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AsigurăriEditorial

NU, căci situaţiile particulare 
din piaţă trebuie rezolvate punctual! 
Există oare comisioane aberant de 
mari în piaţă? Există oare asigurători 
care plătesc brokerilor mult mai mult 
decât şi-ar permite? Dacă este aşa, de 
ce nu acţionează ASF punctual pentru 
corectarea acestora, de ce aduce pe toată 
lumea în găleata comisionului stabilit 
arbitrar?

De 5 ori NU limitării 
comisioanelor la RCA!

NU, căci este o măsură pripită şi 
neoportună! Arată exact ca propunere 
scoasă din pălărie şi neargumentată. 
Trateaza problema distribuţiei când, 
de fapt, fundamentarea tarifelor RCA 
este adevărata problemă pe o piaţă în 
care supravieţuirea începe să devină o 
reuşită...

NU, căci este o măsură deja 
depăşită!. Şi-a dovedit ineficienţa în 
2009. Soluţii pentu ocolirea limitării au 
existat atunci şi vor exista şi acum! În 
plus, calitatea pieţei nu s-a îmbunătăţit 
nici atunci aşa cum este foarte probabil 
că nu se va întâmpla nici acum.

NU, pentru că există deja 
reglementări suficiente care, odată 
aplicate temeinic de către supraveghetor 
ar putea aduce piaţa pe calea cea bună 
fără a fi necesare măsuri redundante! 
Ca exemplu, ridicarea marjei de 
solvabilitatede la 1 la 1,3 pare o 
cauză pierdută din start. În prezent 
funcţionează în piaţă companii care nu 
îndeplinesc nici măcar limita minimă 
actuală.

NU, pentru că este o piaţă liberă 
iar valoarea comisionului este rezultatul 
negocierii dintre brokeri şi asigurători. 
Cei care plătesc mult, vând ieftin şi încă 
sunt în această piaţă înseamnă ca au de 
unde!... Cei care primesc mult înseamnă 
că au capacitate de distibuţie şi, deci, 
putere de negociere... A cui e vina?
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De 5 ori NU limitării 

comisioanelor la RCA!

Schimbările preconizate într-un proiect de modificare a Normei RCA sunt, poate, cele mai importante de la 
introducerea constatării amiabile în 2009 şi până în prezent. De data aceasta însă, anumite prevederi au generat 
reacţii adverse într-o piaţă în care RCA-ul îşi păstrează statutul dominant.
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Schimbările preconizate într-un proiect de modificare 
a Normei RCA sunt, poate, cele mai importante de la 
introducerea constatării amiabile în 2009 şi până în 
prezent. De data aceasta însă, anumite prevederi au 
generat reacţii adverse într-o piaţă în care RCA-ul îşi 
păstrează statutul dominant.Mihai CRĂCEA

Editor

Ce efecte ar avea 
modificarea Normei RCA?
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La șase ani după o încercare 
similară a Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, autoritatea competentă 
din acea perioadă, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară pune  în 
dezbatere publică un proiect de 
modificare a Normei RCA care stârneşte 
controverse.

Modificările vizează atât 
companiile de asigurări care vând poliţa 
obligatorie de răspundere civilă auto, 
cât şi pe brokerii autohtoni, care, în mare 
parte, şi-au dezvoltat afacerile în jurul 
acestui produs. Principalele modificări 
avute în vedere sunt următoarele:

 introducerea unui grad de 
solvalibilitate de cel puţin 1,3 pentru 
asigurătorii care vând poliţe RCA;

 interdicţia asigurătorilor RCA/
intemediarilor în asigurări să acorde 
avantaje colaterale asiguraţilor la 
încheierea unei poliţe de asigurare RCA;

 afişarea comisionului plătit 
intermediarului pe poliţa RCA în procent 
şi în valoare absolută;

 nivelul maxim al comisionului acordat 
de asigurători pentru contractarea 
asigurării RCA nu va depăşi 10% din 
valoarea primelor de asigurare încasate; 

 depunerea primelor RCA în contul 
asigurătorilor în termen de 24 de ore;

obligaţia asigurătorului să restituie în 
termen de maximum 10 zile, la cererea 
asiguratului, diferenţa de prima aferentă 
perioadei rămase din asigurare.

În afară de introducerea gradului 
de solvabilitate de minim 1,3%, 
prevedere care îi vizează în mod direct 
pe asigurători, brokerii ar fi, probabil, 
cei mai afectaţi de noile propuneri ale 
supraveghetorului. Ar fi însă, pentru a 
treia oară, când măsura de limitare a 
comisionului ar putea fi introdusă. 

Asigurătorii vor putea să aloce, 
din tariful de primă existent, o valoare 
mai mare pentru acoperirea primei de 
risc, astfel încât să poată contracara mai 
uşor daunalitatea în creştere, spunea, în 
2008, şeful de pe atunci al CSA, după ce 
comisionul pentru RCA fusese limitat la 
15%. Într-adevăr, dacă aruncăm o scurtă 
privire pe cifre, situaţia pieţei RCA nu stă 
nici acum foarte diferit, fiind marcată de 
pierderi mari. În tot acest context, dacă 
numărăm şi cei șase ani de criză prin care 
au trecut asigurătorii, afirmaţia că trebuie 
restituită ordinea pe piaţa RCA este 
perfect întemeiată. 

Motive similare pare să invoce 
şi actualul Preşedinte al ASF, Misu 
NEGRIŢOIU:

În primul rând, instabilitatea pieţei. 
Dacă vă uitaţi la raportul nostru de 
analiză, vedeţi acolo (raportul dintre - n.r.) 
costurile şi primele brute încasate este de 
130%. Deci există o instabilitate a pieţei 
dată de nişte costuri neacoperite. De aici, 
rezultă (pericolul - n.r.) că daunele nu pot 
fi acoperite. Este un deficit de finanţare şi 
o diferenţă între primele brute încasate şi 
costuri. Din acest raport nouă ne-a ieşit 
că 30-40% sunt costuri de distribuţie. 
Noi trebuie să intervenim pe costurile de 
distribuţie, a spus NEGRIŢOIU.

Al doilea considerent este practica 
internaţională pe un produs gata făcut, ale 
cărui comisioane sunt de 3-5% în alte ţări 
europene. 

Costurile de distribuţie pentru RCA 
sunt minime pentru că produsul este 
simplu, comod, pe care îl poţi vinde şi la 
colţ de stradă. Este adevarat că aceste 
produse deţin ponderea cea mai mare în 
activitatea brokerilor.

Legiuitorul român a avut deja 
intenţia să limiteze costurile de distribuţie 
şi intermediere la produse de asigurări 
obligatorii, la PAD (asigurări obligatorii de 
locuinţe - n.r.), unde acesta este de 10%.

Un alt motiv este eficientizarea 
costurilor. Noi, prin acest exerciţiu, dăm 
un exemplu. Piaţa are 3 participanţi 
la asigurări obligatorii - consumatorii, 

companiile de asigurări şi intermediarii. 
Fiecare dintre aceşti participanţi trebuie 
să facă un efort ca să stabilizeze piaţa. 
Noi toţi trebuie să participăm solidari la 
reechilibrarea pieţei.

Acestea fiind spuse, putem face o 
analogie cu situaţia precedentă, şi afirma 
că aceasta este tot o măsură de protecţie 
pentru piaţa de asigurări, în ansamblul 
său.

Totuşi, ce efecte ar avea 
modificările anunţate în 
proiectul de Normă RCA?

Vă prezentăm în continuare o 
analiză punctuală a celor mai importante 
prevederi ale proiectului de Normă al 
ASF.

Creşterea marjei de 
solvabilitate pentru 
societăţile autorizate să 
practice asigurarea RCA, 
de la minim 1 la minim 1,3

Deşi, la o primă vedere, măsura ar fi 
binevenită pentru consumatorii care au 
parte uneori de servicii de o calitate cel 
puţin discutabilă, odată pusă în practică, 
aceasta ar putea avea ca prim efect 
creşterea abruptă a tarifelor RCA pentru 
ca asigurătorii să se poată încadra în 
acest nou nivel, până la sfârşitul anului. 

Pe cale de consecinţă, o majorare 
bruscă şi consistentă a primelor RCA ar 
putea determina o scădere a gradului 
de cuprindere pe această clasă, valoarea 
primelor putând deveni prohibitivă 
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Tara Tarif mediu RCA (euro) Salariu mediu net 
(euro)

Pondere in salariul mediu 
lunar (%)*

Ungaria 63 492 13

Cehia 100 705 14

Polonia 103 681 15

Estonia 105 778 13

Romania 107 383 28

Slovacia 128 683 19

Serbia 130 436 30

Slovenia 146 1000 15

* sursa Wikipedia

pentru populaţia cu venituri reduse. 

Aşadar, această condiţie ar trebui 

îndeplinită gradual, astfel încât să poată 

exista o perioadă de ajustare a tarifelor.

De altfel, creşterea gradului de 

solvabilitate a companiilor care vând RCA 

ar fi doar o măsură fără efecte concrete, 

în condiţiile în care nu este însoţită de 

sancţiuni pe măsură. Reamintim că 

ASTRA Asigurări, la finele lui 2013, nu 

îndeplinea condiţiile de solvabilitate şi nu 

i-a fost refuzat dreptul de a emite poliţe 

RCA.

Mai mult decât atât, un studiu 

recent,  publicat pe 1asig.ro, arată că 

preţurile poliţelor RCA nu sunt atât de 

mici pe cât ne-ar plăcea să credem, în 

comparaţie cu alte ţări din zona Europei 

Centrale şi de Est. Luând în calcul salariul 

mediu, în România rezultă că prima 

medie RCA reprezintă circa 30% din 

venitul mediu lunar, în timp ce în ţări 

precum Cehia, Ungaria sau Slovenia, 

aceasta nu depăşeşte 15%. De asemenea, 

dacă în România, prima medie RCA pe 

primele 3 luni din 2014, era de 107 euro, 

în Polonia se cifra la 103 euro, în Cehia 

-100 euro şi în Ungaria 63 euro.

Menţionarea pe poliţă a 
comisionului primit de 
intermediari la vânzarea 
poliţelor RCA

În încercarea de a găsi un argument 
pozitiv pentru această măsură, se poate 
spune că, cel mult, ar fi un exerciţiu 
de transparenţă faţă de clienţi. Sunt 
însă clienţii capabili să asimileze acel 

comision unor costuri de distribuţie (şi 
aici enumerăm salarii, taxe şi impozite, 
calculatoare, cursuri de autorizare, 
combustibil, telefon etc.) pe care brokerii 
sunt nevoiţi să şi le acopere tocmai 
din acea sumă? Sau vor da ei fuga la 
asigurător, crezând că el, asigurătorul, 
nu e nevoit să plătească acel comision, 
deci vor găsi un preţ mai mic pentru mult 
râvnitul RCA?

În acelaşi timp, studiile de impact 
efectuate la nivel european au arătat 
că aceste date sunt inutile din punct de 
vedere al influenţei pe care o au asupra 
deciziei de cumpărare, dar, în acelaşi 
timp, poate genera confuzie în rândul 
clienţilor: în loc să fie atenţi la acoperirile 
unei poliţe, se concentrează pe comision. 

O măsură similară, pentru 
asigurările generale, a fost luată în 
calcul şi de supraveghetorii de la 
nivel european, însă a fost înlocuită în 
propunerea de text a Directivei IMD II 
(cea care reglementează intermedierea 
în asigurări) cu dezvăluirea comisionului 
la cererea asiguratului - disclosure upon 
request.

CoverStory

Prima medie RCA
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Interdicţia asigurătorilor 
RCA/intemediarilor 
în asigurări să acorde 
avantaje colaterale 
asiguraţilor la încheierea 
unei poliţe de asigurare 
RCA

Măsură care, spun specialiştii, 
ar putea ajuta la eliminarea confuziei 
în rândul consumatorilor şi va întări 
disciplina de subscriere.

Să ne reamintim de promoţiile RCA 
însoţite de pelerine de ploaie, bonuri 
cadou, vouchere de combustibil sau alte 
astfel de stimulente.

Limitarea comisionului 
brokerilor la 10% la 
intermedierea poliţelor 
RCA

Aceasta reprezintă probabil cea mai 
controversată propunere a ASF şi pare 
a fi copiată după o măsură anterioară a 
CSA - care şi-a dovedit deja ineficiența 
şi a stârnit, totodată,  confuzie într-o 
piaţă ce se doreşte a fi liberă şi unde 
cererea şi oferta ar trebui să constituie un 
mecanism de reglare.

Un argument pentru această 
măsură ar fi că asigurătorii vor avea mai 
mulţi bani pentru a acoperi daunele deja 
consistente pe RCA. Totuşi, vor folosi 
asigurătorii surplusul astfel creat în acest 
scop? Iar dacă procentul comisionului 
a reprezentat o problemă pentru 
asigurători, de ce nu şi-au negociat 

singuri un nivel adecvat obligaţiilor 
asumate faţă de clienţi şi păgubiţi? Mai 
ales că, realist vorbind, clienţii optează 
oricum pentru cel mai mic preţ, deci 
brokerii ar fi fost eventual obligaţi să 
vândă pe comisioane mai mici.

Brokerii afirmă așadar că 
propunerea de limitare a comisionului 
brokerilor la 10% nu va face altceva decât 
să îngrădească libertatea contractuală şi 
să denatureze concurenţa, întrucât preţul 
intermedierii asigurării RCA va fi stabilit 
de către o terţă parte, respectiv de ASF, 
în condiţiile în care nivelul comisionului 
se afla oricum pe un trend descendent în 
ultimii doi ani. În prezent, acesta a ajuns 
la o medie de 18-19% din prima RCA. 

Specialiştii consideră, totodată, 
că ar putea exista efecte profund 
negative atât asupra pieţei de brokeraj, 
pieţei RCA, cât şi asupra veniturilor 
bugetare, veniturilor ASF şi există riscul 
ca efectele ulterioare să conducă la o 
încălcare a reglementărilor europene şi 
a angajamentelor aferente Convenţiei 
Carte Verde. 

Un alt argument enunţat a 
făcut referire la precedenta limitare a 
comisionului, când s-au găsit soluţii de 
ocolire a reglementării prin contracte 
colaterale de marketing, promovare, 
distribuţie, consultanţă sau chiar prin 
majorarea comisioanelor pe alte tipuri 
de asigurări. Această realitate a fost 
o consecinţă mai degrabă a dorinţei 
acţionarilor de a atinge ţintele de vânzări 
şi de a-şi acoperi nevoia de lichidităţi, 

în detrimentul unei calităţi sporite a 
serviciilor.

Nu în ultimul rând, este de 
remarcat şi faptul că măsura considerată 
utilă de către ASF pentru reglementarea 
pieţei RCA este limitarea comisionului 
de intermediere și nu un control mai 
strict al proceselor de despăgubire pe 
RCA, însoţit de sancţionarea conform 
legii a companiilor care nu îşi respectă 
obligaţiile. 

De altfel, specialiştii consideră că 
proiectul de Normă vine cu două noutăţi, 
pe care le-am dezbătut anterior, foarte 
intense ca efecte şi suficiente pentru 
reglarea pieţei: majorarea gradului de 
solvabilitate pentru asigurători la minim 
1,3 şi interzicerea ofertării, promovării 
şi comercializării poliţelor RCA la alte 
tarife decât cele avizate la ASF, precum şi 
interzicerea oricăror avantaje. 

Decontarea de către 
broker la asigurător a 
primelor încasate în 
termen de 24 ore

Din punct de vedere operaţional, 
aceasta ar fi situaţia ideală la care ar 
trebui să se ajungă pentru a asigura un 
flux normal de lichidităţi, informaţii, dar 
şi pentru a evita anumite cazuri de daune 
unde nu se cunoaşte dacă prima de 
asigurare a fost achitată sau nu.

Pe de altă parte, din punct de 
vedere logistic, procedura este aproape 
imposibil de pus în practică în momentul 
de faţă, mai ales în cazul intermediarilor 

CoverStory
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cu reţele extinse şi a polițelor încheiate în 
zilele de weekend şi plătite cu bani cash.

Brokerii spun că, în prezent, 

transferul de bani trebuie să fie făcut 

către asigurător în paralel cu transferul 

informaţiilor legate de poliţele emise şi 

anulate, confirmate de documentele de 

evidență - poliţe, borderouri, documente 

justificative şi situaţiile specifice solicitate 

de fiecare asigurător, iar termenul utilizat 

este de 15 zile.

Restituirea în termen de 10 zile a 

primei RCA aferente perioadei rămase 

în asigurare în cazul în care se anulează 

poliţa şi nu au existat daune 

Deşi acest drept exista şi în trecut, 

introducerea unui termen clar ar fluidiza 

procesul de recuperare al unei părţi a 

primelor RCA pentru cei care îşi vând 

sau radiază maşinile, rămânând astfel 

o perioadă în care poliţa RCA îşi pierde 

obiectul asigurării.

De asemenea, în acest fel vor 

fi susţinute interesele legitime ale 

consumatorului RCA şi se vor preveni 

eventuale abuzuri sau neglijenţe ale 

companiilor de asigurări RCA, care ar 

întârzia în mod nejustificat returnarea 

diferenţei de primă.

Ce părere are piaţa?
Aşadar, în încercarea de a afla 

opinia pieţei de profil, am organizat 
două sondaje în rândul cititorilor 1asig.ro 
referitor la menţionarea comisionului pe 
poliţele RCA şi la limitarea acestuia.

Cu privire la prima chestiune, 
beneficiile ar fi inexistente pentru piaţă, 
conform a 80% dintre respondenţi. O 
parte din argumentele citate împotriva 
acestei măsuri vizează gradul de confuzie 
în rândul clienţilor, care ar putea percepe 
comisionul drept un cost adiţional, plătit 
în plus dacă achiziţionează poliţa prin 
intermediul unui broker. 

De asemenea, participanţii la 
sondaj au subliniat că, în alte domenii, 
adaosurile comerciale şi comisioanele nu 
sunt făcute publice consumatorilor. 

Referitor la cea de a doua însă, 
cea mai mare parte dintre respondenţi 
(aproape 50%) au considerat că 
principalul efect va fi ieşirea de pe 
piaţă a unui număr destul de mare de 
brokeri. De altfel, UNSICAR a avertizat 
deja că această măsură ar determina, 
printre altele, ca 25.000 de persoane să 
rămână fără locuri de muncă,  pentru că 
veniturile lor ar scădea brusc cu 40-50% 
faţă de nivelul actual. Conform datelor 
ASF, la finele anului 2014, pe piaţa de 
asigurări din România erau active 596 de 
companii de brokeraj în asigurare.

O altă consecinţă, conform a 
16% dintre respondenţi, ar fi reducerea 
gradului de cuprindere în RCA din 
cauza diminuării prezenţei brokerilor în 
teritoriu. În acest sens trebuie menţionat 
că brokerii ajunseseră, la începutul 
acestui an, să intermedieze peste 70% 
din poliţele RCA vândute în România.

Ce ar trebui făcut?
Este greu de găsit argumente 

împotriva faptului că piaţa RCA are 
nevoie de reglementare. Dacă reducerea 
prin limitare a nivelului comisioanelor 
este soluţia potrivită, rămâne de văzut. 
Există și voci din piaţă care chiar întăresc 
această idee, cu menţiunea că trebuie 
procedat gradual, oferind entităţilor 
posibilitatea de adaptare.

De altfel, s-a enunţat în 
nenumărate rânduri că principalele 
probleme ale pieţei RCA sunt legate de 
nivelul inadecvat al primelor de asigurare 

practicate de companii, în raport cu 
riscurile asumate - dauna medie pentru 
pagube materiale care a urcat constant 
în ultimii şase ani, iar despăgubirile 
pentru vătămări corporale care au 
crescut exploziv. 

