

de tehnologii informatice, este acela de a 

provoca și stimula schimbarea, ținând cont 

de nevoile și propunerile asigurătorilor cu 

care lucrăm. În condițiile în care, potrivit 

studiilor VERISK Insurance Solutions, 80% 

dintre consumatori se așteaptă ca până 

în 2020 interacțiunea lor cu compania 

de asigurări să fie una exclusiv digitală, 

cooperarea strânsă dintre re/asigurători 

și furnizorii de soluții informatice face 

parte deja dintre axiomele domeniului. 

În fapt, tehnologia este cea care 

naște noi așteptări și cerințe din partea 

consumatorilor, generând astfel nevoia 

unei permanente adaptări a ofertei și 

proceselor din industria de asigurări, 

a sintetizat Mike GOERLICH, MD 

International, BLUEPRINT Software 

Systems.

O privire în viitor
Domeniul asigurărilor este, prin 

însăși natura sa, supus unei permanente 

schimbări. Ultimele decenii au accentuat 

însă această caracteristică, iar în ceea 

ce privește asigurările de proprietate, 

schimbările climatice, modificarea și 

evoluția permanentă a valorilor expuse 

riscului, ca și evoluția tehnologică 

și schimbarea de comportament a 

publicului au rezultat într-o dinamică 

accelerată care, în unele privințe, a 

dus realitatea curentă într-o zonă de 

o complexitate care în urmă cu puține 

decenii ar fi părut de domeniul științifico 

- fantastic.

Dr. Nicolai THUM, CCM, Manager, 

Consulting and Client Services Verisk 

Trebuie să ne adaptăm 
schimbărilor climatice sau 
să fim pregătiți să plătim 
costurile ei.
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Analytics GmbH, AIR Worldwide Division, 
Germania, și Laurent MARESCOT, Senior 
Director, Model Product Management, 
RMS, Elveția, au prezentat la Munchen 
cele mai recente abordări din activitatea 
de modelare a riscurilor catastrofale. 
Dincolo de progresul tehnologic firesc 
în era digitală, apelarea la sursele de 
informaţii „neconvenționale” ca social 
media, deschide noi perspective pentru 
eficienţa sistemelor.

Dincolo de progresul tehnologic, 
cadrul legislativ în evoluție va supune 
și el industria la presiunea schimbării. 
Despre impactul introducerii Solvency II 
a vorbit Sergej SIMONITI, President of the 
Council of Experts, Insurance supervision 
Agency, Slovenia. Companiile de asigurări 
vor trebui să fie mult mai inovative, să 

se concentreze mai mult pe segmentare, 

să ofere tarife adecvate și să atingă noi 

categorii de clienți. Pe termen mediu și 

lung, o astfel de abordare va conduce la 

recuperarea costurilor cu implementarea 

Solvency II, a spus expertul sloven.

Pe de altă parte, privind chiar 

în viitorul imediat, în multe piețe cu 

un nivel de dezvoltare mai redus, 

prioritatea absolută va fi reprezentată 

de creșterea cuprinderii în asigurare. 

Situația și perspectivele asigurărilor de 

proprietate în țările ex-Iugoslave, care 

încă nu fac parte din UE, a constituit 

obiectul prezentării susținute de Darko 

BLAZHEVSKI, MSc, MBA, Coordinator 

of the Research and Development 

Department, Insurance Supervision 

Agency Macedonia.

În sfârșit, vorbind despre schimbare 

și progres, nu puteau fi ignorate efectele 

globalizării afacerilor și modalitățile 

inovative de gestionare a daunelor, cu 

precădere pe segmentul corporate. 

Derek W. ROYSTER CPA, ABV, CFF, CFE, 

Partner at RGL Forensics, și Christian 

SKODCZINSKI MBA, Expert BTE e.V., 

FUEDI, ELAE, Publicly Appointed Business 

Interruption Expert, Partner at RGL 

Forensics au facilitat participanților 

la conferința de la Munchen o privire 

asupra peisajului complex al evaluării 

daunelor BI (business interruption) 

internaționale. Într-un cadru mai larg, 
luând în considerare și segmentul retail, 
James GRANT, Managing Director, UK 
and Ireland, XACTWARE, Marea Britanie, a 
prezentat modul în care noile tehnologii 
facilitează asigurătorilor îndeplinirea 
rolului lor de bază, prin plata rapidă și 
exactă a daunelor.

***

Între progresul tehnologic și 
efectele sale benefice pentru dezvoltarea 
industriei asigurărilor de proprietate, 
provocările mediului economic, deciziile 
politice ezitante și incertitudinile născute 
de problemele încă nerezolvate ale 
domeniului, protecția prin asigurare 
împotriva efectelor economice ale 
catastrofelor naturale rămâne o 
prioritate pe agenda industriei și una 
dintre cele mai importante contribuții 
pe care aceasta le poate aduce pentru 
societatea umană la nivel global. Per 
ansamblu, chiar dacă „industria re/
asigurărilor nu poate salva lumea”, cu 
ajutorul digitalizării masive contribuția 
ei la gestionarea cu succes a efectelor 
produse de schimbarea climatică ar 
putea crește consistent, atât în termenii 
protecției financiare, cât și în cei ai 
contribuției științifice pentru găsirea 
soluțiilor globale adecvate.

Daniela GHEȚU

Reasigurătorii nu pot 
„vindeca” lumea. Sunt pur și 
simplu prea mici, în raport cu 
dimensiunea problematicii. 
Ei pot însă ajuta substanțial.  
Clienții trebuie să se afle 
în centrul acestei revoluții 
informatice. 

Conferința a fost trimisă în direct pe pagina 
de Facebook XPRIMM 
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Tendințele locale/regionale ale piețelor de re/asigurare, interacțiunea acestora cu piața 
globală, respectiv modalitatea prin care reasigurătorii pot contribui la dezvoltarea și 
diversificarea pieței de asigurări au fost doar câteva dintre subiectele supuse analizei cu 
ocazia AIIF 2016 - Azerbaijan International Insurance Forum.  

AIIF 2016
Accent pe îmbunătățirea 
climatului investițional

Peste 200 de lideri și specialiști ai 

companiilor de re/asigurare, brokeraj, IT, 

audit, instituții bancare și alte domenii 

conexe, precum și reprezentanții 

autorităților de supraveghere și 

asociațiilor profesionale din Caucaz, Asia 

Centrală, Europa, Turcia, Rusia și țările 

CSI au fost prezenți în perioda 23 - 24 

iunie 2016 la Baku, cu ocazia AIIF 2016 

- Azerbaijan International Insurance 

Forum. Beneficiind de sprijinul Autorităţii 

de Supraveghere a Piețelor Financiare 

din Azerbaidjan, evenimentul a fost 

organizat în parteneriat de Asociația 

Asigurătorilor din Azerbaidjan și XPRIMM.

Prima zi a evenimentului a 

fost dedicată analizei tendințelor 

macroeconomice și impactul acestora 

asupra sectorului asigurărilor și 

reasigurărilor din regiune, precum 

şi asigurărilor agricole, practicilor şi 

modelelor internaţionale în vederea 

reducerii riscurilor climatice, respectiv 

creșterii gradului de penetrare pe acest 

segment. 

Înfiinţarea unei noi entități locale 

de supraveghere a piețelor financiare a 

creat premisele organizării unui panel în 

cadrul căruia să fie dezbătute aspecte de 

supraveghere/reglementare, respectiv 

prioritățile pieței azere de asigurare, fiind 

prezentate, totodată, atât evoluțiile și 

perspectivele internaționale, cât și planul 

de dezvoltare strategică constituit de 

autoritatea nou înființată.

Reformele economice care au 

loc în Azerbaidjan vizează,  în special, 

dezvoltarea sectorului non-petrolier. 



51www.primm.ro 07-08/2016

Eveniment Internaţional

De reducerea dependenței bugetului 

de sectorul petrolier depinde revenirea 

economică a țării, a declarat Rufat 

ASLANLI, Președintele Consiliului 

Autorităţii de Supraveghere a Piețelor 

Financiare din Azerbaidjan.

Potrivit acestuia, reformele 

economice vor influența mai multe 

domenii: În primul rând, lucrăm la crearea 

unui mediu macroeconomic stabil. Astfel, 

rata de schimb a monedei nationale 

și inflația sunt ţinute sub control de 

instituţiile competente. În al doilea rând, 

Guvernul sprijină în mod activ formarea 

unui mediu economic capabil să asigure 

o reducere a costurilor de gestiune în 

afaceri. Mai mult, dorim să oferim acces 

la investițiile și serviciile financiare. Am 

identificat deja măsurile necesare în 

această direcție și am început punerea în 

aplicare a acestora. Acest lucru va contribui 

la devoltarea unui climat investițional 

sustenabil atât pentru sectorul financiar-

bancar, cât și pentru cel al asigurărilor. 

Având în vedere tendințele privind 

dezvoltarea pieţei internaţionale și rolul 

sectorului  asigurărilor în economia 

ţării, pe termen lung, apreciem o creștere 

a ponderii asigurărilor în PIB-ul țării 

de la 1% până la 3%, a subliniat Ziyad 

SEMEDZADE, Președintele Comisiei 

Parlamentare pentru Politică Economică 

din Azerbaidjan.

Cea de-a doua zi a evenimentului 

a programat două conferințe, prima 

dintre acestea fiind dedicată asigurărilor 

auto. Problematica evaluării/regularizării 

daunelor, a tarifării, respectiv viitorul 

pieței în contextul digitalizării au 

constituit principalele teme abordate în 

cadrul evenimentului. 

A doua conferință a supus 

dezbaterii dezvoltarea de noi produse 

de asigurare adaptate specificului local, 

accentul fiind pus pe protecția financiară 

pe care acestea o pot oferi în momente 

de instabilitatea economică.

Olesea ADONEV
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Piețele din spațiul 
ex-iugoslav 
Accent pe inovație
8 - 10 iunie, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

A doua săptămână a lunii iunie 
a programat, în capitala Bosniei și 
Herțegovinei, a 27-a ediție a reuniunii 
anuale a asigurătorilor şi reasigurătorilor 
de la Sarajevo – SorS. Organizat de 
SorS Insurance Association, împreună 
cu grupul TECTUS şi publicaţia SVIJET 
Osiguranja, evenimentul a găzduit peste 
150 de lideri şi specialişti ai celor mai 
importante companii de asigurare şi 
reasigurare din spaţiul ex-iugoslav, dar 
și reprezentanți ai unor jucători de top 
la nivel mondial, precum AON, GEN Re, 
TRUST Re, MUNICH Re, PARTNER Re, 
SCOR, SWISS Re, WILLIS Re.

Suntem extrem de încântați să 
putem observa o creștere a interesului 
reasigurătorilor internaționali pentru 
piețele de profil din regiunea Balcanilor 
de Vest, a declarat în deschiderea 
evenimentului Zlatan FILIPOVIĆ, Secretar 
General al SorS Insurance Association și 
Director, BOSNA Re.

Pentru al cincilea an consecutiv, 
XPRIMM Publications s-a numărat printre 
Partenerii Media ai evenimentului, 
fiind reprezentat la reuniune de către 
Daniela GHEŢU, Director Editorial, și Vlad 
BOLDIJAR, Redactor Șef.

Alături de prezentarea evoluţiilor 
înregistrate în pieţele de specialitate ale 
ţărilor din regiune, prima zi de conferinţă 
a supus dezbaterilor strategiile si 
provocările care vizează inovația și 
modul în care aceasta poate contribui la 
dezvoltarea piețelor de re/asigurare, dar 
și prezența celor mai recente tehnologii 
la nivelul unui segment important 

al populației, aceasta putând dicta 
inovațiile pentru industria de asigurări, 
atât în ceea ce privește gestionarea, cât și 
distribuirea serviciilor de asigurare.

A doua zi a evenimentului 
a programat două mese rotunde, 
prima dintre acestea fiind dedicată 
reasigurării răspunderii profesionale – 
fiind evidențiate atât cele mai recente 
„mișcări de trupe” din industria de 
reasigurări, prezența reasigurătorilor în 
zona Balcanilor de Vest, cât și evoluția 
din ultimii ani a pierderilor asigurate 
cauzate de dezastrele naturale, dar și de 
activitatea umană.

Cel de-al doilea seminar a supus 
dezbaterilor termenii polițelor de 
asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto, în contextul în care 
liberalizarea tarifelor RCA în regiune 
este o preocupare comună a țărilor din 
regiunea ex-iugoslavă, excepție de la 
regulă făcând Croația și Slovenia - țări 
membre ale Uniunii Europene. 

Per ansamblu, în acest moment 
putem vorbi, la nivelul sistemului 
financiar-economic al statelor 
componente ale fostei Republici 
Federative Iugoslavia, de o evoluţie 
diferenţiată, determinată de politicile 
sectoriale specifice, în care domeniul 
asigurărilor  are statut de industrie şi de 
piaţă tânără, în plin proces de reformare, 
profesionalizare, maturizare şi extindere.

Vlad BOLDIJAR
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XPRIMM, brandul de care sunt legate principalele 
evenimente și publicații dedicate pieței românești de 
asigurări și numele care a devenit cunoscut și în plan 
extern pentru promovarea industriilor de re/asigurări 
a împlinit pe 10 iulie 18 ani. 

La vârsta la care pentru orice persoană începe maturitatea, XPRIMM poate face cu mândrie un bilanț al tuturor realizărilor și 
proiectelor care l-au transformat dintr-un vis îndrăzneț într-un veritabil brand al piețelor de re/asigurări. 

Asumându-și încă de la început rolul de vector de comunicare pentru acestea, XPRIMM a oferit în cei 18 ani ai săi, sute de 
publicatii tipărite, mii de buletine electronice, zeci de evenimente de specialitate și proiecte speciale…

 Revista PRIMM – Asigurari & Pensii – 158 ediţii
 Publicații internaționale – 51 de ediții (XPRIMM Insurance Report, XPRIMM Motor Insurane Report, XPRIMM Property Insurance 
Report, Profile pentru țări din ECE, CIS și nu numai)

 XPRIMM Știri – 3511 ediţii
 XPRIMM Info – 366 ediţii
 XPRIMM News – 317 ediţii
 XPRIMM Special – 901 ediţii
 XPRIMM Job – 748 ediţii
 În total 5.843 de buletine informative!

 1asig.ro – știri zilnice de 15 ani
 xprimm.com – știri despre piețele internaționale de re/asigurări de 6 ani

 FIAR – Forumul Internațional Asigurări – Reasigurari – 19 ediții

 ICAR – Forumul International al Riscurilor Catastrofale – 12 ediții

 Gala Premiilor Pieței Asigurărilor – 16 ediții

 Premiile Brokerilor de Asigurare – 5 ediții

Pe lângă toate acestea, de 12 ani, XPRIMM este brandul sub care sunt organizate evenimente devenite deja tradiție în 
străinătate. Dintre acestea, menționăm International Insurance Forum – Istanbul (Motor), International Insurance Forum – Munchen 
(Property), Azerbaijan International Insurance Forum, Baden – Baden XPRIMM Reception etc. 

Instrumentele moderne de comunicare de tip social media au adus pentru publicațiile XPRIMM noi forme de prezentare, a 
căror notorietate crește de la o zi la asta.

 Pagina oficială de Facebook a Media XPRIMM – 

 Pagina oficială a Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii – 1.050 likes

 Pagina oficială a buletinului XPRIMM Job – 1.000 likes

 Grupul de LinkedIn dedicat XPRIMM Job – 590 membri

 Contul de Twitter al xprimm.com – 390 followers

Vă mulțumim că sunteți alături de noi! La cât mai mulți ani împreună pentru promovarea piețelor de re/asigurări!
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A V-a ediție a Conferinței Anuale a 
Asigurătorilor din România 

Eveniment

27 iunie 2016

Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare din România 
a organizat, la finalul lunii iunie a.c., 
a V-a ediție a Conferinței Anuale a 
Asigurătorilor din România. Nevoia de 
consolidare reputațională, protecția și 
încrederea consumatorilor în industria 
de asigurări, dar și necesitatea de 
comunicare și adaptare la nevoile 
clienților au fost printre cele mai 
importante tematici abordate. 