Aşadar, specialiştii consideră 
că proiectul ASF ar trebui să se axeze 
în principal pe creşterea calităţii 
procesului de regularizare a daunelor. 
UNSICAR consideră că o variantă de a 
optimiza procesele de despăgubire ar fi 
introducerea posibilităţii ca daunele să 
poată fi constatate şi evaluate de experţi 
independenţi existenţi pe întreg teritoriul 
României sau chiar de asigurătorul 
păgubitului RCA, solicitând în acest sens 
autorităţii excluderea din reglementările 
actuale a obligativităţii asigurătorilor de 
instrumentare a daunelor doar cu propriii 
angajaţi. 

CoverStory
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Cea mai importantă clasă de asigurări aduce şi cele mai multe probleme pieţei 
asigurărilor! O situaţie propagată de la an la an, clienţi tot mai nemulţumiţi şi asigurători 
sufocaţi de plata daunelor,  însoţite de mii de reclamaţii.

Limitarea comisioanelor: 
Test de stress pentru brokeri!

Autoritatea de Supraveghere 
a Asigurărilor a decis să facă 
ordine în piaţă! Şi, la finele lunii 
iulie, a publicat pe site-ul propriu 
o propunere de modificare a 
normei care reglementează piaţa 
RCA.

Efectul: o serie dintre 
propuneri, deloc noi şi care 
au mai fost testate în peisajul 
pieţei autohtone,  au stârnit 
nemulţumirea brokerilor de 
asigurare: limitarea comisioanelor 
încasate de intermediari la 10%, 
evidenţierea acestor comisioane 
în valoare relativă, dar şi absolut 
ca sumă pe poliţele de asigurare 
sau transferul încasărilor din poliţe 
în 24 de ore către companiile de 
asigurare.

Din păcate, Nota de 
fundamentare care a însoţit 
aceste propuneri este considerată 
document intern, aşadar nu 
este publicată pe site-ul ASF. 
În aşteptarea precizărilor care 
urmează a fi aduse de ASF privind 
necesitatea adoptării actului 
normativ, impactul acestuia etc., 
vă propunem opinia celei mai 
autorizate voci a brokerilor de 
asigurare, Preşedintele UNSICAR, 
Bogdan ANDRIESCU. 

Domeniul asigurărilor este unul 
complex și, din punctul meu de vedere, este 
dificil să aplici același calcul matematic 
pentru toate companiile din piață, fără 
a ține cont de dimensiunea acestora sau 
de segmentul pe care activează – retail 
sau corporate, consideră Preşedintele 
UNSICAR, la începutul discuţiei noastre. 

Îi spunem discuţie, pentru că este 
unul dintre cele mai fireşti interviuri 
pe care îl publicăm în paginile revistei 
noastre - un interviu realizat dintr-o 
suflare, pe o temă care ar putea tăia 
răsuflarea multor brokeri de asigurare.

Aceasta este şi principala temere a 
lui ANDRIESCU… dar nu numai atât!...

Bogdan ANDRIESCU: 
Dacă ai un pacient bolnav 
de inimă şi îl tratezi de ficat, 
nu te poţi aştepta să se facă 
bine!

Este comparaţia sugestivă pe care o 

face Preşedintele UNSICAR referitor la noile 

propuneri de modificare a normelor RCA… 

despre care afirmă că nici nu sunt chiar aşa 

noi!...

B. A.: Problemele pieței RCA sunt 
generate de calitatea serviciilor oferite 
de asigurători în zona de soluționare a 

daunelor. În opinia mea, modul în care se 
instrumentează și se lichidează daunele 
reprezintă călcâiul lui Ahile în piața de 
asigurări. Recent, UNSICAR a retrimis 
către ASF o propunere, pe care o avem 
creionată de ani de zile și care și-a dovedit 
eficacitatea în multe țări, și anume 
eliminarea limitării asigurătorilor de a 
folosi doar angajaţii proprii în rezolvarea 
daunelor.

Cum s-a ajuns aici? 
B. A.: Scopul declarat al ASF 

este de a obliga asigurătorii să își 
reducă cheltuielile de distribuție și de 
administrare pe segmentul RCA. Măsura 
propusă, de plafonare a comisionului la 
10%, la o primă vedere, pare că rezolvă 
problema asigurătorilor, care vor dispune 
astfel de mai mulți bani pentru plata 
daunelor.

În opinia sa, plafonarea 
comisionului şi limitarea cheltuielilor de 
distribuţie nu vor rezolva problemele 
pieței RCA.

Distribuţie prin 
brokeri sau prin reţeaua 
asigurătorilor? Ce e mai 
avantajos?
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B. A.: Potrivit estimărilor, costurile 
de distribuţie prin intermediul brokerilor 
sunt evident mai rentabile faţă de 
vânzarea prin structurile asigurătorilor. 
De altfel, piaţa a dovedit deja acest lucru. 
Multe companii au renunţat la o bună 
parte a structurii de vânzări pentru a 
distribui prin brokeri. Dacă ar fi fost mai 
ieftin să vândă prin structurile proprii, am 
fi asistat la o creştere a vânzărilor directe 
ale asigurătorilor, iar intermedierea prin 
brokeri s-ar fi situat la un nivel destul de 
redus. Cifrele ne arată că lucrurile nu stau 
deloc așa, ba dimpotrivă! Piaţa a reglat 
această situaţie în mod natural. 

Încercăm să vorbim 
despre comisioanele 
încasate de brokeri şi 
adevărata problemă a 
pieţei: rentabilitatea!

B. A.: Comisionul nu este impus 

de brokeri! Este rezultatul unei negocieri 

între intermediar şi asigurător. Acesta 

din urmă plăteşte pentru a vinde cât 

mai mult, ţinând cont şi de rentabilitate. 

De fapt, comisionul trebuie să motiveze 

brokerul să vândă mult şi, totodată, să-i 

păstreze,  asigurătorului, profitabilitatea.

În prezent, nivelul mediu al 

comisionului în piața RCA este de 18-

19% şi este stabilit prin negociere între 

cele două părţi. 

O bună distribuţie a produsului 

asigură dispersia riscului şi, implicit, 

creşte şansele ca profitabilitatea pe linia 

de business respectivă să fie mai bună.

În opinia mea, cheltuielile de 

distribuţie nu sunt un element care 

influențează negativ rentabilitatea 

asigurărilor RCA! În ultimii ani, am 

asistat la o creștere semnificativă a ratei 

daunei, în mod special pentru vătămări 

corporale și daune morale, în timp ce 

tarifele polițelor au intrat pe o tendință 

puternică de scădere.

UNSICAR a organizat o serie de 

evenimente pe acest subiect, încercând 

să aducă la aceeași masă piața de 

asigurări și reprezentanții justiției, pentru 

a identifica,  împreună, un mod corect 

de calcul pentru vătămările corporale și 

daunele morale, după modele care se 

aplică deja cu succes în alte state.

În 2008, comisioanele 
erau limitate la 15%. E 
2014, un deja vu?

B. A.: În nici o țară europeană 

comisionul de intermediere nu este 

plafonat la un anumit nivel, fie că 

vorbim despre asigurări facultative sau 

Bogdan ANDRIESCU

Preşedinte UNSICAR
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obligatorii. Măsura adoptată de fostul 
CSA, în 2008, și-a demonstrat singură 
ineficiența, astfel că, după doar un an de 
zile, autoritatea a abrogat prevederile cu 
privire la plafonarea comisionului la 15%.

Constat însă că, astăzi, 
la fel ca şi în 2008, ne 
îndepărtăm de la esenţa 
problemei - nivelul 
primelor de asigurare, 
care nu acoperă riscurile 
asumate de asigurători 
și, prin urmare, sunt 
insuficiente pentru plata 
despăgubirilor!

UNSICAR înaintase către CSA 
o propunere de normă agreată şi 
de companiile de asigurări. Esenţa 
modificării era legată de calculul tarifelor, 
care trebuia să acopere obligaţiile 
asumate de asigurători prin poliţele de 
asigurare RCA. Dacă acest lucru s-ar fi 
respectat şi ar fi fost mai presus decât 
numărul de poliţe vândute... nu s-ar fi 
ajuns la problemele de azi!

Din toate aceste măsuri 
nimeni nu are de câştigat! 
Toată lumea pierde!

B. A.: În actualul context al pieţei, 
măsurile propuse de ASF vor avea 
impact direct asupra consumatorilor, 
asupra pieței de brokeraj și a celei de 
RCA, dar și asupra pieței de asigurări, în 
general. Se va crea un efect de bumerang 
– piața de brokeraj se va restrânge în 
mod dramatic, pentru că foarte multe 
companii cu activitate pe zona de retail 
fie vor ieși din piață, fie își vor reduce 
activitatea; numărul de polițe RCA va 
scădea semnificativ, întrucât clienții din 
mediul rural și orașele cu sub 100.000 
de locuitori nu vor mai avea acces la 
servicii de brokeraj – știm cu toții că în 

aceste localități prezența asigurătorilor 
este nesemnificativă; scăderea gradului 
de cuprindere în asigurarea RCA va pune 
România sub riscul sancțiunilor europene 
și al excluderii din sistemul Carte Verde; 
brokerii vor fi îndepărtați de clienți, ceea 
ce va conduce la o scădere a primelor 
intermediate și pe alte linii de asigurare.

Înscrierea comisionului 
pe polița RCA încalcă 
prevederile IMD. 

B. A.: Afișarea pe polița RCA 
a comisionului de intermediere 
va deturna atenția clientului de la 
aspectele esențiale - serviciul de 
consultanţă acordat de broker, condițiile 
contractuale, în special cele legate de 
riscuri și excluderi.

Înscrierea pe polițe a valorii de 
remunerare a intermediarilor a fost 
respinsă, la nivel european, pentru 
asigurările generale. Descrierea detaliată 
a valorilor de remunerare a fost respinsă 
în mare parte întrucât studiile de impact 
au arătat că acest tip de date este de 
prisos și confuz pentru clienți.

Menţionarea 
comisionului de 
intermediere pe poliţă, 
în absenţa unei menţiuni 
echivalente a cheltuielilor 
de distribuţie directă 
realizate de către 
asigurători va institui un 
tratament discriminatoriu, 
defavorabil brokerilor.

La RCA este vorba şi de 
consultanţă, nu doar de vânzare! 
Iar consultanţa este acoperită de 
comision. Parte din comisionul de 
intermediere contribuie la organizarea 
reţelei de distribuţie a brokerilor, care 
presupune foarte multe costuri, cum 

ar fi: chirii și logistică pentru punctele 
de lucru (utilități, echipamente, licențe, 
consumabile), pregătirea tehnică și 
de vânzări a personalului, pregătirea 
profesională, sisteme informatice 
specializate de ofertare și emitere, 
cheltuieli cu personalul de coordonare 
a vânzărilor, cheltuieli de procesare 
a documentelor de asigurare și a 
decontărilor cu asigurătorii, cheltuieli cu 
departamentele financiar-contabile și 
de control intern, costurile cu asigurările 
proprii, inclusiv asigurarea de răspundere 
profesională etc.

Brokerii vor dispărea de 
pe harta asigurărilor! 

B. A.: Clientul are nevoie de 
consultanţă.Gradul de intermediere a 
crescut de la an la an, tocmai pentru că 
asiguraţii au înţeles că e mai bine, mai 
eficient şi mai sănătos ca brokerul să 
cumpere pentru ei poliţa de asigurare, 
astfel încât să beneficieze şi de 
consultanţă. A fost o creştere naturală!

Rezultatele arată 
că brokerii au fost mai 
eficienţi în organizarea 
reţelelor decât asigurătorii, 
întrucât sunt mult mai 
flexibili şi se adaptează 
rapid în comparaţie cu 
rigiditatea companiilor 
mari. S-a dovedit că 
brokerii se pot adapta mai 
repede situaţiilor noi din 
piaţă.

Scenariu sumbru pentru 
piaţă!

B. A.: Să presupunem că un 

asigurător plăteşte acum 15% comision 

de distribuţie, iar după aplicarea normei, 

acesta va fi plafonat la 10%. Vor exista 
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brokeri care nu vor putea suporta 

costurile distribuţiei în noile condiţii şi 

vor ieşi din piaţă. Astfel, asigurătorii vor 

fi nevoiţi să îşi dezvolte reţeaua proprie 

şi, implicit, costurile de distribuţie directă 

vor crește semnificativ.

În plus, nu se va rezolva problema 

plății daunelor, care are alte cauze, 

și nici tarifele nu vor crește! Să ne 

amintim ce s-a întâmplat cu tarifele la 

RCA atunci când TVA a urcat de la 19 

la 24%. Cu toate că majorarea TVA s-a 

tradus printr-o creștere cu 5 puncte 

procentuale pentru costurile cu daunele 

ale asigurătorilor, tarifele de primă nu 

s-au modificat!

Piaţa de brokeraj se 
va reduce dramatic, iar 
asigurătorii vor fi nevoiţi 
să plătească dublu pentru 
distribuţia proprie!

B. A.: Înscrierea pe polițe a 

comisionului de intermediere va 

determina clientul să meargă la 

asigurător care, neavând o reţea de 

vânzare pusă la punct, nu va putea să 

ofere servicii de vânzare. Omul de la 

ţară nu va străbate 50 km până la prima 

sucursală a unui asigurător doar să-şi 

încheie un RCA.

În acest context, până îşi vor pune 

la punct asigurătorii reţelele proprii vom 

asista la scăderea gradului de cuprindere 

în asigurare. Consecinţele în acest caz 

sunt grave, așa cum am arătat deja, și ar 

putea conduce la eliminarea României 

din sistemul Carte Verde. La acest risc, se 

adaugă şi eventuale accidente produse 

de şoferi neasiguraţi care vor fi nevoiţi 

să plătească singuri pagubele. Impactul 

social în acest caz ar putea fi deosebit de 

grav!

Între timp, asigurătorii îşi vor 

reconstrui reţelele de vânzare, dar cu 

costuri ridicate. Acest lucru va determina 

o majorare a primelor cu mult mai mare 

decât cea conform calculului actuarial, 

pentru evitarea problemelor la plata 

daunelor.

Poate fi plafonarea 
procentuală o problemă 
în condiţiile în care 
tarifele pentru RCA sunt 
oricum în creştere iar, în 
final, 10% dintr-o primă 
de valoare mai mare ar 
însemna, totuşi măcar la 
fel sau, poate, mai mulţi 
bani pentru brokeri?

B. A.: Piaţa are capacitatea să se 

regleze singură şi aşa se va întâmpla şi în 

această situaţie. Comisionul are legătură 

şi cu o sumă fixă sub care asigurătorul 

sau brokerul pot considera că sunt sau 

nu în pierdere. Aici vă pot da exemplul 

asigurării obligatorii a locuinţelor. În 

acest caz comisionul este de 10% din 

prima de asigurare, ceea ce înseamnă 

1 sau 2 euro care sunt împărţiţi cu 

asigurătorul. Iată şi motivul pentru care 

gradul de cuprindere e de doar 18% 

după 5 ani. Nimeni nu este interesat să 

vândă aceste asigurări obligatorii.

Plafonarea comisionului va 

conduce la nefuncţionarea unor reţele 

întregi, unii vor intra în faliment pentru 

că nu vor mai putea susţine costurile de 

distribuţie. 

Din calculele UNSICAR, 
măsurile propuse de 
ASF, dacă vor fi adoptate 
în forma lansată spre 
dezbatere publică,  vor 
duce la închiderea multor 
companii de brokeraj. 
Aproximativ 25.000 de 
oameni – angajaţi sau 

colaboratori ai brokerilor 
- vor rămâne fără sursă de 
venituri!

Se va aplica sau nu 
măsura plafonării 
comisioanelor?

B. A.: Consider că această 
propunere nu se va aplica, întrucât va 
crea prejudicii foarte mari pieţei de 
brokeraj. Cred totuşi că reprezentanţii 
ASF înţeleg riscurile la care expun 
întreaga piață de asigurări prin 
introducerea unor astfel de modificări.

Ce va face UNSICAR în 
perioada următoare?

B. A.: UNSICAR nu va accepta 
şi va face toate demersurile necesare 
pentru ca reglementările pieței locale de 
asigurări să fie aliniate la cele europene 
și să nu încalce legile concurenţiale 
româneşti sau europene!

Sunt foarte interesat de 
părerea UNSAR legată de 
aceste propuneri!

B. A.: În perioada următoare vom 
avea întâlniri cu reprezentanţii Consiliului 
Concurenţei şi cu cei ai UNSAR. Am 
solicitat opinia asociaţiei asigurătorilor 
în legătură cu proiectul de modificare 
a normelor RCA lansat în dezbatere 
publică de ASF și așteptăm un răspuns 
din partea UNSAR.

Alex. ROŞCA

Mihai CRĂCEA
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O vară sub ape

Vara aceasta a fost una capricioasă, cu vreme instabilă, precipitaţii şi 
inundaţii devastatoare în unele zone din ţară. Mii de case au fost afectate 
de ploile care au căzut la finalul lunii iulie şi doar o parte dintre acestea 
aveau încheiate asigurări obligatorii de locuinţe.

Imaginile care au circulat online 
au arătat cum inundaţiile care au lovit 
România în această vară au distrus mai 
multe locuinţe, drumuri şi poduri. Cele 
mai afectate judeţe au fost Argeş, Vâlcea, 
Olt şi Teleorman. Pagubele totale se 
ridică la sute de milioane de lei.

După aceste evenimente, 
Executivul a aprobat o serie de hotărâri 
de Guvern pentru acordarea de ajutoare 
umanitare de urgență pentru sprijinul 
populaţiei afectate din judeţele în care au 
avut loc inundaţii, printre care produse 
scoase de la Rezerva de Stat, constând în 
alimente, pături, cearșafuri şi motorină, 
conform datelor transmise de Ministerul 
Afacerilor Interne (MAI).

Astfel, pe 31 iulie, Guvernul a 
adoptat o hotărâre prin care se alocă din 
Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în 
Bugetul de stat pe anul 2014, suma de 
51,74 milioane lei, în vederea înlăturării 

efectelor calamităţilor naturale produse 
de inundaţii în perioada aprilie-iulie 
2014. Ulterior, în Monitorul Oficial al 
României a fost publicată, pe 11 august, 
Hotărârea de Guvern nr. 667/2014, 
privind alocarea acestei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, pentru un număr de 6 judeţe 
- Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman, 
Vâlcea. 

Sumele alocate sunt: Argeş – 12 
milioane lei, Gorj – 12 milioane lei, 
Prahova – 3,74 milioane lei, Olt – 6 
milioane lei, Teleorman - 6 milioane lei,  
Vâlcea – 12 milioane lei.

Peste 2.300 de locuinţe 
inundate

În intervalul 27 iulie - 1 august, 
mai multe judeţe din Sudul şi Sud-
Vestul țării au fost afectate de inundaţii 
puternice şi viituri care au pus în pericol 

viaţa oamenilor şi au cauzat pagube 
importante comunităţilor locale, potrivit 
Ministerului Afacerilor Interne. Ploile au 
afectat 251 de localităţi din 11 judeţe: 
Dolj, Gorj, Meh edinţi, Vâlcea, Olt, Argeş, 
Teleorman, Dâmboviţa, Caraş-Severin, 
Prahova şi Timiş.

În urma intervenţiilor structurilor 
pentru situaţii de urgenţă au fost 
evacuate preventiv 1.832 de persoane, 
iar alte 773 de persoane au fost salvate 
din diverse situaţii critice. Astfel, 99 de 
locuinţe au fost distruse, 1.163 avariate, 
iar alte 2.377 inundate. Aceste date arată 
că numărul caselor afectate de inundaţii 
în doar o săptămână este mai mare 
decât cel înregistrat în întreg anul 2013 
- 2.150 de locuinţe, conform bilanţului 
Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, au fost colmatate 
2.475 de fântâni, 13 poduri au fost 
distruse, 83 poduri au fost parţial 

Andreea RADU
Editor
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afectate, 60 de podeţe distruse şi 23.346 
hectare de teren au fost inundate. În 
intervalul menţionat, circulaţia rutieră 
a fost blocată sau întreruptă parţial pe 
segmente din 12 drumuri naţionale 
şi 37 drumuri judeţene. Totodată, 
15 obiective socio-economice şi 3 
culturale au fost afectate de ape.

În perioada de vârf a fenomenelor 
meteorologice periculoase, peste 6.000 
de pompieri, jandarmi şi poliţişti au 
intervenit în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, potrivit MAI. Pentru sprijinirea 
comunităţilor afectate de inundaţii, 
la propunerea Viceprim-ministrului 
pentru securitate naţională, Ministrul 
afacerilor interne, Gabriel OPREA, au 
fost scoase de la rezervele de stat 20 
tone de combustibil, 5.000 kilograme 
alimente, peste 10.000 litri apă potabilă, 
4.000 paturi, cearşafuri şi 2.000 de 
saltele.

Pe parcursul acestor zile, atunci 
când condiţiile meteorologice au 
permis, 4 aeronave ale Inspectoratului 
General de Aviaţie din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne au 
intervenit la misiunile de salvare a 
persoanelor aflate în pericol, dar şi 
în misiuni de transport de ajutoare 
umanitare.

Câte case sunt asigurate
Pagubele provocate de inundaţii 

sunt acoperite prin poliţa obligatorie de 
asigurare a locuinţelor (PAD), în limita 
a 10.000 euro, respectiv 20.000 euro 
(în funcţie de tipul construcţiei), dar şi 
prin poliţele facultative pentru locuinţe, 
pentru sumele ce depăşesc aceste 
valori.

Pentru a vedea diferenţa dintre 
locuinţele asigurate şi cele neasigurate 
din judeţele afectate în iulie de 
inundaţii, am analizat datele publicate 
de Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID România), 
societatea privată care administrează 
sistemul de asigurare obligatorie a 
locuinţelor. Astfel, la finalul lunii iulie 
2014 erau active la nivel naţional 

1.529.909 asigurări obligatorii de 
locuinţe (poliţe PAD). Datele arată că 
gradul de acoperire era de 17,99%, în 
condiţiile în care în România exista circa 
8,5 milioane de locuinţe.

Dintre cele 11 judeţe afectate de 
ploi, cel mai mare gradul de cuprindere 
în asigurare, de 30,70%, îl întâlnim în 
Timiş, unde erau în vigoare 84.076 de 
poliţe PAD la sfârşitul lunii iulie 2014. 
Acesta este urmat de Prahova, cu un 
grad de cuprindere de 23,95%  şi 76.425 
de poliţe, şi Argeş,  cu 15,89% dintre 
locuinţe asigurate şi 42.941 PAD-uri 
valabile.

La polul opus se plasează judeţele 
Olt (gradul de cuprindere în asigurare 
- 8,61% / 16.431 poliţe), Gorj (gradul 
de cuprindere în asigurare - 8,71% / 
13.580 poliţe) şi Mehedinţi (gradul de 
cuprindere în asigurare - 8,89% / 11.711 
poliţe).

Gradul de cuprindere în asigurare a 
locuinţelor din judeţele afectate de 
inundaţii

Judeţ Gradul de 
cuprindere în 

asigurare

Polite PAD în 
vigoare  

Timiş 30.70% 84.076

Prahova 23.95% 76.425

Argeş 15.89% 42.941

Caraş-
Severin

15.54% 20.624

Dolj 13.55% 37.857

Vâlcea 13.01% 23.046

Dâmboviţa 12.33% 25.477

Teleorman 9.53% 16.014

Mehedinţi 8.89% 11.711

Gorj 8.71% 13.580

Olt 8.61% 16.431

Sursa: Datele centralizate de PAID la 31 iulie 
2014
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Asigurări

Debite crescute de 
aproape 400 ori

Administraţia Naţională Apele 
Române a informat, la finele lunii 
iulie, că debitele unor râuri afectate 
de inundaţii au crescut de aproape 
400 de ori. Timp de 3 zile, au fost 
înregistrate precipitaţii cumulate care 
au depăşit valori de peste 100-180 l/
mp, în zona judeţelor Gorj, Vâlcea, 
Argeş şi Teleorman. De asemenea, 
s-au înregistrat debite istorice cu 
probabilitate de revenire o dată la 100, 
respectiv 200 de ani.

Astfel, comparativ cu începutul 
lunii iunie, aceste debite au crescut, la 
sfârşitul lui iulie, până la 400 de ori:

Râul Vedea, la staţia Buzeşti, avea 
1,42 mc/s (9 iunie), în data de 30 iulie 
atingea 424 mc/s; (x400 de ori);

Râul Cotmeana la staţia Ciobanu, a 
crescut de la 1,84 mc/s la 424 mc/s 
(x400 de ori); 

Râul Lotru la Valea lui Stan, avea, în 9 
iunie, 2,5 mc/s şi a ajuns, în data de 30 
iulie, la 286 mc/s; (x150 ori);

Râul Lotru, la Mălaia, a crescut de la 
29,5 mc/s cât avea la începutul lui iunie 
şi a ajuns la 376 mc/s; (x200 ori);

Râul Olăneşti, la Râmnicu Vâlcea, a 
crescut de la 3,38 mc/s la 337 mc/s; 
(x100 de ori);

Râul Olteț, la staţia Nistrorești, a 
crescut de la 2,61 mc/s la 298 mc/s; 
(x100 de ori);

Râul Olteț, la staţia Oteteliș, a crescut 
de la 8,12 mc/s la 350 mc/s (x50 de ori).

Pagube însemnate
Numai în judeţul Argeş, 

pagubele provocate de inundaţiile de 
la sfârşitul lunii iulie se ridică la peste 
100 milioane lei, o primă transă de 12 
milioane lei fiind solicitată de la Guvern 
pentru lucrări urgenţe de refacere a 
infrastructurii, a anunţat Florin TECĂU, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, 
care a adăugat ca, pe lângă pagubele 
produse infrastructurii rutiere, s-au 
înregistrat pierderi semnificative în 
sectorul agricol, pentru că recoltarea a 
fost mult întârziată din cauza excesului 
de precipitaţii.

În judeţul Olt, valoarea pagubelor 
produse de inundaţii se ridică la 
51,91 milioane lei, potrivit Prefectului 
judeţului Olt, Silviu NEACŞU, care 
a adăugat că au fost afectate 45 de 
localităţi, în 22 dintre acestea fiind 
inundate şi locuinţe.

Totodată, în judeţul Dâmboviţa, 
inundaţiile au produs pagube estimate 
la aproape 35 milioane lei, a declarat 
Adrian ŢUȚUIANU, Preşedintele 
Consiliului Judeţean.

Avem o centralizare parţială şi 
cu date provizorii, nu cu expertize care 
să certifice foarte exact sumele. Pentru 
perioada aprilie - iunie, pagubele 
înregistrate la infrastructura rutieră 
în judeţ sunt de 34,6 milioane lei, din 
care infrastructura rutieră judeţeană 
16,8 milioane lei. În ultima săptămână 
s-au mai înregistrat pagube de circa 9,5 
milioane lei, a spus Adrian ŢUȚUIANU.

Un bilanţ al ISU Vâlcea arată că, în 
perioada 29-31 iulie, au fost afectate de 
precipitaţiile abundente 55 de localităţi 
din cele 89 din judeţ, din care de 
menţionat pentru situaţia deosebit de 
gravă sunt comunele Vaideeni şi Mălăia, 
dar şi oraşele Băbeni, Băile Olăneşti, 
Bălceşti, Brezoi, Călimăneşti, Drăgăşani, 
Horezu, Râmnicu Vâlcea.

Pe lângă locuinţe şi infrastructură, 
inundaţiile şi grindina din această vară 
au afectat culturile agricole şi pomicole 
din mai multe judeţe.

Asigurări
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Costa Concordia: 
Un Titanic contemporan
O navă fără noroc?

Botezul navei Costa Concordia 
a avut loc cu mare fast în  portul 
Civitavecchia, în 7 iulie 2006. În 
pofida fastului și bogăției organizării, 
evenimentul a fost ușor umbrit de un 
incident care, în tradiția marinărească, 
este de rău augur: sticla de șampanie 
aruncată de Eva HERZIGOVA, „nașa” navei, 
nu s-a spart la impactul cu coca vasului.

În 2008, nava a avut un prim 
accident în portul Palermo, lovind o dană 
și suferind o avarie minoră pe latura 
dreaptă. În 2010, un incident similar s-a 
produs în portul Salerno, când nava a 
lovit o macara portuară.

Un salut inoportun
Pe 13 ianuarie 2012, la 19.20, 

vasul de croazieră Costa Concordia 
părăsea portul Civitavecchia pentru 
a-și purta pasagerii într-o nouă etapă 

a unei croaziere de lux de opt zile pe 
Mediterana. Trei ore mai târziu, uriașa 
navă își încheia pentru totdeauna 
cariera, eșuând și răsturnându-se pe 
stâncile din apropierea insulei Giglio. 
În accident și-au pierdut viața 32 de 
persoane, Comandantul navei, Francesco 
SCHETTINO, fiind judecat pentru ucidere 
din culpă și abandonul navei într-un 
proces aflat încă pe rolul curților de 
justiție italiene. Alte cinci persoane din 
departamentul pentru situații de urgență 
al armatorului și din personalul de bord 
au primit deja condamnări într-un proces 
încheiat în 2013. 

„Dezastrul” Costei Concordia, cum 
a fost adeseori numit, s-a soldat cu cea 
mai mare daună maritimă din istoria 
modernă și a stârnit dezbateri aprinse, nu 
numai asupra cauzelor și urmărilor sale, 
dar și a unor chestiuni de procedură și 
securitate a navigației cu implicații mult 
mai ample.

Iată, pe scurt, filmul evenimentelor:

19.18 – Costa Concordia pleacă din 
portul Civitavecchia;

21.30 – Comandantul ordonă 
schimbarea cursului navei, părăsind ruta 
oficială pentru a se apropia mai mult de 
insula Giglio, pentru un „salut amical”;

21.45 – nava lovește, la viteza de 16 
noduri, stâncile de pe fundul mării; 
în urma impactului, coca vasului este 
sfâșiată pe o lungime de cca. 50 m pe 
latura babord, apa pătrunde cu forță 
în interior inundând motoarele și 
determinând întreruperea alimentării cu 
energie electrică; 

21.52 – încercarea de a porni 
generatoarele Diesel de rezervă eșuează;

22.00  – vasul intră în derivă, se 
răsucește și începe să se încline pe partea 
dreaptă;

22.12 – Garda de coastă cheamă vasul, 
alarmată de apelurile telefonice primite 

 Lungime: 290 m

Inălțime: 74 m
(de la chilă la catarg)

Tonaj brut: 114,147 t

13 punți (11 punţi pasageri, 2 punţi tehnice)
Capacitate de transport: 3.780 pasageri și 
1.100 membri ai personalului

Cost: 450 milioane euro

Operator: Costa Crociere 
(susidiară a companiei americano-britanice CARNIVAL Corporation Plc.)

Constructor: Fincantieri Sestri Ponente, Italia

Lansare la apă: 2 septembrie 2005
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de poliție din partea unor pasageri; 
Căpitanul afirmă ca vasul are doar o 
defecțiune electrică pe care o poate 
rezolva;

22.22 – Căpitanul admite că vasul are 
probleme tehnice și solicită remorchere;

22.33 – pasagerilor li se comunică că 
nu sunt probleme speciale și li se cere să 
aștepte instrucțiuni;

22.38 – vasul eșuează pe patul de 
stâncă, semiscufundat  și înclinat la peste 
30 grade;

22.54 – Căpitanul ordonă „abandon 
ship”;

23.19 – Căpitanul părăsește vasul, deși 
mai sunt sute de persoane la bord;

22.32 – Secundul vasului părăsește 
nava;

24.00 – pe vas se mai află câteva zeci 
de pasageri, mulți agățați pe latura 
vizibilă a navei;

00.42 – Garda de coastă îi ordonă 
Comandantului să revină la bord pentru 
a coordona acțiunile de salvare;

4.46 – operațiunile de salvare sunt 
declarate închise;

14 – 30 ianuarie – operațiunile 
de cercetare continuă în căutarea 
pasagerilor dispăruți, posibil captivi în 
interiorul navei; sunt salvate 3 persoane 
și recuperate câteva victime; 2 persoane 
au rămas dispărute până la operațiunile 
de ridicare a navei.

Navigând cu cea mai avansată 
tehnologie disponibilă în lume, în condiții 
de vreme bună, cu vizibilitate perfectă 

și trafic zero, în ape locale, pe o rută 
practicată cu regularitate, Căpitanul 
SCHETTINO a reușit să-și lovească nava 
de niște strânci pe care marinarii le cunosc 
încă de pe vremea etruscilor, se comenta 
pe un forum de discuții online. Dincolo 
de tonul ironic, afirmația rezumă cu 
acuratețe dilema esențială: cum a fost 
posibil un astfel de accident și, mai ales, 
cum se face că, eşuând atât de aproape 
de mal (circa 150 metri), s-au înregistrat  
totuși 32 de victime?

Evident, la originea evenimentelor 
se află decizia Căpitanului de a schima 
ruta programată a vasului, adoptând un 
curs apropiat de țărm. Dacă motivele 
acestei decizii, aparent de natură 
personală, nu contează prea mult 
în economia faptelor, merită totuși 
arătat că n-a fost pentru prima dată 
când un vas de croazieră efectuează 
o astfel de manevră. Din nefericire, de 
această dată lucrurile n-au mai mers 
bine și, în condițiile în care compania 
proprietară susține că nu a avut 
cunoștință de modificarea rutei, întreaga 
responsabilitate revine Căpitanului.

Mai mult decât despre incidentul 
de navigație propriu-zis s-a discutat însă 
despre modul cel puțin îndoielnic în care 
a fost gestionată situația post accident, 
în principal despre întârzierea cu care a 
fost dat ordinul de abandonare a navei 
și despre modul haotic în care a acționat 
echipa de la bord. 

Interesul operatorului naval de 
a minimiza incidentul pentru a reduce 
daunele și consecințele financiare, 

posibil chiar în relație cu condițiile de 
asigurare, s-ar putea afla printre factorii 
care au determinat declararea târzie 
a incidentului și amânarea lansării 
operațiunilor de salvare. Încercarea de 
a evita crearea panicii ar putea fi un 
alt motiv. Cu siguranță, așa cum arată 
probele administrate în proces, evaluarea 
corectă a situației a fost greoaie, creând 
falsa impresie că situația poate fi 
controlată.

Procedurile de evacuare a navei 
au fost aplicate, de asemenea, haotic și 
ineficient. Pasagerii au primit informații 
contradictorii; întârzierea cu care s-a luat 
decizia de abandonare a navei a făcut 
ca înclinarea acesteia să nu mai permită 
coborârea tuturor bărcilor de salvare; 
îmbarcarea pasagerilor și lansarea 
bărcilor s-a făcut haotic, cu personal 
insuficient, slab pregătit. În același timp, 
lipsa unei comunicări transparente 
cu autoritățile de coastă a întârziat și 
ajutorul oferit de acestea, îngreunând 
operațiunile de salvare deja afectate 
de întuneric. Ca urmare, evenimentul 
s-a soldat cu 32 de victime, circa 100 de 

răniți și câteva mii de oameni care au 
trecut prin clipe de groază și care, în plus, 
și-au pierdut și bunurile personale.

Cea mai mare daună 
maritimă plătită vreodată 
de asigurări 

În sectorul navigației cu pasageri 
responsabilitatea civilă pentru daune 
produse terților este acoperită în 
mod tradițional de societăți mutuale 

Locul: Italia, ţărmul estic al Insulei Giglio, 
situată în largul coastei regiunii Toscana, 
într-o zonă marină protejată, parte a 
Parcului Naţional al Arhipelagului Toscan
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constituite de armatori, așa- numitele 
Cluburi P&I (Protection & Indemnity). 
Acoperirea furnizată de un astfel de 
aranjament asigurativ se înscrie într-o 
limită superioară de 5,5 miliarde USD 
pentru daune suferite de pasageri și 
echipaj și recuperarea epavei și de 
1 miliard USD pentru daune aduse 
mediului.

Liderul programului de asigurare 
Costa Crociere, pe segmentul P&I, 
este Standard Club - afiliat LLOYD’s -, 
acționând în parteneriat cu Steamship 
Mutual. Standard Club se numără printre 
cele mai importante cluburi din lume, 
parțial grupate în cadrul International 
Group, o organizație cu scopul de 
reasigurare care oferă servicii de 
management al riscului pentru cel puțin 
90% din flota existentă.

Potrivit celor mai importanți 
jucători din piața internațională a 
asigurărilor, este posibil ca o parte din 
costurile de îndepărtare a epavei să 
cadă în responsabilitatea Costa Crociere, 
în timp ce Standard Club va acoperi 
daune de până la 7 milioane USD, 
urmând ca de la 7 la 50 milioane USD să 
intervină International Group. Luând în 
considerare că  în cazul Costa Concordia 
daunele vor depăși cu mult plafonul 
de 50 milioane USD, va interveni în 
procesul de desdăunare și programul de 
reasigurare al International Group, până 
la limita de 5,5 miliarde USD. 

Pe segmentul CASCO, AON a 
acționat ca broker, iar XL controlează 
contractul LLOYD’s. Compania RSA are 
rolul central în pool-ul de asigurători care 
participă la contract, cu un sprijin masiv 
din partea ALLIANZ și AXA, și participări 
mai modeste ale GENERALI și GARD. În 
programul de reasigurări sunt implicate, 
de asemenea, nume importante ale 
industriei, ca MUNICH Re, HANNOVER Re 
etc.

Valoarea daunei totale nu poate 
fi cunoscută câtă vreme procesele 
intentate de diversele părți vătămate 
nu se vor fi încheiat, iar compensațiile 
de plătit ar putea atinge – funcție de 

generozitatea judecătorilor –, o sumă de 
ordinul a 3 miliarde euro. Profesioniștii 
lumii asigurărilor vorbesc însă de costuri 
ce vor depăși 1,6 miliarde euro (cca. 2 
miliarde USD) numai pentru ridicarea, 
transportul și demontarea navei și 
acoperirea daunelor ambientale. Oricare 
ar fi până la urmă suma totală, este însă 
clar că va fi vorba despre o cifră care va 
face naufragiul Costa Concordia „cea mai 
mare daună maritimă plătită vreodată de 
asigurări”.

Cum s-a ajuns la acest 
total spectaculos

Nava însăși a fost asigurată 
pentru o valoare de circa 500 milioane 
USD. Acestei sume i s-au adăugat însă 
costurile uriașe ale operațiunii de ridicare 
și restabilire a flotabilității  epavei în 
vederea tractării, de circa 1 miliard USD. 
Remorcarea până în portul Genova și 
costurile operațiunilor de dezmembrare 
vor adăuga notei de plată alte câteva 
sute de milioane de dolari.