În deschiderea evenimentului, 
Sergio BALBINOT, Președinte Insurance 
Europe, a subliniat impactul Directivei 
Solvabilitate II asupra pieței de 
asigurări, dar și importanța protecției 
consumatorului. Pentru a le putea oferi 
în continuare clienților produsele de care 
au nevoie, pentru a putea să le protejăm 
viața, sănătatea, bunurile și economiile, 
avem nevoie de un cadru legislativ care să 
ne permită să facem acest lucru. Apreciem 
și sprijinim regimul de supraveghere 
Solvabilitate II, care este concentrat pe un 
management al riscului mai bun, exigențe 
mai mari în materie de capital, centrat pe 
consumator. 

În același timp, Remi VRIGNAUD, 
Președintele UNSAR, a subliniat 
importanța reputației pentru industria 
asigurărilor. Asigurătorii lucrează, de 
fapt, într-un business al încrederii, pentru 
că produsele vândute nu au o utilitate 
imediată, palpabilă. Cu siguranță, 
pentru industria de asigurări, încrederea 
consumatorilor este o condiție primordială 
pentru a-și putea conduce afacerea, iar 

capitalul de încredere este acumulat, în 
principal, prin capacitatea unei companii 
de a îndeplini nevoile consumatorului și 
chiar de a-i depăși așteptările.

Reputația unei companii de 
asigurări se câștigă foarte greu, dar 
mai ales în situația prezentă se poate 
pierde în timp foarte scurt, a arătat 
Marius VORNICEANU, Vicepreședinte - 
Sectorul asigurări, ASF. Acesta a subliniat 
că încrederea clienților are la bază 
reputația companiei. Piața asigurărilor 
din România a înregistrat probleme 
serioase din perspectiva reputațională. 
Rezultatele din ultimii doi ani și mai ales 
evenimentele care au avut loc în piață au 
arătat că nivelul de încredere al cetățenilor 
și nivelul de educație financiară este redus, 
a declarat oficialul ASF.

Ca în fiecare an, în cadrul 
conferinței au fost acordate premii 
pentru cel mai bun material jurnalistic pe 

teme de asigurări şi pentru cea mai bună 
campanie de responsabilitate socială în 
asigurări, desfăşurate în anul 2015. 

În cazul primei categorii, 
câștigătorii au fost Andreea RADU 
(Senior Editor, XPRIMM Publications) și 
Șerban BUȘCU (jurnalist, profit.ro), în 
vreme ce premiul pentru cea mai bună 
campanie de responsabilitate socială în 
asigurări a fost acordat OMNIASIG VIG 
pentru campania ,,Asigurare cu valoare”.

Totodată, au fost lansate „Bursele 
UNSAR”, acestea fiind primite de trei 
studente fară posibilităţi materiale, dar 
cu rezultate foarte bune la învățătură. 
Cea de-a doua noutate a constituit-o 
acordarea Academiei de Studii 
Economice din București a trofeului 
UNSAR ,,Contribuția la formarea 
educațională a resurselor umane din 
industria asigurărilor”.

Vlad BOLDIJAR

Premiul pentru cel mai bun material 
jurnalistic pe teme de asigurări:  
„ASTRA Asigurări: după 25 de ani... GAME 
OVER”

Andreea RADU, Senior Editor, XPRIMM 
Publications

Premiul pentru cea mai bună 
campanie de responsabilitate socială 
în asigurări: OMNIASIG VIG, pentru 
campania „Asigurare cu valoare”

Mădălin ROȘU, Membru al Directoratului
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În a doua parte a lunii iunie, la 

Sinaia, MILLENIUM Insurance Broker SA 

(MIB) a sărbătorit rezultatele și evoluția 

din anul precedent, în cadrul celei de-a 

8-a ediții a Întâlnirii anuale a Partenerilor 

Francizați MIB. 

Organizat la Hotelul Internațional, 

evenimentul a reunit peste de 100 de 

francize MIB, conducerea companiei 

și echipa din centrală, precum și 

reprezentanții a 13 companii de 

asigurare partenere. 

Cu această ocazie, au fost premiate 

cele mai performante francize MIB, cea 

mai spectaculoasă poliță încheiată anul 

trecut, precum și cel mai frumos sediu 

din țară. Totodată, au fost înmânate,   

Francizelor MIB, diplomele care au 

răsplătit performanța la nivel regional, 

acordate de XPRIMM cu ocazia Galei 

Premiilor Pieței Asigurărilor. În total au 

fost 12 județe, în care, după criteriul 

volumului de prime intermediate, 

Partenerii MIB s-au clasat în Top 5 brokeri 

de asigurare la nivel județean.

Într-o atmosferă caldă și relaxantă, 

întâlnirea a împletit armonios cele 

două conferințe dedicate analizei 

rezultatelor, proiectelor și obiectivelor 

viitoare, cu evenimentele de socializare 

și networking, precum vizitarea unor 

obiective turistice de interes național: 

Castelul Peleș și Castelul Cantacuzino.

Le mulțumim tuturor partenerilor 

noștri Francizați MIB, dar și asigurătorilor, 

pentru prezența la eveniment alături de 

familii și copii. Este o bucurie să avem 

alături de noi peste 40 de copii și să 

împletim viața de business cu aceea de 

familie, așa cum facem de altfel în fiecare 

zi. MILLENIUM Insurance Broker este un 

business de succes, construit de oameni, 

cu oameni și pentru oameni!, a declarat 

Ștefan PRIGOREANU, CEO, MIB.

Totodată, MIB a aniversat 19 de 

ani de activitate și de creștere continuă: 

Ne propunem să accelerăm dezvoltarea 

companiei și a rețelei de parteneri, și să 

devenim o prezență constantă în Top 10 

brokeri de asigurare. Nu doar pe CASCO, 

RCA, property și răspundere civilă generală, 

ci și pe segmentele de asigurări de viață 

și sănătate. De ce? Atât pentru satisfacția 

clienților noștri, cât și pentru satisfacția 

lucrului bine făcut: Dacă un lucru 

merită făcut, atunci merită făcut bine!, 

a completat Camelia ISACHE, Director 

General, MIB.

Mai mult, evoluția spectaculoasă 

înregistrată în primele 5 luni ale anului 

curent - creștere de peste 49% a 

volumului de afaceri - , ne îndreptățește 

să credem că 2016 va fi cel mai bun an din 

istoria companiei, astfel că, cea de-a 20-a 

aniversare, va constitui un motiv în plus 

de sărbătoare, au subliniat reprezentanții 

companiei.

Vlad BOLDIJAR

17 - 19 iunie 2016

Întâlnirea anuală a MIB a reunit, la 
Sinaia, peste 100 de francize 
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Eveniment

Inovația financiară, protecția consumatorilor și stabilitatea financiară în centrul 
dezbaterilor la „Zilele ASF”
2 - 3 iunie 2016

Întâlnirea Anuală a membrilor BIPAR
16 - 17 iunie 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat, în parteneriat cu 
Academia de Studii Economice și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cea de-a 
doua ediție a conferinței anuale dedicate piețelor financiare nebancare – piața de 
capital, asigurări și pensii private.

Desfășurată sub egida „Zilelor ASF”, conferința a fost găzduită de Academia de 
Studii Economice din București, eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute teme 
relevante cu privire la contribuția inovației financiare la creșterea economică, analizată 
din perspectiva asigurării protecției consumatorilor și a stabilității financiare în piețele 
aflate în curs de dezvoltare.

Desfășurată la Praga, întâlnirea anuală a BIPAR a fost găzduită de asociația 
brokerilor din Cehia, țară cu o populație de 10,5 milioane de locuitori, dar în care sunt 
înregistrați 153.000 de intermediari.