Pe linia răspunderii civile, costurile 
sunt de asemenea uriașe. Costa Crociere 
a obținut acordul a circa 80% dintre 
pasageri pentru compensarea printr-un 
pachet standard, de circa 14.000 euro/
persoană, care nu afectează eventuale 
alte sume provenite din asigurările 
individuale. Un pachet compensatoriu 
similar a fost oferit și membrilor 
personalului de bord. Persoanele rănite 
sau urmașii celor decedați au fost excluse 
din acest aranjament, acordându-li-se 
despăgubiri negociate caz cu caz. Totuși, 
un procent semnificativ dintre pasageri 
nu au acceptat termenii acestei înțelegeri 
și s-au adresat justiției solicitând 
despăgubiri de valori mult mai ridicate, 
în unele cazuri de ordinul milioanelor de 
euro. Aceste acțiuni juridice sunt, în cea 
mai mare parte, nefinalizate.

Pe lista acțiunilor juridice în curs 
se mai adaugă și alte solicitări, cum ar 
fi daunele de circa 80 milioane euro 
solicitate de autoritățile insulei Giglio, 
care invocă urmările nefaste pe care 
naufragiul și prezența timp de peste 2 

ani a epavei le-au provocat activităților 
de turism și pescuit, precum și daune de 
imagine. 

Cum a resimțit industria 
asigurărilor naufragiul 
Costa Concordia

Valoarea record a daunei nu avea 
cum să treacă „neobservată”  în registrele 
contabile ale industriei asigurărilor. 
Deși industria a făcut față cu succes, 
companiile implicate au resimțit un 
impact financiar semnificativ. 

MUNICH Re anunța în raportul 
său interimar pentru 2014 că a ridicat 
nivelul daunelor totale așteptate în 
urma naufragiului de la valoarea inițială, 
de 100 milioane euro, la 120 milioane 
euro. Suplimentarea rezervelor cu circa 
33 milioane euro a afectat și balanța 
HANNOVER Re, iar rezultatul financiar 
ușor inferior celui așteptat a determinat 
nemulțumirea acționarilor și o cădere 
temporară de circa 3% a valorii acțiunilor 
companiei la bursă.

Mai importante sunt însă 
concluziile pe care industria le-a tras 
în urma acestui eveniment. Pentru 
orice specialist în asigurări maritime, 
o pierdere de mari dimensiuni nu 
reprezintă o surpriză în cazul unui 
eveniment cum a fost naufragiul Costa 
Concordia. Elementul care a depășit de 
departe orice așteptare a fost valoarea 
record a costurilor de îndepărtare 
a epavei, pentru care nimeni n-ar fi 
anticipat o cifră de peste 1 miliard USD, 
chiar dacă experiența acumulată în 
ultimii ani a arătat o tendință clară de 
creștere a costurilor în domeniu.

Cu siguranță, dimensiunile 
în creștere ale navelor joacă un rol 
important atunci când este vorba de 
costurile de recuperare a epavelor. Totuși 
factorul cel mai important în escaladarea 
costurilor s-a dovedit a fi intervenția 
guvernamentală sau a altor autorități 
care impun condiții din ce în ce mai 
stricte legate de protecția mediului pe 
parcursul operațiunilor de recuperare 
a epavelor. În cazul Costa Concordia, 

Special
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navă eșuată și semiscufundată într-o arie 

marină protejată, factorul de mediu a 

fost determinant în luarea deciziei de a 

ridica și remorca nava spre demontare 

într-un șantier naval, operațiune mult 

mai complexă și costisitoare decât 

dezmembrarea ei pe loc.

Existența unei limite de acoperire 

atât de ridicate, cum este cea prezentă, 

poate încuraja formularea unor cerințe din 

ce în ce mai complexe și costisitoare, spune  

Dieter BERG, Senior Executive Manager 

Marine, MUNICH Re, dar noi trebuie să 

avem grijă ca dezmembrarea epavelor 

să rămână o operațiune asigurabilă 

și în viitor.  Specialistul german arată 

că, dacă orice epavă este, în teorie, 

dezmembrabilă, nu în toate cazurile 

acest lucru este viabil din punct de 

vedere economic. Costurile și beneficiile 

trebuie cântărite atent, iar statul, 

armatorul și asigurătorul P&I trebuie să 

adere la principiul proporționalității, fără 

să piardă din vedere protecția mediului.

Lecția Costa Concordia
Naufragiul din 2012 a tras un 

semnal de alarmă atât pentru operatorii 

din domeniul croazierelor turistice, cât și 

pentru autorități.

Tendința ultimelor decenii, de a 
se folosi nave de croazieră din ce în ce 
mai mari, a creat o serie de probleme 
de securitate insuficient analizate 
până la momentul accidentului din 
Arhipelagul Toscan. De la reevaluarea 
rolului atotputernic al Comandantului și 
a sistemului de distribuție a sarcinilor și 
răspunderilor pe punțile vasului, până la 
adoptarea unor norme constructive care 
să plaseze sursele alternative de energie 
în poziții mai bine protejate la impact, 
aspectele de luat în considerare sunt 
numeroase. 

Selecția și pregătirea personalului 
pentru situații de urgență se află de 
asemenea pe lista de priorități, ca și 
asigurarea unei comunicări eficiente 
în limba oficială a companiei – un 
aspect care s-a dovedit critic pe Costa 
Concordia, unde o bună parte a 
personalului multinațional nu înțelegea 
și nu se putea exprima fluent nici în 
italiană (limba oficială operativă a 
vasului), nici în engleză.

Însăși structura echipamentelor de 
salvare se cere reconsiderată, în condițiile 
în care evacuarea câtorva mii de pasageri 
în bărci, oricât de bine organizată, 
poate dura prea mult sau poate fi 
împiedicată de înclinarea navei, așa cum 

s-a întâmplat și în cazul navei italiene. 
Tobogane gonflabile, similare celor de pe 
aeronave, sunt deja disponibile pe unele 
nave de pasageri moderne, dar este 
evident că sunt necesare și alte soluții.

Ca atare, una dintre lecțiile 
Costa Concordia ar putea fi aceea că 
respectarea standardelor curente nu mai 
este suficientă. Standardele au nevoie ele 
însele de un proces de modernizare, în 
pas cu tendințele și progresul tehnologic.

Daniela GHEȚU

Special
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Anul acesta au avut loc mai multe accidente în ceea ce denumim,  generic,  piaţa 
aviaţiei, situaţie care ar putea duce la nominalizarea lui 2014 ca fiind cel mai costisitor an 
pentru (re)asigurătorii transportatorilor aerieni de după 2001, anul atentatelor teroriste 
din SUA. În această situaţie, piaţa tinde spre o analizare mai atentă a riscurilor.

Accidentele aviatice lovesc 
piaţa asigurărilor

În primele şapte luni şi jumătate 
din acest an s-au produs şapte accidente 
în care au fost implicate avioane de 
pasageri. Numai compania MALAYSIA 
Airlines a fost afectată de două catastrofe 
majore, respectiv dispariţia zborului 
MH370, pe 8 martie, şi prăbuşirea MH17 
în Estul Ucrainei, pe 17 iulie. 

Aşadar, asigurătorii reanalizează 
acoperirile pentru aeronavele implicate 
în acte ostile, cum ar fi doborârea cursei 
MH17, scrie Financial Times.

Avionul MH17 al companiei 
MALAYSIA Airlines, care efectua cursa 
Amsterdam-Kuala Lumpur, cu 298 
de persoane la bord, a fost doborât 
la 17 iulie, în Estul Ucrainei, într-o 
zonă controlată de rebelii susţinuţi 
de Moscova. Un avocat de top 
specializat în aviaţie, citat de presa 
internaţională, a declarat că răspunderea 
transportatorului față de dezastrul cursei 
MH17 ar putea ajunge la 1 miliard USD, 
familiile victimelor având motive legale 
pentru a solicita despăgubiri de milioane 
USD.

ALLIANZ SE este reasigurătorul 
principal al avionului. Valoarea aeronavei 
Boeing Co. 777 este de aproximativ 
97,3 milioane USD. Pe de altă parte, 
ATRIUM Underwriting Group Ltd va 
plăti despăgubirile în cazul în care se 
dovedeşte că a fost un act de terorism.

Acest accident vine după tragedia 
din martie, când zborului MH370, cu 239 
de persoane la bord, a dispărut de pe 
radare în timp ce se deplasa de la Kuala 
Lumpur la Beijing.

Prudenţă în asigurarea 
riscurilor

Accidentele aviatice de anul acesta 
sunt în măsură să pună asigurătorii şi 
reasigurătorii în gardă. Astfel, reacţia pieţei 
în astfel de momente tinde să fie spre o mai 
mare prudenţă în asigurarea riscurilor şi o 
analiză mai atentă a clienţilor, a declarat 
Cristian FUGACIU, Directorul general al 
brokerului MARSH. 

Totuşi, companiile specializate în 
asigurarea riscurilor specifice industriei 
aviatice sunt pregătite pentru a gestiona 
aceste daune. Puterea financiară a 
acestora este mult peste daunalitatea 
înregistrată în acest an şi, chiar dacă vor 
fi efecte asupra rezultatelor financiare, 
impactul va fi minim, a adăugat el.

Potrivit lui Cristian FUGACIU, 
ca urmare a evenimentelor din 2014, 
în special după pierderea aeronavei 
MALAYSIAN Airlines zbor MH17 din 
Ucraina, reasigurătorii acordă o atenţie 
sporită procedurilor de risk management 
pe care asiguraţii le au în vigoare atunci 
când operează zboruri către sau se 

survolează țări în care au loc în prezent 

conflicte armate sau zone în care nu 

sunt identificate ameninţări, dar  starea 

de fapt din acestea are potenţial să se 

schimbe rapid.

Se scumpesc asigurările?
Capacitatea asigurătorilor 

specializaţi este foarte ridicată şi pot 

susţine daunalitatea recentă. În plus, au 

apărut şi pieţe noi, capacitatea pe care 

reasigurătorii o pot oferi fiind mult peste 

cererea existentă în piaţă în acest moment, 

iar în condiţiile în care piaţa este foarte 

competitivă şi stabilă, creşterea tarifelor 

este puţin probabilă, în măsura în care nu 

mai apar şi alte evenimente de amploare, a 

subliniat şeful MARSH.

Nu este exclusă o majorare a 

tarifelor în cazul în care daunalitatea va 

creşte considerabil în continuare, însă 

este puţin probabilă. În acest moment, 

există semnale care arată o renegociere 

în scădere a tarifelor în cazul poliţelor 

ajunse la reînnoire.

În acelaşi timp, unii experţi 

internaţionali se aşteaptă ca primele de 

asigurare pentru operatorii aerieni să 

crească la reînnoire, mai ales că piaţa 

de reasigurare este profund afectată de 

tragediile marca MALAYSIA Airlines.
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Cele mai mari accidente 
cu avioane de pasageri 
din ultimii 40 de ani

Cel mai grav accident aviatic în 
care au fost implicate avioane comerciale 
(cu pasageri) este cel din 11 septembrie 
2001. În total, în urma atacurilor teroriste 
împotriva Statelor Unite au murit peste 
2.900 de persoane, inclusiv teroriştii. 
Pe 11 septembrie 2011, 19 terorişti 
Al-Qaeda au deturnat patru avioane 
comerciale de pasageri. Teroriştii au 
preluat controlul avioanelor, prăbuşind 
două dintre ele în Turnurile Gemene 
ale World Trade Center din New York, 
omorând toate persoanele de la bord şi 
mulţi alţi oameni care lucrau în clădiri. 
De asemenea, teroriştii au prăbuşit un 
al treilea avion în clădirea Pentagon din 
Arlington, Virginia, lângă Washington, 
D.C, iar al patrulea avion s-a prăbuşit 
pe o câmpie de lângă Shanksville în 
zona rurală a statului Pennsylvania. În 
aceste atacuri au fost implicate avioane 
ale companiilor AMERICAN Airlines şi 
UNITED Airlines.

World Trade Center Properties 
a încasat de la societăţile de asigurări 
despăgubiri în valoare de circa 4,9 
miliarde USD pentru prejudiciile suferite 
în urma atentatelor.

După evenimentele aviatice din 
2014, CNN a publicat o listă cu cele mai 
grave accidente aviatice cu aeronave 

comerciale din ultimii 40 ani, în urma 

cărora şi-au pierdut vieţile peste 270.000 

de persoane. Lista nu include accidente 

militare sau teroriste.

3 Martie 1974: 346 de persoane au 

murit când avionul TURKISH Airlines DC-

10 s-a depresurizat brusc la scurt timp 

după decolarea din Paris şi s-a prăbuşit în 

pădurea Ermenonville din Franţa.

27 Martie 1977: Un Boeing 747 
al companiei aeriene KLM Royal Dutch 
Airlines s-a lovit de un alt Boeing 747 
al PAN American Airways Mondial pe 
aeroportul Los Rodeos din Tenerife, în 
Insulele Canare. În total şi-au pierdut 
vieţile 574 de persoane de la bordul celor 
două avioane.

25 Mai 1979: Un avion DC-10 
al AMERICAN Airlines s-a prăbuşit la 
decolare pe Aeroportul Internaţional 
O'Hare din Chicago, ceea ce a dus la 
decesul a 271 de pasageri şi a 2 persoane 
de la sol.

28 Noiembrie 1979: 275 de 
persoane au murit când un avion al 
companiei AIR NEW Zealand a lovit 
Muntele Erebus din Antarctica.

12 August 1985:  Un Boeing 747 
al JAPAN Airlines s-a prăbuşit la scurt 
timp după ce a decolat de la Tokyo. 
În total, au decedat 520 de persoane, 
patru persoane supravieţuind în mod 

miraculos.

26 Mai 1991: La 12 minute de la 
decolare, un avion Boeing 767 al LAUDA 
Air s-a prăbuşit la 70 de mile Nord-Vest 
de Bangkok, Thailanda, toţi cei 223 de 
pasageri şi echipajul pierzându-și viața.

11 Iulie 1991: Trenul de aterizare 
al avionului NIGERIA Airways DC-8 a luat 
foc la scurt timp după decolarea de pe 
aeroportul din Jeddah, Arabia Saudită. 
Avionul s-a prăbuşit şi au murit 261 de 
persoane.

26 Aprilie 1994: Pilotul unui 
avion CHINA Airlines a alertat turnul de 
control din Aeroportul Nagoya, Japonia, 
privind faptul că nu poate ateriza şi că 
va executa din nou această manevră, 
dar în scurt timp aeronava s-a prăbuşit,  
264 de persoane decedând, câteva 
supraviețuind evenimentului.

17 Iulie 1996: Un Boeing 747 
al TWA care se îndrepta spre Paris, a 
explodat deasupra Atlanticului,  după 
decolarea din New York,  din cauza unui 
scurt-circuit. Accidentul s-a soldat cu 230 
de morţi.

12 Noiembrie 1996: Un Boeing 
747 saudit şi un Iliusin-76 kazah s-au 
ciocnit pe aeroportul din New Delhi, 
India, ucigând 349 de persoane din 
ambele avioane.

6 August 1997: Un Boeing 747 
al companiei aeriene Korean Airlines a 
decolat din Seul, Coreea de Sud, iar când 

Incidente aviatice 2014
Data Eveniment Decese

16 Februarie Un avion al companiei NEPAL Airlines s-a prăbuşit la 74 km Sud-Vest de Pokhara, Nepal 18

17 Februarie
Copilotul unui Boeing 767 al ETHIOPIAN Airlines a deturnat avionul cu 202 pasageri şi membri ai echipajului. Avionul a aterizat în siguranţă la 

Geneva
0

8 Martie
Un avion al companiei MALAYSIA Airlines a dispărut de pe radare peste Golful Thailandei. La bordul avionului se aflau 227 de pasageri şi 12 

membri ai echipajului
239

17 Iulie Un alt avion al MALAYSIA Airlines a fost doborât în Estul Ucrainei 298

23 Iulie O aeronavă de pasageri TransAsia Airways s-a prăbuşit în Taiwan, pe insula Penghu 48

24 Iulie Avionul AIR Algerie s-a prăbuşit în Mali, la 50 de minute după decolare 118

10 August Un avion SEPAHAN Airlines cu 48 de persoane la bord s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Teheran 39

Sursa: Wikipedia
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era aproape de destinaţie, în Guam, s-a 
prăbuşit în junglă. 228 de persoane au 
decedat, iar 26 au supravieţuit.

26 Septembrie 1997: O aeronavă 

Airbus A300 a companiei GARUDA 

Indonesia s-a prăbuşit în Buah Nabar, 

Indonesia, 234 de persoane piezându-și 

viața.

16 Februarie 1998: Echipajul 

avionul Airbus 676 al companiei aeriene 

CHINA Airlines, care zbura,  în condiții de 

ploaie și ceață, între Indonezia şi Taiwan, 

a cerut aprobarea pentru a ateriza lângă 

Aeroportul  Internaţional din Taipei. În 

timp ce se întorcea, avionul s-a prăbuşit 

într-un cartier, cei 196 de pasageri şi alte 

7 persoane de la sol pierzându-și viața în 

urma acestui demers.

2 Septembrie 1998: Un avion 

de linie SWISSAIR, care a decolat de pe 

aeroportul Kennedy din New York spre 

Geneva, Elveţia, s-a prăbuşit în largul 

coastei Nova Scoţia, Canada. Nici una 

dintre cele 229 de persoane aflate la bord 

nu a supravieţuit. 

31 octombrie 1999: Un Boeing 

767 al companiei EGYPTAIR dispare în 

largul coastelor estice ale Statelor Unite, 

217 de persoane decedând.

12 Noiembrie 2001: La câteva 

săptămâni după atacul terorist din 11 

septembrie , un avion AMERICAN Airlines 

stârneşte temeri şi panică atunci când se 

prăbuşeşte în Belle Harbor, Queens, dar 

nu a fost găsită o dovadă de sabotaj. Și-

au pierdut viața cei 260 de pasageri,  cât 

și 5 persoane de la sol.

25 Mai 2002: La 25 de minute 

după decolare, un Boeing 747 al CHINA 

Airlines s-a scufundat în mare,  în Taiwan, 

cu  225 de persoane la bord.

1 iunie 2009: Un avion al 

companiei AIR France care zbura de 

la  Rio de Janeiro spre Paris, cu 228 de 

persoane la bord, s-a pierdut peste 

Oceanul Atlantic.

8 Martie 2014: Avionul care 
efectua zborul MH370 MALAYSIA Airlines 
a dispărut de pe radare,  fără urmă,  pe 8 
martie a.c., cu 239 de persoane la bord. 
În pofida căutărilor, până în prezent 
nu a fost descoperit niciun fragment 
aparţinând avionului. Zborul MH370, 
care asigura legătura între Kuala Lumpur 
şi Beijing, şi-a schimbat brusc traseul la 
o oră după decolare şi a întrerupt orice 
comunicare cu turnul de control.

17 iulie 2014: Avionul Boeing 
777 al companiei MALAYSIA Airlines s-a 
prăbuşit în apropierea localităţii Grabovo, 
la 50 kilometri de Doneţk, Ucraina, într-o 
zonă în care au loc confruntări între 
forţele ucrainene şi separatiştii proruşi. 
Cursa MH17 zbura de la Amsterdam spre 
Kuala Lumpur şi avea la bord 298 de 
pasageri şi membri ai echipajului. Toate 
persoanele aflate la bord au murit.

Andreea RADU



25www.primm.ro 9/2014

Opinii

Asigurările agricole au înregistrat 
daune record în această vară

Vara acestui an a reprezentat un 

sezon extrem de aglomerat din punctul 

de vedere al instrumentării daunelor în 

domeniul agricol. Fenomenele meteo 

extreme, de tipul grindinii, furtunilor 

şi ploilor torenţiale au reprezentat 

principalii factori care au afectat 

activitatea agricultorilor şi, implicit, pe 

cea a asigurătorilor care activează în 

acest domeniu. 