Principalii speakeri ai evenimentului au fost Fausto PARENTE (EIOPA), Tom de 
SWAAN (ZURICH Insurance Group), Prof. Karel Van HULLE (fost oficial al Comisiei 
Europene) și Emmanuel MARILL (FACEBOOK, Franța). Au fost prezenți 90 de participanți 
din 27 de țări și 41 de asociații membre. 

Evenimentul a fost deschis de Președintele BIPAR, André LAMOTTE, care 
a anunțat că ediția din acest an ilustrează interacțiunea dintre reglementarea, 
digitalizarea și dezvoltarea pieței de intermediere.

Prof. Karel Van HULLE, unul dintre principalii arhitecți ai noului regim Solvency 
II, a vorbit despre raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR), pe care 
asigurătorii vor fi obligați să îl prezinte anual, începând din mai 2017. Dacă întrebi doi 
actuari despre Solvency II, obții trei păreri diferite. Potrivit acestuia, în contextul noului 
regim de solvabilitate, contabilitatea și asigurările sunt ca apa și focul.

Bogdan ANDRIESCU, Președintele UNSICAR, a vorbit despre evoluția pieței de 
brokeraj din România, în ultimii opt ani, și despre perspectiva asociației pe care o 
reprezintă cu privire la tendințele pe care această piață se va înscrie în următorii doi ani.
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Eveniment

GRAWE România a sprijinit a treia ediție a Concursului Național de Violoncel 
„Alexandru MOROȘANU” 
18 iunie 2016

RENOMIA a fost desemnat „Investitorul Anului” de către Camera de Comerț și 
Industrie Mixtă Ceho-Română
7 iunie 2016

În cadrul unui eveniment 
organizat de Camera de Comerț 
și Industrie Mixtă Ceho-Română, 
grupul ceh RENOMIA a fost 
desemnat „Investitorul Anului” 
pentru preluarea, la mijlocul 
anului trecut, a pachetului 
majoritar de acțiuni al SRBA 
Broker de Asigurare.

Motivul pentru care am 
decis acordarea acestor premii 
a fost acela de a le mulțumi în 
mod simbolic pentru contribuția 
lor remarcabilă la dezvoltarea 
relațiilor româno-cehe, a declarat 
Președintele Camerei de Comerț 
și Industrie Mixtă Ceho-Române, 
Jana KLOKOEKOVA.

Obiectivul principal al 
reuniunii, la care au participat 
câteva zeci de reprezentanți 
ai companiilor din diferite 
domenii, a fost acela de a 
promova investițiile companiilor 
cehe în România și dezvoltarea 
cooperării reciproce. Evenimentul 
a fost organizat de Camera de 
Comerț și Industrie Mixtă Ceho-
Română și s-a aflat sub egida 
Ambasadei Republicii Cehe la 
București.

RENOMIA este cel mai mare 
broker din Cehia, fiind fondat în 
anul 1993.

Inițiat și organizat de GRAWE România, Concursul Național 

de Violoncel „Alexandru MOROȘANU” a ajuns anul acesta la a 

treia ediție și s-a desfășurat la Centrul Naţional de Artă „Tinerimea 

Română”. Concurenții au prezentat un program alcătuit din 

două piese la alegere, dintre care una a fost obligatoriu o lucrare 

românească. 

Competiția s-a născut, paradoxal, printr-o trecere în neființă. 

În 2014, violoncelistul Alexandru MOROȘANU, cel care credea cu 

tărie că tinerii au datoria și forța de a promova muzica românească, 

ne-a părăsit. Dar amintirea sa și a măiestriei cu care ne încânta 

îmbrățișând violoncelul se perpetuează prin acest eveniment adresat 

tinerilor artiști, au explicat reprezentanții GRAWE România.

Juriul a fost compus din artiști consacrați și cadre 

universitare, președintele fiind Magdalena MOROȘANU - 

violoncelistă, solistă, profesor la Conservatorul din Sion. Trofeul 

înmânat câștigătorului poartă semnătura artistului plastic Eugen 

IONESCU.
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Eveniment

„Cumințenia pământului” expusă la Muzeul BNR. OMNIASIG acoperă costul poliței 
de asigurare pe durata campaniei
16 iunie - 8 iulie 2016

Opera lui Constantin Brâncuși, „Cumințenia pământului”, a fost transferată pe 10 iunie de la Muzeul Cotroceni la Muzeul Băncii 
Naționale a României. Decizia a fost luată de Ministerul Culturii și Guvernul României, împreună cu proprietarii operei de artă, pentru 
a face sculptura mai accesibilă publicului larg. 

Campania pentru achiziționarea operei „Cumințenia pământului” de Constantin Brâncuși este și un demers de natură educațională. 
Campania de strângere de fonduri va antrena o conștientizare atât la nivelul instituțiilor publice de cultură, cât și la nivelul societății civile 

în ceea ce privește rolul artei și al artistului în societate (...)., a declarat Corina ȘUTEU, 
Ministrul Culturii.

Atașamentul nostru față de valorile românești, corelat cu capacitatea noastră 
de asigurări personalizate, indiferent de obiectul asigurat, de la mașini, clădiri, până la 
afaceri și opere de artă, ne-au determinat să ne implicăm în campania pentru „Cumințenia 
pământului”, și să susținem costurile pentru asigurarea operei. Evaluarea și asigurarea unei 
astfel de lucrări de artă reprezintă o operațiune complexă, nu se întâmplă în fiecare zi să-l 
asiguri pe Brâncuși și o facem cu emoție dar și responsabilitate, a declarat Mihai TECĂU, 
Președinte Directorat, OMNIASIG VIG.

ALLIANZ-ȚIRIAC, sponsor al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu
10 - 19 iunie 2016

ALLIANZ-ȚIRIAC a înmânat pe 18 iunie a.c. premiul „Virgil Flonda”  actriței 

Anamaria MARINCA, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Compania 

a oferit acest premiu în calitate de sponsor al Festivalului și de partener al Teatrului 

Național „Radu Stanca”.  

Premiul a fost acordat în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Celebrităților, 

în semn de recunoaștere publică a meritelor artistice pe care tânăra actriță le-a 

demonstrat în rolurile interpretate atât în spectacole de teatru, cât și de film. 

Suntem mândri să susținem, în calitate de parteneri, cel mai complex festival anual 

din România și cel mai mare festival al artelor din Europa atât din punct de vedere 

al anvergurii, dar și al calității evenimentelor, a declarat Ana Maria HERA, Director 

Marketing, ALLIANZ-ȚIRIAC.

Foto: bnr.ro Foto: bnr.ro
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Deținem CERTASIG de 9 ani deja - când am cumpărat compania, 
aveam prime brute subscrise de circa 2 milioane lei, iar acum au ajuns la 
circa 70 milioane lei. Când ne gândim că nu subscriem asigurări auto, ci 
activăm doar pe segmentul claselor comerciale, ne dăm seama că este 
o realizare extraordinară și sunt foarte mândru de echipă pentru aceste 
reușite, a declarat Nigel WILLIAMS, Chairman of the Board, CERTASIG 
Holdings, cu prilejul CERTASIG Summer Cocktail Party. 
Evenimentul, care a avut loc pe 23 iunie a.c., în București, a reunit atât 
membrii echipei CERTASIG, cât și partenerii și colaboratorii companiei 
din piața de profil, inclusiv reprezentanți ai brokerilor de asigurare, care 
constituie partenerii tradiționali ai CERTASIG. 

(...) Contextul din piață nu a fost unul ușor, aproximativ 40-45% din business-ul nostru fiind reprezentat de produsele de pe segmentul 
construcții, unde au fost mai puține proiecte și suma asigurată medie a fost mai mică, respectiv primele brute subscrise au fost mai mici, a 
precizat James GRINDLEY, CEO, CERTASIG. Pe de altă parte, primele brute subscrise pe segmentul de răspundere civilă au crescut cu 25% - 
acestea reprezintă acum 15% din portofoliul nostru, a adăugat acesta.