În mod diferit faţă de alţi ani, 

evenimente meteo deosebite au fost 

înregistrate în toată ţara cu o frecvenţă 

substanţială şi extrem de agresive, 

producând daune importante culturilor 

agricole. Nu putem vorbi în acest an de 

echilibrarea riscurilor prin răspândire 

teritorială, deoarece fenomenele 

atmosferice au fost prezente în toate 

zonele ţării. Din fericire însă, expertiza 

colegilor noştri români şi italieni a 

condus la constatarea şi instrumentarea 

daunelor în timp optim, aşa cum de 

altfel FATA Asigurări a procedat an de an, 

consolidându-şi şi mai bine poziţia de 

jucător specializat în acoperirea riscurilor 

agricole, declară Bogdan PÎRVU, Director 

General al FATA Asigurări.

Astfel, din totalul daunelor avizate 

pentru asigurări de culturi în valoare 

de aproximativ 5,8 milioane euro, FATA 

Asigurări a achitat deja, înainte de 1 

septembrie, peste 2,7 milioane euro, 

adică aproximativ jumătate din total, în 

condiţiile în care culturile de primăvară sau 

rodul viilor şi pomilor fructiferi se află încă 

în câmp, a completat acesta.  

În acest an, FATA Asigurări a 

înregistrat o daună record de circa 

250.000 euro la un singur client, urmată 

de o a doua daună în valoare de 177.000 

euro. 

Acestora li se adaugă şi daunele 

avizate pentru asigurări de animale 

de circa 500.000 euro, din care au fost 

achitate până în prezent aproximativ 

365.000 euro. 

Tot ca dovadă a modului profesionist 

în care abordăm soluţionarea daunelor, 

dar şi a modului în care gestionăm relaţia 

cu asiguraţii şi partenerii noştri, în această 

vară nu am înregistrat reclamaţii la ASF, 

ceea ce arată că ne-am achitat corect 

toate sarcinile şi obligaţiile, a mai declarat 

Bogdan PÎRVU. 

Obiectivele noastre pentru restul 
anului sunt foarte clar conturate şi 
împărtăşite de întreaga echipă: o creştere 
sănătoasă a portofoliului de asigurări, 
inclusiv non-agricole (property, auto şi 
răspunderi), dezvoltarea forţei de vânzări 
proprii prin deschidere de noi agenţii 
monomandatare, dar şi consolidarea 
parteneriatelor cu brokerii, a concluzionat 
acesta. 

Bogdan PÎRVU 

Director General, FATA Asigurări
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Criza financiară globală a scos în evidenţă necesitatea unor măsuri mai 
eficiente de protecţie a consumatorilor de servicii financiare în contextul 
în care aceştia se confruntă cu oferte din ce în ce mai sofisticate şi 
cu riscuri din ce în ce mai mari. Informaţiile disponibile publicului în 
domeniul financiar au evoluat nu doar în complexitate, ci şi în cantitate.

Sistemul românesc VS 
Status quo european
Partea II 

Ameninţări
1. Vulnerabilitate ridicată a 

consumatorilor la practici abuzine, 

activităţi neconforme, oferte situate 

pe piaţa gri a serviciilor financiare, 

produse şi companii neautorizate sau 

nereglementate. 

Deşi mai puţin expuşi la risucrile 

produselor complexe, consumatorii 

români sunt cel puţin la fel de expuşi 

ca restul europenilor în faţa riscurilor 

de înşelăciune, marketing agresiv sau 

publicitate înşelătoare. Atât autorităţile 

europeane de supraveghere, cât şi 

autorităţile naţionale (Autoritatea de 
Supraveghere Financiară din România nu 
face excepţie) au emis numeroase alerte 
şi recomandări în privinţa capcanelor 
produselor FOREX sau CFD, spre 
exemplu, dar şi în privinţa tranzacţionării 
exclusive prin internet sau în privinţa 
produselor complexe de investiţii 
vândute către segmentul de retail.

La nivel european se fac eforturi 
pentru combaterea practicilor abuzive, 
lipsite de etică şi în unele cazuri 
desfăşurate, în mod ilegal, de firme 
neautorizate în vederea oferirii de 
servicii de investiţii în produse financiare 
complexe, care implică un risc crescut. 
Aceste practici se regăsesc uneori în 
toate sectoarele sistemului financiar şi 
presupun, printe altele:

» publicitate înşelătoare prin prezentarea 
câştigurilor probabile fără menţionarea 
riscurilor mari aferente;

» marketing agresiv;

» folosirea datelor de contact fără 
acordul utilizatorilor;

» vânzarea, cu bună ştiinţă, a unor 
produse financiare complexe către 
grupuri vulnerabile de consumatori fără 
pregătire de specialitate în domeniu;

Dan ZĂVOIANU
Specialist în Protecţia Consumatorului 
şi Educaţie Financiară
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» prestarea fără autorizaţie sau în condiţii 
neconforme a serviciilor de consultanţă 
în investiţii.

Cu toate acestea, investitorii au la 
rândul lor un rol important  în prevenirea 
sau descoperirea la timp a unor 
asemenea cazuri, respectând  anumite 
măsuri recomandate atât de către 
autoritatea de supraveghere, dar şi de 
către autorităţile europene. În principal, 
este bine să nu achiziţionăm un produs 
financiar dacă nu înţelegem pe deplin 
ceea ce ni se oferă.

În marea lor majoritate, problemele 
întâmpinate de consumatorii români 
rămân la un nivel de bază, de la refuzul 
companiilor de asigurări pentru plata 
despăgubirilor, la abuzuri de piaţă sau, 
în cazuri izolate, la furturi de acţiuni din 
portofoliu.

Acest fapt, arată pe de o parte, 
nivelul redus de sofisticare al sistemului 
financiar din România iar pe de altă parte 
gradul redus de eficacitate al instituţiilor 
şi companiilor de a îmbunătăţi cadrul 
de protecţie a consumatorilor prin 
prevenţie.

În special în domeniul asigurărilor, 
numărul petiţiilor este considerabil 
mai ridicat în România decât în alte 
ţări. Aproape 12.200 de petiţii fac 
referire la segmentul asigurărilor auto, 
petiţii legate în mare parte de neplata 
despăgubirilor în cazul RCA, relativ la o 
piaţă de doar 547 milioane euro şi la un 
parc auto estimat la doar 6 milioane de 
autovehicule. 

Pe de altă parte, în sistemul 
pensiilor private au fost înregistrate doar 
1.287 de petiţii în 2013, la o piaţă de 
circa 6 de milioane participanţi la Pilonul 
II (fără a lua în calcul cei cca. 314.000 
de participanţi la Pilonul III al pensiilor 
facultative, pentru a evita dublarea 
cifrelor). E drept, sistemul de pensii 
private nu se confruntă încă cu plăţi 
semnificative însă separarea activelor, 
sistemul de depozitare şi garanţiile 
oferite şi-au pus amprenta în sens pozitiv 

asupra întregului mecanism.

În cazul pie      ţei de capital, orice 
problemă apărută are potenţialul de a 
se transforma într-un scandal mediatic, 
populaţia şi mass-media păstrând încă o 
sensibilitate ridicată faţă de acest sector 
după prăbuşirea FNI, de acum 14 ani. Cu 
toate acestea, numărul problemelor este 
relativ mic, iar cele care sunt nu se referă 
la slăbiciuni grave de sistem, putând fi şi 
acestea rezolvate în viitor prin ridicarea 
barierelor de intrare şi menţinere pe 
piaţă pentru operatori, prin introducerea 
unor filtre suplimentare în relaţia cu 
clienţii, în vederea majorării siguranţei 
tranzacţiilor sau chiar prin folosirea, 
într-un cadru organizat şi reglementat, 
a whistleblow-erilor. Doar 143 de petiţii 
au fost înregistrate în 2013 la sectorul 
pieţei de capital, ţinând cont totuşi că 
pe această piaţă mai multe instituţii pot 
prelua rezolvarea diverselor probleme 
ale investitorilor. Cazurile semnalate în 
această piaţă, deşi puţine, sunt de regulă 
destul de complicate.

Chiar dacă piaţa din România este 
considerată a fi într-un stadiu incipient 
de dezvoltare, aceasta nu este ferită de 
riscurile evoluţiilor pieţelor mondiale 
şi nici de riscurile noilor tendinţe 
în materie de inovaţie financiară. 
Deşi încă nu au efecte pe plan local, 
falimentul spectaculos al celei mai 
mari burse Bitcoin MtGox sau riscurile 
Crowdfunding-ului nu mai sunt noţiuni 
străine nici pentru piaţa autohtonă.

Inovaţia financiară nu se află în 
topul problemelor sistemului financiar 
românesc, pentru că riscurile noilor 
produse din România nu au puterea de 
a afecta un număr mare de consumatori. 
Există totuşi o vulnerabilitate a unor 
categorii de consumatori la produse 
financiare noi cu riscuri ridicate, în 
contextul educaţiei financiare scăzute. 
Aşa cum am menţionat deja, nu sunt 
de neglijat tendinţele unor operatori 
de a adresa instrumentele financiare 
complexe (în special produsele 
structurate), destinate investitorilor 
specializaţi, către piaţa de retail, 
profitând de gradul redus de întelegere 
al acestui segment de consumatori.

2. Blocarea dezvoltării pieţelor 
de capital, de asigurări sau de pensii 
private facultative în ipoteza nerezolvării 
problemelor de atragere şi polarizare 
a economiilor populaţiei, problemelor 
de încredere cu care se confruntă 
consumatorii şi în lipsa unor programe şi 
strategii dedicate în direcţia dezvoltării 
pieţei de capital prin implicarea statului. 

Această situaţie poate avea efect 
negativ pentru consumatori în privinţa 
aspectelor legate de o concurenţă 
redusă: lipsa economiilor la scară, 
diversificarea inadecvată a ofertelor, 
nivelul nefavorabil al comisioanelor 
practicate, gradul de siguranţă redus ca 
urmare a vulnerabilităţii furnizorilor.

Din elementele care indică o 
blocare a dezvoltării pieţelor putem 
aminti printre altele:

» plafonarea pieţei asigurărilor sub 
nivelul de 2 miliarde euro, în condiţiile 
dependenţei industriei de asigurări de 
segmentul de asigurări obligatorii RCA;

» lipsa cronică de lichiditate a Bursei 
de Valori București, numărul scăzut de 
emitenți și lipsa ofertelor publice primare 
de emisiune;

» diversificarea scăzută a sectoarelor 
economice reprezentate pe bursă:

Sectorul de obligațiuni slab dezvoltat pe 
piața reglementată;

» sectorul de instrumente derivate foarte 
slab dezvoltat pe piața reglementată;

» gradul redus de cultură economică sau 
de încredere în instituţiile financiare.

Evoluţia economiei naţionale 
şi a salariului mediu, presiunea 
demografică, ritmul scăzut de formare 
al capitalului autohton şi gradul redus 
de economisire a populaţiei, efectele 
negative, amplificate, asupra sistemului 
financiar românesc în urma evoluţiei 
economiei globale şi europene şi 
diversele evoluţii politice sau militare 
internaţionale sunt elemente care nu ar 
mai trebui menţionate fiind de la sine 
înţeles rolul major al acestora în blocarea 
dezvoltării sistemului financiar autohton. 
Datorită globalizării şi integrării pieţelor 
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financiare, dezvoltarea sustenabilă a 
sectorului financiar din România depinde 
şi de măsurile luate la nivel internaţional, 
în special în Uniunea Europeană, cu bune 
şi cu rele.

Economisirea redusă – cerc vicios 
cauză - efect: lipsa oportunităţilor de 
investiţii, pe de o parte, şi lipsa unui 
nivel adecvat de cultură financiară al 
consumatorilor români, pe de altă parte, 
nu conduc la polarizarea constructivă 
a capitalului în economie. O acumulare 
inadecvată de capital nu sprijină 
creearea oportunităţilor de investiţii sau 
cointeresarea suficientă la operatorilor în 
a furniza educaţie financiară.

3. Vulnerabilităţi ce pot rezulta 
din cadrul legislativ existent şi 
structura pieţelor. 

Fără a intra în detalii ce ţin mai 
mult de stabilitate financiară şi analiză 
strategică legislativă, concurenţa şi lipsa 
unor piese din mecanismul legislativ pot 
avea efecte directe sau mai puţin directe 
asupra consumatorilor. 

Spre exemplu, ţinând cont de 
trade-off-ul asociat - adică de complexul 
de avantaje care nu pot exista fără 
dezavantaje - designul sistemului de 
pensii private a încurajat menţinerea 
pe piaţă a brandurilor mari, solide. Cu 
toate acestea, gradul de competiţie 
pe piaţă are de suferit, existând 
deja o concentrare excesivă a pieței 
administratorilor, dar și bariere de intrare 
în piață. Pe de altă parte, introducerea 
unui sistem de pensii ocupaţional ar 
aduce un plus de capital în conturile 
fondurilor de pensii care, la rândul lor, ar 
putea finanţa economia prin intermediul 
bursei de valori.

Problemele înregistrate în sectorul 
asigurărilor obligatorii de locuinţă sau 
amânarea listării unor companii de 
stat pe bursă se pot adăuga la acest 
capitol. Acestora se mai adaugă şi 
diverse vulnerabilităţi, mai mult sau 
mai puţin cuantificabile, ce pot rezulta 
din contextul economiei naționale, 
internaționale, al mediului financiar și al 
deciziilor politice.

O legislaţie puternică nu 

garantează aplicarea acesteia. În 

România, cele mai multe petiţii se 

referă la activităţi neconforme, ilegale, 

iar aplicarea legii şi obţinerea unei 

decizii finale în instanţă se poate dovedi 

un proces greoi şi de durată în cazul 

pagubelor de ordin financiar. Ca urmare 

a constatării unor nereguli în activitatea 

entităţilor reglementate, autoritatea de 

supraveghere şi reglementare financiară 

a luat rapid măsuri de ordin administrativ 

dintre cele mai drastice şi a înaintat 

informaţiile necesare organelor statului 

abilitate în desfăşurarea anchetelor. 

Anchetele de ordin penal nu sunt însă de 

competenţa arbitrului pieţei financiare 

iar acestea se derulează pe o perioadă 

mai lungă de timp.

Totodată, în piaţa asigurărilor 

se înregistrează foarte multe 

probleme aferente întârzierii acordării 

despăgubirilor de către societăţile 

de asigurări sau refuzului de plată 

a despăgubirilor către asiguraţii 

îndreptăţiţi, mai ales în cazul asigurărilor 

obligatorii auto.

Oportunităţi:
Deşi cu întârziere faţă de 

potenţialul său, România poate construi 
un sistem financiar solid beneficiind 
de experienţele proprii, dar şi de 
reglementările mature şi bunele practici 
identificate în statele dezvoltate. 
Totodată, România dispune de un 
poteţial semnificativ de dezvoltare a 
pieţelor financiare, din perspectiva 
segmentului de retail, odată cu 
concretizarea potenţialului de dezvoltare 
a economiei.

Construirea unei baze solide, 
interdependente, pe componentele: 
reglementare, supraveghere, control, 
protecţie consumatori şi educaţie 
financiară. 

Elaborarea şi implementarea unei 
strategii naţionale în domeniul protecţiei 
consumatorilor de servicii şi instrumente 

financiare.

Implementarea unor proceduri 
de supraveghere prudenţială de o 
manieră care să nu genereze efort şi 
cost suplimentar semnificativ din partea 
industriei. 

Introducerea unui mod de 
abordare integrată a activităţilor de 
protecţie a consumatorului şi educaţie 
financiară la nivelul factorilor decizionali. 

O asfel de abordare presupune 

» identificarea celor mai bune practici, 
interne sau externe;

» uniformizarea pe cât posibil a 
activităţilor;

» tratarea într-o manieră logică şi 
interdependentă a proceselor şi a 
sectoarelor sistemului financiar;

» consultarea publică a tuturor părţilor 
implicate în protecţia cosnumatorului 
din România;

» folosirea unor principii general valabile 
menite să aducă eficienţă şi eficacitate 
programelor specifice şi măsurabile 
enunţate într-o strategie naţională sau 
de sector.

Pot fi identificate măsuri eficiente 
de revizuire a activităţilor şi procedurilor 
de supraveghere on-site şi off-site în 
urma experienţelor legate de fraudele 
pe piaţa de capital şi de activitatea unor 
societăţi de asigurare.

Armonizarea la noua legislaţie 
europeană în domeniu şi adoptarea 
practicilor şi principiilor internaţionale 
în domeniu protecţiei consumatorilor şi 
educaţiei financiare.

În continuarea celor prezentate în 
această ediţie, în numărul următor va fi 
abordat conceptul de educaţie financiară 
în context european.
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Lex

Bun achiziţionat în leasing şi asigurat:  
Cine trebuie menţionat pe poliţă?

Cunoaştem multe situaţii în 
care, după încheierea unui contract 
de leasing având ca obiect utilizarea 
unui autoturism (de cele mai multe ori 
foarte scump), beneficiarul alege să se 
protejeze de riscuri de orice fel încheind 
o poliţă de asigurare facultativă. 

Cum el nu este decât beneficiar/ 
locatar al bunului mobil închiriat, 
evident poliţa se va încheia în numele 
proprietarului-societate de leasing (cel 
care a cumpărat, de fapt,  autovehiculul), 
chiar dacă el va suporta costul primei de 
asigurare. 

Pe perioada derulării contractului 
şi, evident, a valabilităţii poliţei de 
asigurare mai sus amintită, se poate 
produce unul dintre evenimentele 
prevăzute în poliţa de asigurare (furt, 

incendiu, accident), situaţie în care 
beneficiarul/ utilizator să formuleze 
cererea de despăgubire către asigurător.

Chiar dacă, aşa cum am arătat, 
riscul produs era prevăzut în poliţa 
de asigurare, se poate întâmpla 
ca asigurătorul să refuze cererea de 
despăgubire formulată de beneficiar, pe 
motiv că între asigurătorul respectiv şi cel 
care formulează cererea nu există relaţii 
contractuale.

Îndreptăţit sau nu, beneficiarul 
va ajunge într-un final să se adreseze 
instanţelor de judecată, adăugând 
pagubei suferite ca urmare a producerii 
riscului asigurat şi alte cheltuieli specifice 
(onorariu avocat, taxă de timbru, 
onorariu expert etc.). Mai mult decât atât, 
această opţiune nu ar rezolva nicidecum 
problema, majoritatea instanţelor 

respingând în mod frecvent o astfel de 
cerere, pentru lipsa calităţii procesuale 
active a reclamantului (care, aşa cum 
precizam anterior, nu este parte în acel 
contract de asigurare), soluţie confirmată 
chiar de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Prin urmare, pentru a evita toate 
aceste neplăceri, este foarte important 
ca atunci când se încheie o poliţă 
de asigurare facultativă, utilizatorul/ 
locatarul/ clientul să fie menţionat 
în mod expres în cuprinsul poliţei de 
asigurare.

Asigurările încheiate pentru maşinile achiziţionate în leasing ridică 
deseori problema beneficiarului poliţei. Pentru a asigura, însă, un nivel 
de protecţie optim şi corect, este necesar ca şi utilizatorul bunului să 
fie menţionat pe poliţa de asigurare.

Giulian SLAV
Avocat

Asigurarea se va încheia 
în numele proprietarului-
societate de leasing, chiar 
dacă beneficiarul suportă 
costul primei de asigurare.