În ceea ce privește daunele plătite de companie, în ultimii patru ani am plătit daune brute în valoare de 25 milioane euro și, ca 
estimare pentru primele 6 luni din 2016, am plătit în jur de 12 milioane lei, a afirmat James GRINDLEY.

Eveniment

CERTASIG: Am plătit daune în valoare de 25 milioane euro
23 iunie 2016

GROUPAMA Asigurări susține a treia 
ediție Anim'est Brașov 2016
30 iunie - 3 iulie 

Educația financiară devine prioritară
28 - 29 iunie 

GROUPAMA Asigurări a continuat tradiția 
parteneriatului cu Festivalul Internațional de Animație 
Anim'est susținând, pentru a treia oară consecutiv, ediția 
Anim'est de la Brașov, desfășurată în perioada 30 iunie - 3 
iulie în Open Air Piața Sfatului și la Centrul Cultural Reduta. 
Susținerea industriei cinematografice românești rămâne o 
direcție strategică pentru compania noastră, o dovadă în 
acest sens fiind faptul că toate lungmetrajele autohtone care 
au participat la ediția din acest an a Festivalului de la Cannes 
au fost asigurate de GROUPAMA Asigurări. Parteneriatul 
cu Anim'est este încă o dovadă că rămânem alături de 
antreprenorii români activi în acest domeniu și de evenimentele 
importante pentru industria cinematografică locală, a declarat 
Georgiana MIRON, Director Marketing și Comunicare, 
GROUPAMA Asigurări.

Educația financiară a devenit o prioritate în contextul 
diversificării, inovării și digitalizării produselor și serviciilor 
financiare, internaționalizării mediului financiar și accesului 
tot mai facil al consumatorilor la produse sofisticate, a căror 
riscuri nu sunt pe deplin înțelese, au concluzionat specialiștii 
prezenți la Summit-ul International Child & Youth Finance 
International, desfășurat între 28 și 29 iunie în București, 
cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Stiințifice, al Băncii Naționale a României și al Autorității de 
Supraveghere Financiară.

La nivel național, vorbim astăzi de un consens între 
autorități cu privire la faptul că întărirea funcției de protecție 
a consumatorilor împreună cu creșterea nivelului de educație 
financiară reprezintă un pilon central pentru funcționarea 
corectă și transparentă a piețelor financiare, în beneficiul 
consumatorilor și economiei, a subliniat Cornel COCA-
CONSTANTINESCU, Vicepreședintele ASF.
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Ora de RISC

În fiecare marți la prânz

Românii pun pe primul plan bunurile, 
și apoi viața și sănătatea
7 iunie 2016

Turcia a rămas pe primul loc în 
destinațiile turistice ale românilor
28 iunie 2016

Românii preferă asigurările auto, din păcate. Sperăm de câțiva ani ca acest trend să se schimbe. 
Românul întâi își protejează mașina și casa, abia apoi viața și sănătatea, a declarat Antonio BABETI, 
Director General, GLOBASIG Broker. Din acest motiv, situația din România este ușor diferită față de 
cea din piețele externe, dezvoltate, unde de obicei asigurările de viață generează în jur de 50% din ce 
încasează asigurătorii în fiecare an. În țara noastră, acest procent se situează la circa 25%, rămânând la 
un nivel oarecum constant în ultimii ani.

Ascultați emisiunea pe: http://mxp.ro/radio

Din solicitările primite de GENERALI România pe segmentul polițelor de călătorie, rezultă că, în 
pofida atacurilor teroriste care au avut loc în Turcia în ultima perioadă, această țară a rămas pe primul loc 
în topul destinațiilor de vacanță pentru români. Chiar am făcut un clasament al destinațiilor și pe primul 
loc a rămas Turcia, deși au avut loc mai multe atentate. Aceasta a fost urmată de Grecia, Italia, Spania, 
Portugalia, a declarat Iuliana HAMPU, Head of Travel Office, GENERALI.

Ascultați emisiunea pe: http://mxp.ro/radio

Piata de brokeraj va ajunge la 
70% în 5 ani
14 iunie 2016

Deși a fost influențată recent de reducerea numărului de brokeri, există în continuare perspective 
de creștere a gradului de penetrare a pieței de intermediere în totalul pieței de asigurări, consideră 
Gheorghe GRAD, Country Manager pentru România, RENOMIA SRBA Insurance Broker. Procentul în sine 
cred că va mai evolua și îl văd găsindu-și echilibrul în circa cinci ani de zile, la 70% din piață. De asemenea, 
văd o reducere în continuare a numărului de operatori din piață.

Ascultați emisiunea pe: http://mxp.ro/radio

Realizator: Mihai CRĂCEA
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În fiecare joi după-amiază 

Ce planuri are ERGO după preluarea 
CREDIT EUROPE?
9 iunie 2016

Numărul petițiilor înregistrate de ASF 
a scăzut în 2016
16 iunie 2016

Încrederea publicului în re/asigurători - la fel de scăzută ca şi în 
cazul băncilor 
23 iunie 2016

Planurile ERGO pentru piața românească de asigurări după preluarea CREDIT EUROPE, dar și 
tendințele segmentului bancassurance în România sunt doar câteva dintre subiectele discutate cu Mihai 
POPESCU, Director General, ERGO Asigurări de Viață. (...) Am debutat prin a înființa societatea de asigurări 
de viață, urmând să ne extindem la asigurări generale, lucru pe care l-am făcut acum prin această achiziție 
aflată încă în perioada de autorizare. Odată ce procesul de achiziție va fi terminat cu succes, vom trece la 
integrarea societății în grupul ERGO, în procedurile și politicile specifice.

Vizionați emisiunea pe xprimm.tv

Evoluția numărului de reclamații primite de ASF de la începutul anului și până în prezent, rolul 
Solvency II în protecția consumatorilor și necesitatea creșterii gradului de transparență în relația dintre 
asigurători și asigurați au fost doar câteva dintre subiectele analizate de Călin RANGU, Director, Direcția 
Protecția Consumatorului, ASF. Evoluția parțială arată că numărul de petiții a scăzut cu circa 3-4%, dar încă 
este destul de greu de făcut o estimare, deoarece o parte din ele sunt încă în procesare. Volumul cel mai mare 
de petiții se regăsește în domeniul RCA și CASCO și vizează plata parțială și neplata despăgubirilor.

Vizionați emisiunea pe xprimm.tv

Comentând asupra situaţiei europene a asigurărilor de proprietate, Michael THEILMEIER, 
Chairman of the Committee for CEE, GDV-Association of German Insurers & Vicepresident, GEN Re a 
subliniat că în acest moment încrederea publicului în companiile de asigurări/reasigurări este la fel 
de scăzută ca şi în cazul băncilor, dintr-un complex de motive care ţin atât de contextul financiar – 
ratele scăzute ale dobânzilor -, cât şi de rezultatele activităţii de modelare a riscurilor. Pe de altă parte, 
ideea de a impune o soluţie de asigurare obligatorie nu este cu adevărat de ajutor. Dacă se produce un 
eveniment de intensitate 1 la 1000 ani – (...), atunci ne aflăm în faţa unui risc asigurabil. Ca atare, oamenii 
trebuie să înţeleagă acest lucru şi să-şi cumpere protecţie prin asigurare.

Vizionați emisiunea pe xprimm.tv

FOR BUSINESSTIME
Realizator: Oana RADU
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LifeStyle

Sabrina CANEA
Editor

La nivel global, referindu-ne atât la țările dezvoltate, cât și la cele aflate 
în curs de dezvoltare, mai mult de 2 miliarde de persoane adulte 
întâmpină dificultăți în a folosi serviciile bancare online. Studiile au 
arătat că această ezitare sau reticență de a apela la Internet banking își 
are originile în lipsa de încredere pe care aceștia o au în plățile făcute 
pe Internet. Ce anume provoacă acest blocaj în relația client – Internet 
– bancă?

Progresele realizate în domeniul 

tehnologiei informațiilor și, ulterior, 

cele înregistrate în sectorul de Internet 

banking au dus la o schimbare 

fundamentală a modului în care băncile 

își implementează liniile de business, 

precum și a modului de a interacționa cu 

clienții lor în activitățile bancare zilnice. 