Asigurătorul ar putea 
să refuze cererea de 
despăgubire, pe motiv că 
între asigurătorul respectiv şi 
cel care formulează cererea 
nu există relaţii contractuale.

Este foarte important ca 
atunci când se încheie 
o poliţă de asigurare 
facultativă, utilizatorul/ 
locatarul/ clientul să fie 
menţionat în poliţă.

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Digitalizarea nu mai este de mult considerată un „trend”, ci devine o stare de 
fapt. În 2015, la nivel global, vor exista mai multe abonamente la serviciile 
de telefonie mobilă decât persoane. Tehnologia depăşeşte graniţele 
ecranelor şi începe să fie purtată ca accesoriu, iar aşa-numitele „wearables” 
– dispozitive echipate cu Internet care sunt „purtate” de utilizator, precum 
Google Glass sau smartwatch-uri – câştigă teren. „Oraşele inteligente” sunt 
mai aproape de realitate decât oricând, iar totul va deveni, treptat, un nod 

într-o reţea imensă globală numită „Internetul lucrurilor”. Însă, pe măsură ce totul se 
bazează din ce în ce mai mult pe conexiunea digitală, creşte şi vulnerabilitatea în faţa 
riscurilor cibernetice.  

Adina TUDOR
Editor

Crezi că eşti în siguranţă în faţa 
calculatorului? Mai gândeşte-te...
„Tot ce este conectat la 
Internet poate fi spart de 
hackeri şi totul începe să 
fie conectat la Internet.” 
(Rod BECKSTROM)

În raportul „Global Risks 2014” 

publicat de organizaţia World Economic 

Forum în colaborare cu MARSH & 

McLennan Companies, ”dezintegrarea 

digitală”, percepută drept vulnerabilitatea 

din ce în ce mai mare a mediului 

online în faţa atacurilor informatice, 

este enumerată printre cele trei riscuri 

care trebuie urmărite îndeaproape în 

următorii 10 ani. Astfel, conform analizei, 

chiar dacă spaţiul virtual s-a dovedit, 

până în prezent, rezistent la atacuri pe 
scară largă, acest lucru se poate schimba 
oricând şi, în acest context, Internetul ar 
putea deveni un mediu nesigur pentru 
comunicare sau comerţ. Aşadar, potrivit 
specialiștilor, dezvoltarea continuă a 
unor metode noi de menţinere, protejare 
şi guvernare a unui spaţiu cibernetic de 
încredere devine tot mai necesar. 

În cadrul celor 31 de riscuri 
analizate în raport, au fost enumerate trei 
ameninţări distincte asociate sectorului 
tehnologic: prăbuşirea infrastructurii 
informaţionale şi a reţelelor critice, 
creşterea atacurilor cibernetice pe scară 
largă şi incidente masive de fraudare 
sau furt al datelor. În urma sondajului, 

atât atacurile cibernetice, cât şi furtul 
datelor au fost plasate printre riscurile 
cu cea mai mare probabilitate de a se 
produce. De fapt, atacurile cibernetice 
reprezintă al cincilea cel mai probabil 
risc, au considerat respondenţii, în timp 
ce prăbuşirea infrastructurii şi a reţelelor 
informaţionale critice este al cincilea risc 
în topul celor care ar avea cel mai mare 
impact în cazul în care s-ar produce.

În ansamblu, cele trei riscuri 
tehnologice menţionate devin cu 
atât mai importante cu cât din ce în 
ce mai multe aspecte ale vieţii devin 
dependente de dispozitive conectate 
la Internet. La aceasta se adaugă, de 
asemenea, şi amploarea pe care a luat-o 

CybeRisk
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„Internetul lucrurilor” (n.red.: „Internet 
of Things” – sintagmă care trimite la 
momentul în care „online-ul” se va 
extinde dincolo de dispozitivele clasice. 
În „the Internet of Things”, oamenii, ca 
indivizi, devin noduri într-o reţea globală, 
„legaţi” de obiectele din jur: de exemplu, 
case conectate la reţea, electrocasnice 
controlate de la distanţă etc.).  

Ce se ascunde printre biţi?
Diversitatea ameninţărilor 

cibernetice, atât în ceea ce priveşte 
modul lor de desfăşurare, cât şi motivele 
care stau la baza acestora complică foarte 
mult încercările de categorizare. Furtul de 
date, spionajul, sustragerea banilor din 
conturile clienţilor, coruperea sistemelor 
informaţionale ale companiilor – toate 
reprezintă riscuri la care sunt supuse atât 
instituţiile şi organizaţiile naţionale şi 
internaţionale, cât şi utilizatorul obişnuit 
de Internet.

Domeniul financiar, de exemplu, 
reprezintă unul dintre cele mai vizate 
segmente când vine vorba de atacuri 
informatice, iar ameninţările continuă 
să crească pe măsură ce din ce în ce 
mai mulţi utilizatori optează pentru 
administrarea online a banilor. 

REHMANN, o firmă americană de 
servicii financiare, a identificat patru 
tipuri comune de atacuri cibernetice care 
vizează instituţiile financiare. Primul este 
reprezentat de coruperea bazei de date/ 
preluarea conturilor – o formă de furt al 
identităţii, prin care infractorii cibernetici 
fură parole şi alte date de conectare 
ale utilizatorilor, după care le utilizează 
pentru a face tranzacţii frauduloase. 
Metodele prin care se conduce acest 

atac implică atât programe malware 

care înregistrează parolele tastate de 

utilizatori, cât şi e-mail phising, prin care 

utilizatorii sunt păcăliţi să trimită date 

de contact la un e-mail fals sau să le 

introducă pe un site fraudulos.

Un al doilea tip de atac cibernetic 

este reprezentat de Denial of Service 

(DoS). Atacatorii supraaglomerează 

serverele unei bănci, în aşa fel încât 

acestea să nu mai funcţioneze. În general, 

operaţiunea durează câteva ore şi este 

folosită ca metodă de diversiune care 

creează oportunitatea şi timpul necesar 

pentru tranzacţii frauduloase. 

Alte două tipuri de atacuri 

menționate de REHMANN includ Third 

Party Payment Processor Breaches, în 

care ţinta este reprezentată de reţelele 

computerizate ale procesatoarelor 

mari de plăţi, respectiv infracţiunile 

operate asupra ATM-urilor, prin care sunt 

colectate codurile PIN de la utilizatori. 

Evident, lucrurile nu se limitează 

doar la aceste exemple. Hackerii care 

activează în numele unor cauze sociale, 

persoanele din interior care determină 

furturi de date, spionii industriali sunt 

doar alte exemple de riscuri la care 

sunt supuse companiile, indiferent de 

domeniul în care activează.

Milioane de atacuri 
cibernetice au loc în 
fiecare zi 

În momentul de faţă, la nivel global 

au loc milioane de atacuri informatice. 

Mai mult decât atât, conform unui raport 

publicat de firma de securitate McAfee 

la începutul acestui an, infracţionalitatea 

cibernetică produce anual pagube care 

se ridică la 400 miliarde USD. De altfel, 

dacă ar fi considerată un business, 

criminalitatea cibernetică ar ocupa locul 

27 în lume din punctul de vedere al 

cifrei de afaceri. Analiza „The Global Cost 

of Cybercrime” indică faptul că acest 

tip de infracţiuni dăunează economiei 

mondiale la fel de mult ca drogurile 

ilegale şi pirateria.

Un alt studiu, „Financial cyber 
threats in 2013”, realizat de KASPERSKY 
Lab, arată că anul trecut numărul de 
atacuri cibernetice care au implicat 
malware financiar a crescut pana la 28,4 
milioane - cu 27,6% mai mult decât în 
2012.

Care este situaţia în 
România?

CERT-RO - organismul care 
înregistrează reclamaţiile şi alertele de 
securitate cibernetică la nivel naţional - a 
primit în 2013 peste 43 milioane alerte 
de securitate cibernetică de la diverşi 
parteneri interni sau internaționali, care 
au vizat peste 2,2 milioane IP-uri unice 
din România implicate în diverse tipuri 
de incidente de securitate cibernetică. 
Conform datelor disponibile, peste 16% 
din totalul numărului de IP-uri alocat 
României (aproximativ 13,5 milioane) 
a fost implicat în cel puțin o alertă de 
securitate cibernetică raportată la CERT-
RO în anul 2013.

De asemenea, raportul arată că 
peste 50% din totalul IP-urilor unice 
raportate rulează sisteme de operare din 

400	mld.	
USD reprezintă pagubele produse de 
infracţionalitatea cibernetică anual la 

nivel global 

CybeRisk

Peste jumătate dintre 
IMM-urile româneşti 
utilizează Windows XP 
şi se expun riscurilor de 
securitate

Aproximativ 57% dintre 
computerele utilizate în companiile 
mici şi medii din România sunt expuse 
unor riscuri majore de securitate, 
fiind echipate cu Windows XP chiar şi 
după întreruperea de către Microsoft 
a asistenţei tehnice pentru acest 
sistem de operare, relevă un studiu 
derulat pe o perioadă de trei luni de 
BITDEFENDER, producător de securitate 
informatică. Studiul a arătat şi că IMM-
urile sunt ținta a milioane de atacuri 
în fiecare lună, iar hackerii încearcă să 
fure date confidențiale, profitând de 
vulnerabilitățile sistemelor.
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familia Microsoft Windows, versiunile 
98, 2000, XP sau 2003. Mai mult, 10.239 
domenii.ro au fost compromise în 2013, 
reprezentând circa 1,4% din totalul 
domeniilor.ro. 60% dintre acestea sunt 
domenii infectate cu diverse variante 
de malware, ce pot infecta alți vizitatori, 
au arătat datele CERT-RO. Specialiştii 
atrag atenţia că ameninţările de natură 
informatică asupra spațiului cibernetic 
național s-au diversificat.

Ce cred companiile?
În pofida contextului general şi 

al numărului în creştere al atacurilor 
cibernetice, companiile încă nu acordă 

suficientă atenţie produselor financiare 
de protecţie împotriva ameninţărilor 
informatice, confrom specialiştilor din 
piaţă. De exemplu, un studiu realizat de 

MARSH în 2013 arată că multe organizaţii 
europene au o abordare imatură cu 
privire la riscul cibernetic, chiar dacă 
manifestă o îngrijorare crescută cu privire 
la consecinţele unui atac cibernetic 
asupra clienţilor şi propriei reputaţii. 

Astfel, conform „MARSH 2013 
Cyber Risk Survey”, doar 12% dintre 
companiile intervievate au achiziţionat 
asigurare împotriva riscurilor cibernetice, 

chiar dacă 76% dintre respondenţi 
susţin că sunt familiarizaţi cu produsele 
disponibile pe piaţa de asigurări. 

Vrei să afli mai multe 
despre riscurile 
cibernetice?

În contextul accentuării 
ameninţărilor informaţionale, la 
începutul lunii octombrie, specialiştii în 
IT care activează în domeniul financiar, 
şi nu numai, vor lua parte la Conferinţa 
„Riscurile informatice în serviciile 
financiare – de la teorie la soluţii”. 
Programul integral şi lista vorbitorilor 
sunt disponibile pe site-ul oficial al 
evenimentului, cyberisks.ro.  

CybeRisk
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Reacţie dură a brokerilor la proiectul de modificare a Normei RCA
Posibila reducere de către ASF a comisionului aferent poliţelor RCA până la un maxim de 10% din 

valoarea primei încasate a stârnit deja reacţii puternice în piaţa de brokeraj. 

Măsura este considerată similară cu cea pusă în practică de către CSA în 2008, însă, spre deosebire de 
acel moment, noul nivel ar putea avea efecte şi mai accentuate, în condiţiile în care, în 2013, peste 70% din 
primele RCA au fost intermediate de brokeri.

3.883 vizualizări

http://mxp.ro/49

Proiect ASF: Comisionul 
RCA ar putea fi limitat la 
10%

Companiile de asigurări vor 
trebui să menţioneze pe poliţele de 
asigurare de răspundere civilă auto (RCA) 
comisionul de intermediere, care nu va 
depăşi 10% din valoarea primelor de 
asigurare încasate. Aceasta este doar una 
dintre regulile noi menţionate într-un 
proiect al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară (ASF).

3.388 vizualizări

http://mxp.ro/4a

ASIROM confirmă că va avea un nou management. 
Conducerea ar putea fi preluată de un expat

Mandatul Marianei DIACONESCU, care a ocupat funcţia de Preşedinte al 
ASIROM începând din 2011, s-a încheiat, iar conducerea VIENNA Insurance Group 
împreună cu aceasta au decis de comun acord ca mandatul să nu fie prelungit, au 
anunţat reprezentanţii companiei într-un comunicat de presă.

2.260 vizualizări

http://mxp.ro/4b

2.244 vizualizări

http://mxp.ro/4c

1.463 vizualizări

http://mxp.ro/4d
1.385 vizualizări

http://mxp.ro/4e

Proprietarul ASTRA solicită ASF un răspuns oficial 
cu privire la aprobarea preluării AXA Asigurări. Vezi 
răspunsul ASF

The Nova Group, acţionarul majoritar al ASTRA Asigurări, a solicitat 
Autorităţii de Supraveghere Financiară un răspuns cu privire la preluarea AXA 
Asigurări, tranzacţie ce necesită aprobarea supraveghetorului.

Ce cred brokerii despre menţionarea 
comisionului pe poliţa RCA?

Alături de limitarea comisionului RCA la cel mult 10%, 
o altă măsură prevăzută în proiectul de modificare a Normei 
RCA este menţionarea acestuia pe poliţă, atât în valoare 
absolută, cât şi ca procent aplicat primei de asigurare. Cum 
privesc, însă, brokerii această iniţiativă?

ASF: Companiile de asigurări vor fi 
supuse unui test de stres

Consiliul ASF a aprobat lansarea programului de 
evaluare a calităţii elementelor de activ şi de pasiv ale 
bilanţurilor companiilor de asigurare şi a realizării unui 
test de stres în piaţa asigurărilor, a anunţat Autoritatea de 
Supraveghere Financiară.
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Pensii

Fenomenul care a debutat în 2008,  în Argentina,  a avut o replică în 2011, în 
Europa, în  Ungaria, ţară care – în termeni practici –, a distrus dintr-o singură 
lovitură sistemul său de pensii private. Astăzi, Polonia – cea mai mare piaţă 
de specialitate din regiunea ECE –, a preluat ideea, punând în practică ceea 
ce s-ar putea numi o contra-reformă a pensiilor care, într-un mod ceva mai 
atenuat decât în Ungaria, va afecta profund nu numai situaţia financiară 
a viitorilor pensionari, dar şi echilibrul bugetar şi economia ţării pentru 
următoarele decenii.

POLONIA – schimbare 
forţată de traiectorie 
în pensii

Volumul contribuţiilor la Pilonul II de 
pensii private polonez va scădea dramatic 
după ce, urmare a recentelor schimbări 
legislative, numărul contribuitorilor la 
fondurile de pensii  se va reduce drastic, 
la circa 2,56 milioane de participanţi, 
adică aproape 16% din portofoliul de 
participanţi atins de sistem în ultima lună 
înainte de deschiderea fondurilor de 
pensii. Consecinţele acestei schimbări se 
vor face simţite însă nu numai în ceea ce 
priveşte pensiile viitoare sau businessul 
administratorilor de fonduri, ci şi, pe o 
scară mult mai largă, la nivelul întregii 
economii.

În 1999, Polonia a lansat ceea 
ce avea să devină, graţie condiţiilor 
demografice şi a parametrilor financiari de 
bază, cel mai mare sistem de pensii private 
din regiunea Europei Centrale şi de Est. La 
sfârşitul anului 2008, înainte de a se face 
simţite dificultăţile crizei financiare, Pilonul 
II polonez avea în administrare circa 
138,2 miliarde PLN, corespunzător unui 
număr de aprox. 14,36 milioane conturi 
individuale. În ianuarie 2014, numărul 
total al participanţilor la sistem se situa 
în jurul cifrei de 16,4 milioane, în timp ce 

Daniela GHEȚU
Editorial Director

Rubrică realizată 
cu sprijinul
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„averea” administrată de fonduri crescuse 
la circa 300 miliarde PLN active nete 
(aprox. 75 miliarde euro). 

Între aceste două momente însă, 
statul polonez a făcut un prim pas 
înapoi, în 2011, reducând procentul de 
contribuţie de la 7,3% (unul dintre cele 
mai generoase din regiune), la 2,3%. 
Următorul pas a avut loc în 2014, când 
legislaţia adoptată în toamna lui 2013 
şi intrată în vigoare în debutul anului 
în curs, a adus întâi o tăiere masivă a 
activelor prin „recuperarea” forţată de 
către stat a titlurilor şi obligaţiunilor de 
stat aflate în portofoliile fondurilor de 
pensii, urmată de anularea caracterului 
obligatoriu al participării la Pilonul II şi 
instituirea unei „ferestre” de timp de 4 
luni, încheiată la 31 iulie, pe parcursul 
căreia participanţilor li s-a oferit 
posibilitatea – insistent mediatizată -, 
de a se retrage din Pilonul II bazându-
se exclusiv pe sistemul public de pensii 
şi pe eventualele economii realizate în 
Pilonul III de pensii private facultative. 
Din punct de vedere statistic, schimbările 
din 2014 au determinat o reducere a 
volumului activelor nete la circa jumătate 
din valoarea de la începutul anului şi, 
potrivit primelor estimări exprimate 
după încheierea perioadei de „opt-out”, 
eliminarea din sistem a peste 85% din 
membri.

Din perspectiva Guvernului, efectul 
scontat al ciuntirii aduse sistemului de 
pensii private polonez în acest an s-ar 
putea concretiza, potrivit diverşilor 
analişti care au comentat fenomenul, 
în reducerea valorii datoriei publice 

raportate la PIB cu circa 7 – 8,5 puncte 
procentuale. Cu alte cuvinte, pe termen 
scurt, această reformă – sau mai degrabă 
contra-reformă -, ar putea ajuta bugetul 
Poloniei să treacă de la un deficit bugetar 
estimat de circa 4,8% în 2013, la un 
excedent de aprox. 4,6% în 2014, potrivit 
Comisiei Europene.

A lua bani din fondurile de pensii 
pentru a-i utiliza în alte scopuri nu va face 
decât să submineze încrederea populaţiei 
în sistemul de pensii, determinând cetăţenii 
să-şi reducă contribuţiile acolo unde 
este posibil, susține PensionsEurope, 
asociaţia europeană a administratorilor 
de fonduri de pensii, într-un document 
dat publicităţii în acest an. Guvernele au 
justificat aceste reforme prin necesitatea de 
a-şi consolida finanţele publice. În viziunea 
PensionsEurope, ţările ECE se confruntă cu 
provocări demografice severe şi nu trebuie 
să mai amâne construirea unor sisteme 
de pensii finanţate. Ar fi nevoie de decenii 
pentru a reconstrui un sistem de pensii 
multi-pilon.

Nici Guvernul polonez nu a apelat 
la altă motivaţie pentru schimbările 
legislative adoptate. Chiar dacă anii de 
criză financiară nu par să fi lăsat asupra 
economiei ţării o amprentă le fel de 
puternică precum în celelalte ţări ale 
regiunii, Polonia se îndrepta totuşi în ritm 
accelerat către momentul în care datoria 
publică ar fi atins pragul de 55% din PIB, 
un nivel pe care Guvernul polonez s-a 
angajat ferm să nu-l depăşească. Astfel, 
exproprierea unei părţi substanţiale din 
„averea” fondurilor de pensii pentru a 
acoperi necesităţile bugetare s-a dovedit 
a fi prea tentantă pentru a fi ignorată.

Unul dintre argumentele aduse de 
Guvernul polonez în sprijinul măsurilor 
luate – în acord cu Banca Naţională a 
Poloniei -, este acela că, de la debutul 
sistemului până în 2012, fondurile de 
pensii de Pilon II au generat în bugetul 
ţării o datorie totală de 280 miliarde 
PLN (circa 70 miliarde euro) ca urmare 
a nevoii Guvernului de a se împrumuta 
pentru a susţine investiţiile. Suma 
echivalează cu 17,5% din PIB şi reprezintă 
ceva mai mult de 30% din datoria publică 
totală a Poloniei. Ca atare, Executivul 
s-a simţit îndreptăţit să-şi însuşească 
deţinerile fondurilor de pensii în titluri şi 
obligaţiuni de stat pentru a-şi consolida 
situaţia financiară şi, cel puţin pe termen 
scurt, pare că-şi va atinge acest obiectiv 
cu succes.

Ce se întâmplă însă cu viitorii 
pensionari şi, mai mult, ce impact va 
avea contra-reforma din 2014 asupra 
economiei poloneze, în finanţarea căreia 
fondurile de pensii au jucat un rol deloc 
neglijabil?

„Întrebare: În ce caz o datorie nu 
este o datorie? 

Răspuns: Atunci când banii sunt 
promişi viitorilor pensionari.”

Acesta pare să fie mesajul de fond 
descifrat în contra-reforma poloneză de 
unul dintre bloggerii „The Economist”. În 
opinia sa, lucrătorii polonezi ar avea tot 
dreptul de a privi cu cinism argumentaţia 
care a însoţit schimbarea de traiectorie 
impusă pieţei pensiilor private având în 
vedere că, în cazul unei situaţii financiare 
dificile, oricare guvern îşi va reduce 
cheltuielile de departe mai uşor şi mai 
„discret” adoptând o schemă de indexare 
a pensiilor mai puţin generoasă decât 
dacă nu şi-ar respecta, fie şi într-o mică 
măsură, obligaţiile asumate faţă de 
deţinătorii titlurilor sale de stat. Cu alte 
cuvinte, viitorilor pensionari polonezi li 
s-a impus un schimb cel puţin discutabil: 
bani concreţi contra promisiuni. Forţând 
puţin comparaţia, s-ar putea spune 
ca Executivul polonez le-a vândut 
cetăţenilor săi un echivalent modern al 
„indulgenţelor papale”, înlocuind banii 

Pensii

EUR	4.045
Valoarea medie a contului 

unui participant de 
sex masculin, cu vârsta 

cuprinsă între 46 şi 50 ani

EUR	3.810
Valoarea medie a contului 

unui participant de sex 
feminin, cu vârsta cuprinsă 

între 46 şi 50 ani
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concreţi din fondurile de pensii – pentru 
al căror mod de administrare acestea pot 
fi oricând trase la răspundere -, cu un 
echivalent în bani „teoretici” contabilizaţi 
în conturile naţionale ale sistemului 
public de pensii, a căror valoare poate 
fi lesne schimbată în viitor prin simpla 
ajustare a formulei de calcul, potrivit 
disponibilităţilor de la momentul 
respectiv.

În fapt, spune bloggerul englez, 
presupunerea ca guvernele vor eşua, 
cel puţin în parte, să-şi respecte 
promisiunile cu privire la pensii este unul 
dintre motivele pentru care în calculul 
procentului datoriei publice relativ la PIB 

nu se ia în considerare şi valoarea actuală 
a obligaţiilor viitoare pentru pensii. Dacă 
această valoare ar fi inclusă în calcul, 
cifrele ar arăta mult mai rău, cu atât mai 
mult cu cât, potrivit estimărilor curente, 
presiunea generată de îmbătrânirea 
populaţiei va împinge oricum în 
următoarele 3 – 4 decenii valoarea 
datoriei publice a ţărilor UE cu 7 până la 
11 puncte procentuale mai sus.

În fapt, un studiu recent întreprins 
de compania AEGON arată că polonezii 
privesc cu pesimism viitorul lor de 
pensionari, două treimi dintre subiecţii 
intervievaţi declarând că se aşteaptă 
ca în viitor standardul de viaţă al 
pensionarilor să scadă sensibil în 
comparaţie cu situaţia actuală. Mai 
mult, încrederea acestora în sistem 
a scăzut, ceea ce face ca specialiştii 
operatorului olandez să se aştepte ca pe 
viitor cetăţenii să prefere mai degrabă 
mijloacele de economisire pe termen 
lung oferite de piaţa asigurărilor.

Aşteptările pesimiste ale 
populaţiei, născute mai degrabă la nivel 
intuitiv, sunt confirmate şi de opiniile 
specialiştilor în finanțe. Un articol 
postat pe site-ul Austrian Economic 
Center – institut de cercetări economice 
independent afiliat curentului de gândire 
economică lansat de Austrian School 
of Economics –, afirmă că echilibrarea 
bugetară produsă de măsurile în discuție 
nu va fi nici pe departe una sustenabilă 
pe termen lung. Experienţa internaţională 
demonstrează că, în general, consecinţele 
imprevizibile ale unor astfel de măsuri 
care cresc povara fiscală aşezată pe 
umerii generaţiilor viitoare depăşesc în 
magnitudine beneficiile imediate aduse 
finanţelor publice.

Orice tip de naţionalizare a 
economiilor private este extrem de 
distructiv. Aceste exproprieri duc însăşi 
ideea de proprietate privată într-o 
poziţie dificilă, reduc încrederea generală 
în economie şi frânează progresul 
economic şi social prin reducerea 
iniţiativei antreprenoriale. În cazul 
concret al Poloniei, chiar dacă agenţiile 

de rating n-au reacţionat negativ, nimic 
nu poate garanta că antreprenorii sau 
diverşi potenţiali investitori nu s-au 
alarmat deja. Să nu uităm, atrage atenţia 
articolul AEC, că aceste fonduri de pensii 
au contribuit substanţial la performanţa 
impresionantă a Bursei de la Varşovia 
din ultimul deceniu şi, în plus, au ajutat 
consistent creşterea economică pe toate 
segmentele societăţii.

În fapt, poate că tocmai în 
această ultimă afirmaţie ar trebui să 
se regăsească argumentaţia cea mai 
solidă împotriva distrugerii sistemului 
de pensii private. Dincolo de a pune în 
balanţă beneficiile bugetare imediate cu 
(i)moralitatea şi (ne)constituţionalitatea 
exproprierii fondurilor de pensie, poate 
că n-ar fi lipsit de interes să ne uităm mai 
în detaliu la modul şi măsura în care o 
astfel de hotărâre afectează dezvoltarea 
economică generală şi, pe această cale, 
mai devreme sau mai târziu, însăşi 
sustenabilitatea sistemului public de 
pensii.

(Continuare în numărul următor.)

Fondurile de pensii joacă 
un rol cheie în funcţionarea 
economiei şi a pieţelor 
financiare. Pe termen lung, 
economiile ţărilor care 
apelează la transferarea 
activelor fondurilor de 
pensii către bugetul de stat 
vor fi lezate grav. Acţiunile 
de acest tip trebuie oprite 
acum, înainte de a se face un 
rău şi mai mare atât viitorilor 
pensionari, cât şi economiilor 
naţionale în cauză.

Matti Leppälä, Secretar General şi CEO 
PensionsEurope

Odată distrus, va fi nevoie 
de decenii pentru a 
reconstrui un sistem de 
pensii multi-pilon.

PensionsEurope Manifesto 2014

Pensii
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NeuroProfil

Managerul neanderthalian 
și NeuroManagerul

Un mare mister al 
evoluției umane a fost 
descifrat: Omul de 
Neanderthal există!

În istoria evoluției umane, 
neanderthalienii – denumiți așa după 
craniul descoperit în 1856 în valea 
Neanderthal din Germania –, au fost 
contemporani cu Homo Sapiens Sapiens. 
Ca urmare a incapacității lor de adaptare 
la cerințele vremurilor, aceștia au 
dispărut de-a lungul timpului,  lăsând 
locul omului modern pe harta evoluției.

Cel puțin așa s-a crezut până 
recent. Iată însă că surpriza a venit din 
domeniul managementului unde s-a 
constatat nu doar că neanderthalienii 
nu au dispărut ci, din nefericire, în multe 
cazuri ocupă poziții superioare lui Homo 
Sapiens Sapiens pe scara evoluției 
managementului.

Pretutindeni în lume, în companii 
de renume mondial sau în unele mai 
puțin cunoscute,  acești hominizi, unii 
fiind chiar precursori din perioada 
cuaternară, al căror cortex pre-frontal 
este încă involuat și incapabil de 
compasiune, empatie și cooperare 
(acesta este sediul acestor emoții 
superioare) au puterea de a decide 
ocupând uneori chiar funcții importante 
în managementul vânzărilor.

Doar 5% dintre deciziile 
pe care le iei sunt urmare 
a gândirii raționale

În 1952, Paul D. McLean, medic 
neurolog și neurocercetător la Yale 
Medical School și Institutul Național 
de Sănătate Mintală din SUA, publica o 

lucrare despre „creierul visceral” în care a 
introdus pentru prima oară termenul de 
„sistem limbic”. 

Conform teoriei acestuia, creierul 
omului este triunic fiind împărțit în 3 
mari componente: creierul vechi (numit 
și primar sau reptilian) pe care l-am 
moștenit în urmă cu multe milioane de 
ani, creierul mamalian (sistemul limbic) 
și neo-cortexul (sau creierul nou) care s-a 
format peste celelalte două în urmă cu 
cca. 100.000 de ani. Toate acestea sunt 
amplasate unul în celălalt și funcționează 
interconectat.

Deși, așa cum spuneam și în 
articolele anterioare, ne place să credem 
că atunci când luăm decizii suntem 
raționali, cercetările din neuroștiințe 
arată că peste 95% dintre decizii le 
luăm cu ajutorul subconștientului și 
inconștientului. Pentru a înțelege mai 
bine ce se întâmplă când vorbim despre 
managementul vânzărilor, vă propun 
să facem o scurtă trecere în revistă 
asupra modului interconectat în care 
funcționează acest creier numit triunic.

Creierul care crede, cel 
care simte și cel care 
decide

Neo-cortexul, numit și „creierul care 
crede” este partea cea mai nouă și mai 
evoluată a creierului uman. Aici găsim 
logica, învățarea, limbajul, personalitatea, 
dar și gândurile conștiente. Într-un 
cuvânt, aici găsim RAȚIUNEA.

Sistemul limbic, numit și „creierul 
visceral” sau „creierul care simte”, este 
partea creierului care se ocupă cu starea 
de spirit, memoria, hormonii. Într-un 

cuvânt, aici găsim EMOȚIILE.

Cea mai importantă parte a 

creierului însă, creierul reptilian, numit 

și „creierul care decide”, este cel care 

se ocupă cu cele mai simple și vitale 

elemente ale vieții: supraviețuirea și 

securitatea, împerecherea, alimentarea 

și autoîngrijirea, precum și monitorizarea 

și controlul funcțiilor vitale de bază cum 

ar fi respirația, bătăile inimii, menținerea 

temperaturii corpului etc. Într-un cuvânt,  

aici găsim DECIZIA.

Creierul reptilian nu are conștiință 

și nici moralitate,  făcând doar ceea ce 

este necesar pentru supraviețuire. Este 

instinctual – nu face paralela cu rațiunea 

– și reacționează automat în sensul că are 

răspunsuri automate universal valabile 

pentru toți indivizii.

Din punct de vedere psihologic, 

aici se află comportamentele (cu care 

de altfel ne naștem) ca cel obsesiv-

compulsiv (comportament după ritualuri 

și superstiții), conformismul cu legile 

străvechi și cutumele, încrederea și 

obediența în acte normative, înșelătoria, 

lăcomia, adorarea, subordonarea, dorința 

de putere, dominarea, comportamentele 

agresive care au ca reacție lupta sau fuga 

etc. 

Este un creier egoist în care 

identificăm doar emoții primare,  

cum ar fi furia ca răspuns la atac, 

frica, răzbunarea. Este incapabil să 

facă analogii cu trecutul și va avea 

întotdeauna aceleași răspunsuri la aceiași 

stimuli, chiar dacă aceste reacții ale sale 

i-au făcut rău în trecut. Sărăcuțul de el nu 

are capacitatea de a învăța din greșeli, nu 

înțelege cuvintele, ci doar imaginile. 

Sorin RÎMBU
Executive Neuro-Coach

neuroasigurari.ro
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NeuroProfil

Limbajul în care se simte bine este 
imaginativ, simbolist și mai ales vizual,  
pentru că văzul și ochii sunt legați direct 
în această parte a creierului. Ai putea 
spune că nu este atât de „școlit” ca neo-
cortexul sau atât „simțit” ca sistemul 
limbic. 

Cu toate acestea,este creierul 
care are cel mai greu cuvânt de spus în 
existența ta, în succesul sau insuccesul 
tău: EL DECIDE în peste 95% din cazuri.

Anual,  în lume,  peste 1 
trilion USD este investit în 
vânzători 

Singurul job al acestor vânzători, 
pentru care sunt plătiți, este acela de 
a comunica și de a convinge creierul 
clientului să cumpere. Începând cu 2012 
se constată că neuroștiințele și în special 
neuropsihologia și neuroeconomia au 
devenit din ce în ce mai mult subiecte 
zilnice pentru echipele de vânzări.

Prin antrenament, aceste echipe 
învață cum să acționeze în diverse cazuri 
cu clienții, își recalifică creierul și îi oferă 
acestuia o gândire și obiceiuri eficiente 
în atingerea succesului. Practic,  acești 
oameni învață să facă vânzări inteligente.

Pe măsură ce lumea care ne 
înconjoară devine tot mai complexă 
observăm că există în continuare 
manageri (și nu puțini) care cred că 
vânzătorii lor pot face mai mult cu mai 
puțin. Aceste încercări de multitasking, 
arată cercetătorii, au rezultate inverse, 
cum ar fi scăderea productivității, 
marje de profit mai mici și mulți, poate 
foarte mulți vânzători stresați. De fapt,  
se creează și mai multe probleme în 
atingerea performanțelor.

Lupta permanentă pentru validarea 
externă a muncii, presiunea de a „ține 
pasul” cu competitorii, aceea de a-și 
menține statutul și locul de muncă, toate 
acestea sunt foarte toxice atât pentru 
vânzători, cât și pentru manageri.

Atunci când cultura managerială 
din companie este bazată pe frică și 
amenințare, toate aceste lucruri toxice se 

amplifică făcându-i pe oameni să lucreze 

pentru perioade susținute în zona 

„amigdalei” din creier.

Iar acest mod de lucru prin 

blocarea în zona primitivă a creierului 

limitează foarte mult gândirea rațională 

și creează un mediu bazat permanent 

și constant pe teamă și suferință. Ca 

urmare, acești oameni se îmbolnăvesc. 

Au dese stări de oboseală, imunitate mai 

scăzută la boli, o creștere dramatică a 

bolilor cardio-vasculare și chiar debuturi 

precoce de demență.

Astfel, aceste probleme se 

manifestă în întreg organismul. 

Reducând foarte mult empatia, 

compasiunea și bunăvoința, aceste 

probleme se manifestă chiar și în viața 

socială și particulară a vânzătorului sau 

a managerului.  Iar consecințele pot fi 

chiar grave, mergând de la creșterea 

incidentelor rutiere datorate furiei 

acumulate, abuzul de alcool, divorțul 

sau pierderea partenerului de viață până 

la,  uneori,  declanșarea unor depresii 

sau boli mentale cu urmări deosebit de 

grave.

Cât mai poate face față 
acum,  în era digitală, un 
creier bătrân de peste 500 
de milioane de ani?

Companiile pierd anual sute de 
milioane de euro prin faptul că nu 
adaptează forța de vânzare la necesitățile 
zilelor noastre. Nume grele de companii 
părăsesc scena afacerilor ieșind pe ușa 
din spate. Și asta pentru că nu înțeleg 
necesitatea de a investi în re-calificarea 
creierelor celor care servesc în linia întâi 
a vânzărilor.

Vestea bună pe care ne-o dau 
neurocercetătorii este că obiceiurile 
creierului în a obține și îmbunătăți 
calitatea performanțelor se pot antrena. 
Creierul poate fi instruit în standardele 
de care este nevoie, iar rezultatele în 
vânzări, ca și experiența necesară cu 
clienții pot fi crescute.

Vestea și mai bună este că toate 
aceste capacități superioare ale creierului 
pot fi programate în conștient, apoi 
antrenate deliberat printr-un program 
de antrenament până când ele devin 
parte a subconștientului managerului 
sau vânzătorului. În acest mod, accesarea 
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aptitudinilor necesare se face foarte ușor 
și ajută creierul în atingerea interesului 
său principal, acela de a consuma cât 
mai puțină energie. Unele companii care 
au înțeles importanța neuroștiințelor în 
managementul vânzărilor și-au schimbat 
stilul managerial trecând de la presiuni 
și amenințări constante referitor la 
concedierea oamenilor de vânzări la 
încurajarea lor în a utiliza chiar și practici 
de meditație,  ajutându-i să fie mai 
eficienți și mai productivi.

Noul model de abordare în vânzări 
a condus la faptul că acești oameni au 
început să lucreze în cortexul prefrontal. 
Le-a crescut astfel creativitate, empatia, 
cooperarea, optimismul și au început 
să ia decizii de calitate, găsind cele mai 
eficiente metode de a avea succes.

Cu Forța de Vânzări 
Direct(e) la psiholog

La noi, lucrurile în vânzări nu stau 
așa de bine ca în țările occidentale. Deși 
există un program, UNIC ÎN ROMÂNIA, 
PROGRAMUL Q-LIFE de antrenament 
pentru perfecționare în vânzări și formare 
în NeuroVânzări și NeuroLeadership, 
companiile nu arată suficient de mult 
interes și deschidere. Cu mici excepții, 
având în vedere că programul va începe 
să fie implementat în mai puțin de 30-40 
de zile într-una dintre  companiile Top 10 
din asigurări sub formă de program-pilot 
în cadrul proiectului NeuroAsigurări. 
Putem să oferim simultan acest program 
în maxim 3 companii, însă deocamdată 
pornim cu singura companie care a fost 
deschisă către instruirea și adaptarea 
forței de vânzări la cerințele actuale ale 
pieței asigurărilor. 

În breasla psihologilor există o 
vorbă care spune cam așa: Mai bine să 
plângi la psiholog decât să râzi la psihiatru. 
Conform statisticilor Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), România 
se află pe locul 5 în Europa pe harta 
incidenței la boli psihice. Înregistrările 
Institutului Național de Statistică (INS) 
arată că circa 6.000.000 de români (286 
cazuri/1.000 locuitori) se confruntă cu 

diverse afecțiuni psihice, de la forme 
ușoare cum ar fi depresia, tulburările 
obsesiv-compulsive, insomnia, atacuri de 
panică la forme mai grave.

Pe cale de consecință, 1 din 3 
manageri și 1 din 3 vânzători prezintă 
și se confruntă cu astfel de probleme. 
Raportul este valabil și în cazul clienților 
la care aceștia merg să vândă. În aceste 
condiții, ce fel de performanță în vânzări 
se cere când o treime dintre oamenii 
care trebuie să facă performanțe sunt 
bolnavi ? Secvențele, uneori prelungite, 
de anxietate pe care le traversează 
personalul din vânzări necesită poate 
mai mult ca oricând intervenție 
specializată pe care doar un psiholog-
psihoterapeut poate să o ofere.