Pe scurt, Internet banking oferă clienților 

oportunitatea de a dirija și de a manipula 

o gamă variată de tranzacții bancare prin 

intermediul mediului online, mai specific 

prin platformele online de care dispun 

băncile. În plus, acestea pot fi accesate 

oriunde și oricând, rapid și cu mult mai 

puține costuri decât în cazul tranzacțiilor 

tradiționale, fiind un serviciu mult mai 

flexibil și user-friendly. 

Cu toate acestea, în ciuda creșterii 
numărului de utilizatori de Internet, 
precum și a vitezei Internetului (România 
ieșind în evidență la acest aspect, dar 
înregistrându-se progrese în acest sens și 
la nivel global) și a tuturor avantajelor pe 
care Internet banking le oferă clienților, în 
multe țări rata de creștere a utilizatorilor 
care apelează la tranzacțiile online nu 
a înregistrat progrese semnificative. În 
ceea ce privește Europa, procentul celor 
care utilizează activitățile bancare online 
scade de la Vest la Est – în Norvegia acest 
procent este de 70-80%,  în Germania și 
Austria de 40%, iar în România și Grecia 
de numai 10%. 

Dacă e să-l comparăm cu 
tranzacțiile față-în-față, tranzacțiile 
prin Internet banking au anumite 

Tehnologia prea 
permisivă pentru a 
asigura securitatea 
clienților?

caracteristici unice, cum ar fi o utilizare 
extensivă de tehnologii, natura distantă 
și impersonală a mediului online și 
caracterul îndoielnic implicit al unei 
anumite infrastructuri tehnologice 
deschise pentru tranzacții financiare. 
Aceste aspecte particulare ale tehnologiei 
de plăți online oferă un mediu unic, 
unde încrederea consumatorului joacă 
un rol crucial. Astfel, stagnarea Internet 
banking poate fi pusă pe seama lipsei de 
încredere a clientului de a iniția activități 
bancare din mediul online.

În ce rezidă încrederea în 
Internet banking?

Putem începe prin a sublinia 
faptul că, în România, numai 4% dintre 
utilizatorii de servicii bancare folosesc 
și mediul online pentru a efectua 
tranzacții și a interacționa, cu contul 
personal. Studiile au arătat că acest fapt 
se datorează unei rate de penetrare a 
Internetului scăzută în regiunea din 
care face parte și România, cunoașterea 
deficitară a activităților bancare online și, 
poate cea mai pregnantă, frica românilor 
de a realiza tranzacții online.
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În ceea ce privește cauzele 
care au dus la această „paranoia” a 
consumatorilor, principala frică a 
acestora este furtul de identitate. Această 
îngrijorare rezidă în preconcepția că 
datele personale nu sunt protejate 
îndeajuns de eficient, putând fi accesate 
sau furate de oricine. Ironic, în ciuda 
acestei frici a oamenilor, alegem să 
expunem online mult mai multă 
informație personală decât făceam 
acum zece ani, spre exemplu – vezi 
rețelele de socializare și comportamentul 
utilizatorilor în social media.

Atunci când această „paranoia” 
pe care am menționat-o mai înainte 
apare, este bine să luăm în calcul și 
oportunitățile pe care serviciile bancare 
online le oferă. În primul rând, Internet 
banking-ul oferă o gamă diversificată de 
operațiuni bancare. Apoi, dat fiind faptul 
că acest serviciu are la activ ani buni de 
funcționare, a devenit în timp și o țintă 
predilectă a atacurilor informatice. Ca 
atare, platformele de online banking, cu 
pagini web securizate și criptate, sunt 
mult mai performante în materie de 
securitate decât cele de mobile banking. 
Pentru clienții corporate, unele bănci 
oferă gratuit licențe antivirus.

Mobile Banking
Dacă tranzacțiile online din fața 

unui desktop nu sunt foarte productive, 
acestea sunt cu atât mai puțin eficiente 
prin intermediul smartphone-urilor. 
Doar 1 din 10 persoane consideră 
mobilele și tabletele ca fiind mai sigure 
decât computerele clasice. Există totuși 
avantaje în a folosi metoda mobile 
banking?

Un studiu realizat de gigantul 
american Morgan Stanley a concluzionat 
că oamenii își pierd mult mai ușor 
portofelele sau cardurile bancare decât 
telefoanele mobile. De altfel, majoritatea 
celor intervievați (91%) au declarat că 
telefoanele au devenit chiar o extensie 
a propriilor mâini, participanții la sondaj 
arătând că știu, 24 de ore din 24, locul 
unde se află acestea. În aceste condiții, 

disponibilitatea pentru operațiuni 
bancare o depășește pe cea a Internet 
banking-ului.

Fraudele pot fi diminuate în timp 
real nu numai cu ajutorul SMS-urilor sau 
al unor mesaje care permit utilizatorilor 
să alerteze rapid banca, ci și prin 
dezvoltarea unor noi tehnologii, precum 
geolocația (GPS) și securitatea bazată pe 
date biometrice.

La toate acestea, în mod evident, se 
adaugă flexibilitatea, costurile reduse și 
economisirea de timp, nemaifiind nevoie 
să te deplasezi până la bancă pentru 
anumite tranzacții sau pentru verificarea 
soldurilor. 

Măsuri de precauție
Chiar dacă băncile oferă 

consumatorilor programe cât mai sigur și 
dificil de „tulburat” din exterior, la care se 

adaugă și programe antivirus instalate pe 
calculator sau pe smartphone, este util să 
vă luați câteva măsuri de precauție:

 nu notați pe telefonul mobil numele 
de utilizator și parola pentru logare;

 întotdeauna folosiți butonul de de-
logare înainte de a părăsi aplicația;

 nu dezvăluiți numele de utilizator și/
sau PIN-ul aplicației de Internet banking 
sau a celei de mobile banking;

 nu accesați link-urile conținute în 
e-mail-uri care provin aparent de la 
bancă; pot fi tentative de pishing;

 intrați în aplicația de Internet banking 
manual, tastând adresa în browser. 
Adresele care indică securizarea site-
urilor încep obligatoriu cu „https://”.
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Folosirea telefonului la volan, fie pentru convorbiri telefonice, fie pentru 
trimiterea de mesaje text, reprezintă una dintre cele mai mari surse de 
distragere a atenției șoferilor, crescând semnificativ riscul de accidente 
rutiere. În acest context, mai multe aplicații dedicate șoferilor încearcă 
să reducă acest risc prin atenuarea tentației de a răspunde la apeluri și 
mesaje, sau prin recompensarea condusului responsabil.Adina TUDOR

Editor

Să conducem în siguranță: 
Aplicații dedicate șoferilor

Te-ai urcat la volan și de data asta 

chiar ți-ai propus să nu mai vorbești la 

telefon. Să nu mai trimiți mesaje, să nu 

mai scrii mail-uri, ci să rămâi cu ochii 

la drum. Dar ai ajuns la semafor și te 

plictisești, așa că de ce să nu verifici 

contul de Facebook? Mergi pe un drum 

mai puțin aglomerat, iar telefonul începe 

să sune, așa că răspunzi - dacă e ceva 

urgent? Ce se poate întâmpla? Ești în 

traficul lent și aglomerat al orelor de 

vârf și o notificare, două, trei, patru sună 

încontinuu, așa că te decizi să verifici ce 
e cu ele. Cât poate să dureze să citești o 
notificare?   

Din păcate, câteva secunde de 
neatenție pot fi cruciale în cazul unui 
accident rutier care ar fi putut fi evitat. 
De exemplu, un studiu al Virginia 
Technical Institute (VTI) arată că atunci 
când scrii un mesaj text, îți iei ochii de 
la drum pentru 5 secunde, în medie. 
Dacă ai merge cu o viteză de 90 km/h 
ar fi echivalent cu a străbate lungimea 
unui teren de fotbal cu ochii închiși. De 

fapt, o cercetare a National Highway 
Traffic Safety Administration – NHTSA 
a demonstrat că dacă îți iei ochii de 
la drum mai mult de 2 secunde, riscul 
de a fi implicat într-un accident crește 
semnificativ. Iar cercetătorii indică faptul 
că sunt necesare doar 3 secunde de 
neatenție pentru ca un accident rutier să 
aibă loc. 3 secunde reprezintă timpul în 
care îți pornești mașina.

Subestimarea riscului sau percepția 
greșită că activități precum vorbitul 
la telefon sau trimiterea de mesaje nu 
afectează în niciun fel stilul de condus 
sunt doar câteva dintre cauzele care 
conduc la perpetuarea acestui fenomen, 
în pofida avertismentelor. În acest 
context, au fost lansate mai multe 

Atunci când scrii un mesaj 
text, îți iei ochii de la drum 
pentru 5 secunde, în medie. 
Daca ai merge cu o viteză de 
90 km/h ar fi echivalent cu a 
străbate lungimea unui teren 
de fotbal cu ochii închiși. 
(Sursa: VTI)
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aplicații gândite să „dea o mână de 
ajutor” șoferilor pentru a-i determina pe 
aceștia să conducă în siguranță și să nu se 
lase „ispitiți” de telefon atunci când sunt 
la volan. Aceste aplicații sunt, în general, 
de două tipuri: cele care încurajează 
condusul în siguranță și responsabil, 
respectiv cele care blochează apelurile 
și mesajele text pe întreaga perioadă a 
concursului.

Safe Drive
Mizând pe „gamification” și 

recompense pozitive, aplicația Safe 

Drive este gândită pentru a reduce 

(cu obiectivul de a elimina complet) 

utilizarea telefonului în timpul 

condusului. Aplicația monitorizează 

activitatea smartphone-ului șoferului 

atunci când acesta se deplasează cu o 

viteză de peste 10 km/h. Astfel, Safe Drive 

rămâne activă pe telefonul utilizatorului 

în timpul în care acesta se află la volan 

și îi acordă puncte acestuia dacă alege 

să nu îl folosească atunci când se află în 

trafic. Pe baza unui algoritm, se iau în 

calcul viteza, timpul și distanța pentru 

a acorda un anumit număr de puncte. 

Dacă utilizatorul iese din aplicație, din 

diverse motive, atunci punctele câștigate 

până în acel moment, în cursa respectivă, 

se vor anula – astfel, șoferii sunt încurajați 

să conducă responsabil. Cu cât șoferii 

parcurg mai mulți kilometri responsabili, 

cu atât acumulează mai multe puncte. 

Cu punctele câștigate, utilizatorul 

beneficiază de reduceri și oferte 

speciale la produse puse la dispoziție 

de companiile partenere (precum Uber, 

MOL România sau Foodpanda).

Drive mode
Spre deosebire de Safe Drive, care 

încearcă să elimine complet folosirea 
telefonului mobil atunci când utilizatorul 
este volan, Drive mode pornește de la 
premisa că „oamenii au nevoie să își 
folosească telefonul atunci când conduc”, 
așadar „creează un mod simplu de a 
face acest lucru în siguranță”, conform 
descrierii de pe site-ul oficial. Urmând 
recomandările de siguranță ale NHTSA, 
aplicația funcționează împreună cu 
aplicațiile de muzică (Pandora, Spotify 
etc.), chat (Whatsapp, Facebook 
Messenger, SMS) sau de navigare 
(Waze, Google Maps) folosite în mod 
normal de utilizator, „adăugându-le” 
un mod mai sigur de utilizare. Astfel, 
pe lângă îmbinarea funcționalităților 
celor trei tipuri de aplicații, în așa fel 
încât utilizatorul să acceseze totul 
dintr-un singur loc, Drive mode vine, 
de asemenea, cu opțiuni de autoreply 
și trecere a telefonului în mod silențios, 
dar și cu o interfață bazată pe gesturi, 
dar și feedback audio și touch, în așa fel 
încât șoferul să nu fie nevoit să se uite la 
ecranul telefonului.

 Alternativă: Drivesafe.ly

Drive Safe
Lansată cu scopul de a preveni 

neatenția la volan cauzată de telefonul 
mobil, aplicația Drive Safe funcționează 
simplu, dar eficient, pentru a reduce 
„tentația”: atunci când este activată, trece 
telefonul în modul silențios și trimite 
mesaje de autoreply în urma tuturor 
apelurilor sau a mesajelor text primite 
pe întreaga durată a condusului (în care 
se anunță că utilizatorul este la volan și 
că va contacta persoana care a sunat/ a 
trimis mesaj de îndată ce va fi posibil). 
De asemenea, aplicația include și un 
„mod automat” care detectează automat 
când o persoană conduce și activează 
caracteristica Drive Safe, dezactivând-o 
în momentul încheierii călătoriei. De 
asemenea, în cazul în care utilizatorul 
primește trei apeluri consecutive de la 

același număr, se activează „modul de 
urgență” care dezactivează aplicația și 
lasă telefonul să sune.

 Alternativă: Live2Txt – Live 2 Text

Drive Safe Mode
Spre deosebire de celelalte aplicații 

menționate până acum,   Drive Safe 
Mode nu se adresează șoferului propriu-
zis, ci... părinților acestuia. Gândită 
pentru a preveni utilizarea telefonului 
la volan de către adolescenți, unul 
dintre grupurile cele mai vulnerabile 
din acest punct de vedere, Drive Safe 
Mode este dedicată părinților care 
vor să monitorizeze activitatea de 
pe smartphone-ul copiilor, atunci 
când aceștia se află la volan. Cum 
funcționează? Părintele își face cont 
online pe site-ul aplicației (unde va primi 
un id unic de înregistrare), apoi descarcă 
aplicația pe telefonul pe care dorește să 
îl monitorizeze și folosește id-ul primit 
pentru a sincroniza contul online cu 
dispozitivul respectiv. În momentul în 
care adolescentul folosește telefonul 
monitorizat pentru a sta pe rețelele de 
socializare sau pentru a trimite mesajele, 
părintele primește imediat o notificare 
online. 

 Alternativă: Cellcontrol

Dacă îți iei ochii de la drum 
mai mult de 2 secunde, 
riscul de a fi implicat într-un 
accident crește semnificativ. 
(Sursa: NHTSA)

Nu sunt necesare decât 3 
secunde de neatenție pentru 
ca un accident rutier să aibă 
loc. 3 secunde reprezintă 
timpul în care îți pornești 
mașina. Să citești un mesaj în 
timp ce conduci îți distrage 
atenția în medie 5 secunde. 
(Sursa: icebike.org)

Rubrică susţinută de
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The black dress 
project

White lace 
dress: Un item 
în vogă mai 
ales în sezonul 
călduros!

Clothing Tips&Tricks

Cu toate că rochia neagră 
este considerată de către 
marii critici ai modei drept un 
element clasic și care poate fi 
purtat mereu și mereu altfel, 
câteodată simțim nevoia unei 
schimbări. Pornind de la o piesă 
simplă, designer-ul Cosmina 
Maria împreună cu Iliana 
Atelier ne demonstrează cum 
transformările aduse unui obiect 
de îmbrăcăminte poate conduce 
la realizarea unui veșmânt 
dincolo de banal, țintind către  
ceea ce numim în mod curent o 
ținută de excepție.

Piesa de la care vom 
porni este o rochie fără bretele, 
cu o croială tip sirenă și de o 
lungime considerabilă – o rochie 
maxi –, aceasta urmând să fie 
transformată într-o piesă mai 
versatilă, dar deopotrivă de 
elegantă.

Pentru a ajunge la design-
ul cu totul inovator, acestei 
rochii i s-au adăugat mâneci,   
împodobite cu paiete negre, iar 
partea superioară a veșmântului 
a fost transformată, bucurându-
se acum de un decolteu pătrat,  
destul de generos.

Fusta a suferit și ea 
ample modificări, în sensul că 
a fost scurtată, întreaga ținută 
căpătând o altă croială, de tip 
trompetă. 