De aceea, angajarea cu celeritate 
în cadrul companiilor de asigurări a cel 
puțin unui psiholog care să acorde sprijin 
terapeutic individual și de grup pentru 
creșterea performanței în vânzări devine 
mai mult decât necesară. Este deja o 
prioritate. 

În încheiere, aș vrea să precizez 
că dacă programele de instruire actuale 
sub formă de cursuri pe care le aveți 
în companii nu dau rezultate de ani de 
zile sau rezultatele sunt insignifiante 
este pentru că probabil nu aduc 
nimic nou și nu au la bază un 
antrenament de durată 
lungă. Și nici sprijinul unui 
psiholog-psihoterapeut 
din NeuroAsigurări 
care să facă 
NeuroCoaching în 
vânzări.

În aceste condiții, UNICA soluție 
în acest moment în piața vânzărilor de 
asigurări din România pentru adaptarea 
forței de vânzări o reprezintă Programul 
Q-Life cu durata de 9 luni. Mai mult decât 
atât, în cadrul proiectului NeuroAsigurări 
veți găsi cu siguranță și alte abordări de 
vânzare care ne pot ajuta pe toți cei din 
vânzările de asigurări să re-căpătăm ceea 
ce poate am cam pierdut mulți dintre noi 
în ultimii ani, adică încrederea celor care 
ne plătesc: CLIENȚII ȘI INVESTITORII.

Pentru cei care doresc să aibă în 

companie NeuroManageri și NeuroVânzători 

vă stăm la dispoziție cu datele noastre de 

contact,   în vederea stabilirii unei întâlniri: tel. 

0756 031 188 persoană de contact ec. Sorin 

RÎMBU, e-mail : sorin.rimbu@neuroasigurari.

ro sau q-life@neuroasigurari.ro și pagina 

web : www.neuroasigurari.ro 
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Mădălin ROŞU
Membru Directorat 

OMNIASIG VIG

Daniel BARABANT 
Director 
Departament Daune 

GENERALI România

Silviu COJOCARIU 
Director General

EVALUARE RISC şi 
DAUNE

Mădălin ROŞU este, începând cu 1 septembrie, 
Membru al Directoratului OMNIASIG VIG, poziţie din 
care coordonează ariile de daune, litigii, regrese şi 
recuperări din cadrul companiei.

El ocupă, astfel, postul lăsat liber în Directorat de 
Artur BOROWINSKI, fostul Vicepreşedinte al OMNIASIG 
care şi-a încheiat mandatul pe 30 aprilie 2014, trecând 
ulterior în funcţia de CEO al companiei poloneze 
COMPENSA VIENNA Insurance Group Life and Non-Life.

Mădălin ROŞU a deţinut funcția de Director al 
Departamentului Daune în cadrul GENERALI România. 
În acelaşi timp, el este şi Responsabil al Secţiunii de 
Asigurări Auto din cadrul UNSAR, poziţie pe care o va 
ocupa şi după trecerea la OMNIASIG.

Silviu COJOCARIU a devenit noul Director General 
al companiei EVALUARE RISC şi DAUNE. La începutul lunii 
iulie am avut onoarea de a mă alătura echipei din cadrul 
companiei EVALUARE RISC şi DAUNE. Vreau ca experienţa 
acumulată până în prezent să o pot valorifica în scopul 
dezvoltării companiei pentru care lucrez, a specificat 
Silviu COJOCARIU.

Specialist în asigurări auto cu expertiză şi în 
domeniul IT, Silviu COJOCARIU beneficiază de o 
experienţă de peste 15 ani în domeniul asigurărilor. Şi-a 
început cariera în piaţa de profil în 1998, alăturându-se 
companiei ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, în cadrul căreia a 
deţinut mai multe poziţii. 

C
ar

ie
re

Daniel BARABANT a fost numit, la sfârşitul lunii august, în 
funcţia de Director al Departamentului de Daune în cadrul companiei 
GENERALI România. Acesta beneficiază de o vastă experienţă în 
domeniul asigurărilor, consemnând 14 ani de activitate în decursul 
cărora a fost trainer, Manager Departament subscriere şi Director de 
daune.

În cadrul GENERALI România, Daniel BARABANT a ocupat, 
începând cu anul 2011, poziţia de Director al Centrului de Daune din 
Cluj-Napoca.

Departamentul de Daune coordonat de către Daniel BARABANT 
face parte din Divizia Daune şi Suport, condusă de către Veselin 
DANILOVAC, care s-a alăturat conducerii GENERALI România la 
începutul acestui an, ocupând poziţia de Membru Directorat, 
responsabil de Daune şi Suport.
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Radu PETRESCU 
Director, Direcţia Juridică

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Ina Magda LORINCZ 
Director, Direcţia Autorizare-Avizare, Sectorul Asigurări - Reasigurări 

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Florentina BOBOC 
Director,  Direcţia Autorizare - Supraveghere Entităţi Reglementate, Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor 
Financiare, ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Silviu UDROIU 
Şef Serviciu Comunicare

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Cu o activitate profesională de peste 18 ani, Radu PETRESCU are o bogată experienţă în domeniul asigurărilor, conducând 
succesiv departamentele juridice ale unor importante companii din piaţă, precum Grupul Român de Asigurări, GENERALI România 
sau ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări. Activitatea sa profesională include, de asemenea, şi experienţe relevante în sfera organizațională, 
precum implicarea în procesul de integrare dintre GENERALI Asigurări şi Asigurare Reasigurare ARDAF - din perspectiva activităţii 
juridice. Radu PETRESCU a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Titu MAIORESCU, precum şi programul de Master în Dreptul 
Afacerilor la aceeaşi universitate, iar în prezent urmează un program de doctorat.

Ina Magda LORINCZ are o experienţă de peste 20 de ani în industria asigurărilor, activând în cadrul mai multor instituţii, 
companii şi grupuri financiare, precum O.S.A.A.R., GENERALI, AIG, GRAWE, ERGO Group, atât pe plan naţional, cât şi pe plan 
internaţional (SUA, Marea Britanie etc.). Înainte de câştigarea concursului de Director al Direcţiei Autorizare-Avizare, Sectorul 
Asigurări-Reasigurări, Ina Magda LORINCZ a desfăşurat activităţi antreprenoriale (începând cu toamna anului 2012), iar între 1 august 
2008 şi 21 septembrie 2012 a fost Director General şi Membru în Consiliul de Administraţie al ERGO Group (respectiv ERGO Asigurări 
de Viaţă). Ina LORINCZ este licenţiată în economie, specializarea Finanţe, Contabilitate, Bănci.

Florentina BOBOC are o îndelungată experienţă în piaţa de capital, coordonând, din poziţiile deţinute în cei 16 ani de carieră, 
activitatea de autorizare, atestare şi înregistrare a entităţilor reglementate atât în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare  - 
CNVM, cât şi, în ultimul an, în cadrul ASF, din poziţia de Director adjunct al Direcţiei Autorizare - Supraveghere Entităţi Reglementate. 
A fost implicată, în calitate de consultant asociat, grupurilor de lucru de pe lângă instituţii europene, în procesul de transpunere 
în cadrul legislaţiei naţionale a directivelor europene referitoare la pieţele financiare. A absolvit Academia de Studii Economice, 
Facultatea Finanţe Asigurări Bănci şi Burse de Valori.

Cu o carieră de peste 23 de ani în domeniul comunicării, Silviu UDROIU a debutat profesional în cadrul administraţiei centrale 
ca Ofiţer de presă la Biroul de presă al Guvernului României. Ulterior, timp de 15 ani, a fost Consultant în relaţii publice şi comunicare 
în cadrul agenţiei DC Communication, unde s-a ocupat de dezvoltarea de strategii de comunicare pentru clienţi din industrii precum 
banking, asigurări, farma, FMCG, auto şi telecom. Începând din 2011, a coordonat activitatea de comunicare internă, externă şi de 
CSR a CREDIT EUROPE Bank România. Silviu UDROIU este licenţiat în Jurnalistică al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţele Comunicării.

Cariere
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Media XPRIMM a aniversat 16 ani!
10 iulie 2014

În data de 10 iulie 1998, a luat naştere proiectul cunoscut astăzi sub numele de Media XPRIMM, devenit principalul furnizor de 
informaţii de specialitate în asigurări şi pensii private din România, CEE, SEE şi CIS.

Media XPRIMM a dezvoltat, în cei 16 ani de activitate pe piaţa de asigurări din România, produse editoriale, portaluri şi 
numeroasele site-uri de informare dedicate atât specialiștilor din domeniile menționate,  cât și publicului larg, care reprezintă surse 
de încredere utilizate de persoanele și entitățile interesate.  În același timp, evenimentele interne de tradiţie, cât şi cele internaţionale 
– desfășurate în Istanbul, Baku, Baden-Baden, Viena, Sofia, Chişinău - marca XPRIMM – au fost şi continuă să fie puncte de reper în 
agendele tuturor celor care activează în aceste domenii.  

SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă îşi schimbă numele în 
SIGNAL IDUNA Asigurări şi Reasigurări

SIGNAL IDUNA, filiala din România a liderului german în beneficii medicale, şi-a schimbat, începând din 25 august a.c., numele 
în SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare. Aceasta reflectă direcţia strategică pe care compania o adoptă ca răspuns la schimbările din 
piaţă, conform reprezentanţilor companiei.

“În România, SIGNAL IDUNA a ales să se dezvolte pe piaţa de beneficii pentru angajaţi, punând un accent masiv pe sănătate. 
Datorită acestei direcţii, compania şi-a creat un standard de calitate recunoscut pe piaţa din România, standard foarte apreciat de 
partenerii şi colaboratorii noştri. Pasul următor era unul firesc, anume dezvoltarea licenţei companiei către segmentul reasigurărilor. 
Pentru a modela în continuare domeniul beneficiilor de sănătate pentru angajaţi, am creat, astfel, vehiculul propice realizării unor 
parteneriate strategice cu alte companii de asigurare”, a declarat Tiberiu MAIER, Vicepreşedinte SIGNAL IDUNA România.

În ultimii doi ani, piaţa asigurărilor de sănătate a avut o creştere semnificativă, creştere datorată în principal noilor opţiuni 
aplicate pentru beneficiile pentru angajaţi. În această perioadă, SIGNAL IDUNA România a reuşit să dubleze primele subscrise şi 
numărul de asiguraţi, consolidându-şi imaginea unui furnizor de servicii de cea mai înaltă calitate.

Prezentă pe piaţa din România începând cu 2008, SIGNAL IDUNA oferă soluţii pentru beneficii medicale şi asigurări de viaţă 
pentru companii. SIGNAL IDUNA asigură asistenţă 24/7 printr-un Call Center medical şi administrează o reţea vastă de peste 550 de 
clinici private şi spitale partenere.
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DESTINE Asig a organizat un seminar în Republica Moldova

DESTINE Asig, subsidiara brokerului 
românesc de asigurări DESTINE, a 
organizat,  în perioada 8-9 august 
2014, într-un complex turistic de lângă 
Chişinău, un seminar dedicat pieţei 
locale de profil din Republica Moldova. 
La eveniment au fost prezenţi peste 50 
de reprezentanţi ai pieţei de asigurări şi 
brokeraj din Moldova, precum şi o serie 
de specialişti în domeniu din România. 

În cadrul seminarului au 
fost prezentate informaţii utile cu 
aplicabilitate practică în asigurări care 
au ca scop dezvoltarea abilităţilor 
angajaţilor. Printre principalele subiecte 
abordate s-au numărat, de asemenea, 
şi obiectivele pe termen lung ale 
companiei de brokeraj pe piaţa de profil 
din Moldova.

Totodată, au fost premiaţi pentru 
performanţă angajaţii DESTINE Asig 
din Moldova care au obţinut rezultate 
importante pe parcursul acestui an.

Brokerul de asigurare DESTINE Asig 
este o sucursală a companiei DESTINE 
Broker din România. Acesta activează pe 
piaţa din Republica Moldova de un an. 

DESTINE Broker ocupă locul al 
treilea în topul companiilor de brokeraj 
din România, cu prime intermediate de 
86,7 milioane lei (19,4 milioane euro) în 
primul semestru al acestui an.

Pe piaţa de profil din Moldova, 
la sfârşitul anului 2013 îşi desfăşurau 
activitatea 81 de companii de brokeraj cu 
un volum de prime intermediate de circa 
320,76 milioane lei (19,18 milioane euro), 
aproximativ 26,8% din totalul primelor 
brute subscrise de asigurători. Valoarea a 
fost similară cu cea înregistrată în 2012.

8 -9 august 2014
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Angajaţii OMNIASIG VIG – acţiuni de voluntariat 
13 august 2014

În cadrul unei acţiuni de voluntariat, reprezentanţi ai 
Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group, membri ai 
sindicatului şi angajaţi ai sucursalelor din Bucureşti, Vâlcea, Argeş şi 
Suceava au mers în localităţile Vaideeni şi Brezoi-Pășcoaia din judeţul 
Vâlcea, pentru a oferi sprijin sinistraţilor.

Angajaţii OMNIASIG şi conducerea companiei au fost cei care au 
avut această iniţiativă şi au luat decizia de a veni în sprijinul celor afectaţi 
de inundaţii din comuna Vaideeni şi nu numai. Nu este prima dată când 
desfăşurăm astfel de acţiuni. Vom ajuta de fiecare dată când este nevoie, 
dar ne dorim ca astfel de situaţii dificile, precum cele prin care au trecut 
locuitorii din Vaideeni sau Brezoi, să fie cât mai rare, a declarat Mihai 
TECĂU, Preşedinte Directorat, OMNIASIG VIG.

Salariaţii şi managerii INTER Broker au 
participat la un team building în Cracovia
1-3 august 2014

ING Asigurări de Viaţă a lansat 
un nou modul al Planului 
Financiar Personal
15 iulie 2014

ING Asigurări de Viaţă a marcat aniversarea a 
17 ani de prezenţă în România prin lansarea unui 
nou modul al Planului Financiar Personal, cu scopul 
consolidării relaţiei pe termen lung cu clienţii.

Strategia noastră se bazează pe dezvoltarea 
produselor financiare competitive, adaptate nevoilor 
clienţilor, şi o experienţă post-vânzare excelentă 
care să contribuie la satisfacţia acestora pe toată 
durata relaţiei. În acest context, redefinirea nivelului 
de consultanţă, transparenţă şi claritate oferite 
clienţilor în momente cheie ale relaţiei, aşa cum 
este întâlnirea aniversară, reprezintă un pas firesc în 
eforturile noastre de a construi şi consolida relaţii pe 
termen lung bazate pe încredere, a declarat Marius 
POPESCU, Director General, ING Asigurări de Viaţă.

Proiectele de dezvoltare internă reprezintă, pentru companiile 
de brokeraj, o modalitate de a-şi consolida echipa şi de a-şi îmbunătăţi, 
astfel, reputaţia şi rezultatele financiare. INTER Broker a urmat şi în 
această perioadă strategia axată pe dezvoltarea personală a angajaţilor 
săi. Astfel, salariaţii şi managerii INTER Broker au participat la un team 
building organizat în Cracovia. 

Organizăm frecvent întâlniri informale,  pentru că acestea ajută 
la formarea încrederii şi comunicării, spiritului competitiv, motivaţiei şi 
competenţei, a declarat Carmen COTRĂU, Director General, INTER Broker 
de Asigurare, subliniind, de asemenea, avantajele team building-urilor 
asupra atitudinii pozitive a întregii echipe.



ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări a împlinit 20 de ani de activitate 
25 august 2014

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, liderul pieţei de asigurări 
din România şi una dintre companiile cele mai profitabile, 
a aniversat împlinirea a 20 de ani de activitate. Bazele 
actualei afaceri au fost puse în anul 1994, odată cu 
înfiinţarea societăţii Asigurări Ion Ţiriac SA (ASIT).

Astfel, în anul 1994, Cristian CONSTANTINESCU l-a 
convins pe Ion ŢIRIAC că asigurările pot deveni o afacere 
de succes în România. Şase ani mai târziu, ASIT - Asigurări 
Ion ŢIRIAC - ocupa poziţia a doua în topul asigurătorilor 
locali şi era considerată de către grupul ALLIANZ cea 
mai interesantă achiziţie. Opţiunea germanilor a fost 
validată de evoluţia ulterioară a companiei, care a 
crescut profitabil an de an. În anul 2003, ALLIANZ-
ŢIRIAC Asigurări a devenit liderul pieţei consolidate a 

asigurărilor din România, având o cotă de piaţă de 19,4%.

 Soluţie completă de băuturi  
 calde de calitate pentru 
  biroul dumneavoastră. 

Espresso Club Solutions SRL
sales@espressoclub.ro - 0723 675 670 - 021 222 63 10
www.espressoclub.ro

Vă invităm 

să faceţi un 
test !

S W I T Z E R L A N D O cafea pe gustul tau...

www.espressoclub.ro

Evenimente



48 www.primm.ro9/2014

Cum să eviţi un 
refuz în afaceri

Cei doi autori ai 
lucrării „Cum să eviţi un 
refuz în afaceri” prezintă, 
în cele aproape 200 de 

pagini, indiciile verbale şi paraverbale 
care anunţă un posibil „Nu”,  propunând 
cititorilor strategii prin care aceştia să 
poată reduce şi chiar elimina opoziția 
oricărui interlocutor.  Volumul se 
adresează atât agenţilor de vânzări şi 
specialiştilor în comunicare şi PR, cât 
şi fiecărei persoane care doreşte să-şi 
îmbunătăţească relaţiile cu semenii.

Harlan GOERGER, Vincent HARRIS 
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Armin Only Intense
La începutul lunii noiembrie, Armin van BUUREN, unul 

dintre cei mai cunoscuţi DJ de muzică trance, de cinci ori 
câştigător al premiului „cel mai bun DJ al lumii”, se întoarce în 
România, în cadrul evenimentului „Armin Only Intense”. Având 
în spate o echipă de peste 20 de artişti, incluzând muzicieni, 
vocalişti, acrobaţi şi dansatori, show-ul va fi prezentat pe trei 
scene diferite, timp de șase ore.

Bucureşti, Romexpo, 8 noiembrie 2014

FESTIVAL

EXPOZIŢIE

Zoo Monetar - Fauna lumii pe bancnote şi 
monede

Îmbinând caracterul educaţional cu divertismentul cultural, 
expoziția „Zoo Monetar” constituie o invitaţie la o „călătorie” în 
jurul lumii, prin intermediul faunei reprezentată pe bancnotele şi 
monedele mai multor țări. Astfel, peste 100 de specii şi subspecii 
pot fi admirate pe cele 300 de însemne monetare expuse – 
de la monede din Antichitate, Evul Mediu și Epoca Modernă, 
până la bancnote moderne din 59 de țări și teritorii de pe șase 
continente. Evenimentul este centrul unui proiect educaţional 
care are în vedere creșterea nivelului de cunoaștere a însemnelor 
monetare în rândul publicului larg.

Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 

iunie - octombrie 2014 

TEATRU

Fest pe 
Lipscani

În septembrie, 
Teatrul de pe Lipscani 
va desfăşura prima 
ediţie a festivalului 
de teatru „Fest pe 

Lipscani”, dedicată aniversării a 40 de 
ani de activitate a lui Horaţiu MĂLĂELE. 
Manifestarea culturală reprezintă 
un maraton teatral inedit, care se va 
desfășura pe cuprinsul a zece zile,  cu 12 
evenimente ce îl vor avea ca protagonist 
– fie în postură de actor, fie în calitate de 
regizor – pe cunoscutul artist român. 

Bucureşti, Teatrul de pe Lipscani – Sala 
Mare, 12 - 21 septembrie 2014

CARTE
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