Astfel încât, în final,   
prin noua ținută realizată,   
putem vorbi categoric de o 
reinterpretare a clasicei „little 
black dress” perfectă, atât pentru 
evenimente de tip cocktail, cât și 
pentru gale și recepții.

Elegantă și sofisticată, dantela a reprezentat 
dintotdeauna un semn de întrebare. Și totuși, aceasta poate 
deveni perfectă pentru sezonul călduros. 

Ca să începem cu avantajul, evident pentru această 
perioadă a anului, rochia albă din dantelă de bumbac 
completează bronzul în mod excelent. Poate fi purtată la 
evenimente  diverse - de la unul deosebit, la o petrecere tip 
cocktail și până la o seară romantică pe plajă.

Lungimea midi este potrivită mai multor categorii de 
vârstă, iar croiala, care urmează liniile siluetei, conturează 
prin această rochie o apariție delicată, cu iz romantic și 
feminin. Propunem, astfel, pentru acest sezon estival, o ținută 
realizată din dantelă de bumbac, tulle croche cu mătase și 
tripluvoal, toate în culoarea ivoire.  

Materialele folosite sunt deosebite, dar și ușor de 
purtat, astfel încât, în ansamblu, să creăm imaginea unei 
prezențe simple și în același timp sofisticate. 

Poartă o astfel de rochie și, cu siguranță, vei arăta chic!

by Cosmina Maria

by Cosmina Maria
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Analizând agenda încărcată a unui profesionist din industria de asigurări, constatăm 
că stresul reprezintă un element care își face apariția zilnic. În încercarea de a reduce 
stresul, căutăm relaxare, apelând deseori la activități care nu sunt neapărat eficiente 
pe termen lung. Între toate opțiunile disponibile pentru a ne detașa de presiunea la 
care suntem supuși de-a lungul zilei se numără și yoga, care este destinată atât minții, 
trupului, cât și sufletului.

Yoga – Echilibru, minte, trup și suflet

Considerată de unii o artă, de 
alții o disciplină ce trebuie mai curând 
învățată, yoga este o practică  străveche, 
care îmbină filosofia, principiile morale, 
exercițiul fizic, respirația, concentrarea 
și meditația, putând astfel  îmbunătăți 
flexibilitatea musculară și mobilitatea 
articulară, reducând semnificativ stresul 
și putând, în general, ameliora starea de 
sănătate. În sanscrită, „Yoga” însemnă 
„uniune”. De altfel, yoga vorbește despre 
uniunea dintre minte, corp și spirit, ne-a 
explicat Ioana HUDIȚĂ (foto), instructor 
de yoga la World Class, Hotpod Yoga și 
Zen Corner.

În cazul în care vă întrebați dacă 
vârsta vă permite să practicați yoga, 
aflați că nu există o vârstă potrivită 

pentru a te apuca de acest sport. La Zen 
Corner Project - un proiect nou și inedit, 
care îți propune să experimentezi yoga, 
relaxându-te în natură - avem persoane 
de toate vârstele, de la instructori, până la 
pasionații de sport și de fitness. Yoga este 
încă la început în România, dar în general 
atragem oamenii cărora le place mișcarea 
din toate categoriile sociale, a subliniat 
Ioana HUDIȚĂ.

Dacă e să concurezi cu tine însuți, 
cred că este destul de greu să practici yoga, 
mai ales dacă ai așteptări foarte mari de 
la tine. Totuși, dacă te detașezi și încerci 
anumite posturi doar pentru a te relaxa, ar 
putea deveni chiar o experiență plăcută, 
interesată. În yoga acceptăm existența 
dualității (bun-rău, ușor-greu), iar uniunea 

„yoga” este un principiu important pe care 
îl avem în vedere.  De aceea, disciplina și, în 
egală măsură, relaxarea, trebuie aduse în 
practica de pe saltea.

Majoritatea celor care apelează 
la yoga, inițial pentru liniștea minții, 
constată în timp că starea generală a 
organismului li s-a ameliorat uimitor. 
Flexibilitatea crește, stresurile psihice nu 
mai au un impact atât de important, iar 
unele afecțiuni cronice se ameliorează. 
De-a lungul timpului, yoga s-a dovedit 
o importantă terapie alternativă și 
complementară medicinei moderne. 
Ea trebuie privită însă ca un element 
ajutător și nu ca o terapie vindecătoare.

Sabrina CANEA

Ziua Internațională a Yoga
Pe 21 iunie a.c. a fost organizată 

la București prima ediție a Zilei 
Internaționale a Yoga. Aceasta s-a 
desfășurat concomitent în capitalele a 
193 țări din lume, scopul fiind adoptarea 
unui stil de viață sănătos, în armonie cu 
trupul și mintea. Evenimentul s-a derulat 
în intervalul orar 06:30 - 21:00 - fiind 
deschis de Ioana HUDIȚĂ cu 108 Surya 
Namaskar (108 salutul soarelui).

Ziua de 21 iunie a fost declarată, 
de către ONU, în 2014, în urma solicitării 
Premierului Indian Narendra MODI, ca 
fiind o sărbătoare internațională. 

XPRIMM Time for Health
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Numărul trecut vorbeam despre cea mai nouă apariție a lui Seth 
GODIN, subliniind relevanța și influența pe care o au atât acesta, cât și 
cărțile sale în domeniul afacerilor. Făcând o retrospectivă, recomandăm 
un volum  ceva mai vechi semnat tot GODIN: „Ești de neînlocuit?”. Volumul 
are în vedere două direcții  în afaceri, cei care conduc și forța de muncă, 
punând accentul pe o a treia categorie: oamenii de neînlocuit. Cine 
sunt aceștia, cum pot conduce și crea legături între oameni indiferent 
de funcția pe care o ocupă și de ce este nevoie de aceștia pentru 
performanță - ne împărtășește GODIN, bazându-se pe vasta sa experiență 
de observator din domeniul afacerilor.

Seth GODIN, EDITURA PUBLICA

FESTIVAL CONCERT

MIȘCARE

CARTE

Bucharest Jazz Festival 
2016

RadiRO – Festivalul 
Internațional al 
Orchestrelor Radio

Transmaraton

Ești de neînlocuit?

Sfârșitul 
lunii septembrie 
anunță seri 
în ritmuri de 

jazz la cea de-a V-a ediție a Festivalului 
Bucharest Jazz Festival, organizat de 
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului 
București. Pe lângă cele cinci seri de 
concerte, în cadrul cărora vor urca pe 
scenă artiști naționali și internaționali de 
renume, vor avea loc pe toată perioada 
festivalului evenimente conexe precum 
lansări și expoziții, ce vor pune sub o altă 
lumină întreaga industrie a jazz-ului. 

București, Piața George Enescu și Hanul 
Gabroveni, 19 - 25 septembrie 2016

Jumătatea lunii septembrie anunță o nouă provocare sportivă 
atât pentru amatori ai domeniului, cât și pentru profesioniști: ediția 
cu numărul 5 a Transmaraton. Cu alte cuvinte, Transfăgărășanul va fi 
„închiriat” pentru o cursă de zile mari, totul având și un scop caritabil. 
Astfel, locurile sunt limitate, o parte dintre ele sunt disponibile prin 

înscriere la tombolă, iar o alta sunt disponibile prin susținerea uneia dintre cauzele 
asociațiilor partenere. În ceea ce privește tipurile de traseu, participanții pot alege dintre 
cele trei distanțe: Semimaraton (21km), Maraton (42km) și, fiind o ediție aniversară, și 
distanța de 100+. 

Transfăgărășan, 17 septembrie 2016

Aflat la 
cea de-a treia 
ediție, Festivalul 
Internațional al 
Orchestrelor Radio 
este singurul 

eveniment european de anvergură 
dedicat în exclusivitate ansamblurilor 
radio. Anul acesta, evenimentul propune 
8 concerte în 8 zile de festival, 5 orchestre 
simfonice radio din Europa, 16 dirijori 
și soliști care țin capul de afiș al scenei 
muzicale internaționale. 

București, Sala Radio, 

24 septembrie – 1 octombrie 2016
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