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Editorial

Motto

Așa cum arereori ne putem caza la un mare hotel de 5* la tarife de 2*, nici 

în asigurări nu putem avea calitate, flexibilitate, transparenţă, siguranţă și 

despăgubiri rapide pe bani puţini.

Și dacă te lovește şi pe tine un RCA 
„ieftin și... cum o fi”?

În urmă cu câțiva ani, un agent și un client dezbăteau, de 
minute bune, o ofertă de poliță RCA cu mari diferențe de tarife 
între asigurători. Ca să îl „ajute” să se decidă, agentul i-a restrâns 
alegerea spunând: „Păi, de fapt, ori iei ieftin și... cum o fi, ori 
mai scump și bun!”.  Și, fiind o asigurare privită adesea ca fiind 
„pentru alții”, clientul a ales, rapid, prima variantă.

Ne aflăm astăzi în momentul în care un întreg sistem 
trage ponoasele în urma milioanelor de clienți care, „îndrumați” 
sau nu, au ales „ieftin și... cum o fi”. În final, asigurători, brokeri, 
instituții și service-uri auto care au de recuperat bani, mari și 
mici transportatori și chiar şi clienți cu polițe „mai scumpe și 
bune”, toți au fost, sunt și vor fi afectați.

Dar poate cea mai palpabilă consecință a alegerii lui „ieftin 
și... cum o fi” o simțim deja, fiecare dintre noi, direct în buzunarul 
personal la reînnoirea propriului RCA. Plătim mai mult pe fondul 
dispariției polițelor RCA ieftine, al majorării prețului reasigurării 
și al necesității acoperirii resurselor necesare Fondului de 
Garantare și celui al Cărții Verzi.

Concluziile? Cel putin trei: 
1. Un RCA „ieftin și... cum o fi” e doar o iluzie numai bună de 

vândut, ca alibi perfect, pentru conștiinţa oricui dorește să 

„creadă” în ea.

2. Efectul acestei alegeri din trecut se simte deja și în buzunarul 

propriu, iar pericolul cel mai mare este ca „ieftin și... cum o fi” să 

se transforme, în unele cazuri, în „scump și... cum o fi”.

3. Indiferent de domeniu, astfel de consecințe pot fi mai ușor 

evitate dacă suntem dispuși să sancționăm cu toții, din timp, 

ceea ce este „ieftin și... cum o fi”. 

Redacţia PRIMM

P.S.: Acum, mai ales după ce avem o decizie finală a Curții de 

Apel București în cazul ASTRA Asigurări, ne gândim cum ar fi fost 

mai bine de pus întrebarea clientului din motto, în așa fel încât să 

înțeleagă că un RCA „ieftin și... cum o fi” îl va afecta, în final, și pe el.
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Între pieţele de asigurări din Europa Centrală 
și de Est (ECE), România ocupă în prezent 
locul 6, după volumul primelor subscrise, 
un loc departe de a reflecta potenţialul 
pieţei locale, așa cum a fost el apreciat din 
perspectiva dimensiunilor ţării și a dinamicii 
de ansamblu a economiei. În cele ce urmează 
vom încerca să identificăm o parte din 
cauzele care au condus la această stare de 
fapt.

Între potenţial și realitate

Daniela GHEȚU
Editorial Director

CoverStory
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Cea mai bună clasare PBS obținută 

de țara noastră în topul regional a avut 

loc în anii de vârf 2008 – 2009, când 

România a ocupat locul 4, după piețele 

din Polonia, Cehia și Ungaria. Puternicul 

trend descendent înregistrat în anii 

următori a condus la pierderea a două 

poziții în topul regional, în favoarea 

piețelor de asigurări din Slovacia și 

Slovenia. 

De ce piața de asigurări a României, 

a doua în regiune ca dimensiune, s-a 

clasat în cel mai bun moment al său 

numai pe locul 4 în ECE, pierzând ulterior 

încă două poziții? Explicația rezidă, cel 

mai probabil, într-o serie de caracteristici 

economice și culturale care nu au permis 

sectorului de asigurări să se dezvolte 

potrivit așteptărilor inițiale.

La finalul anului 2015, România 

furniza 6,1% din volumul total al primelor 

brute subscrise de cele 17 țări din 

Regiunea CEE1, procent în ușoară creștere 

față de anul trecut. Această pondere este 

semnificativ inferioară celei deținute de 

economia României în regiune (13,5%), 

dar pe de altă parte devine mai ușor 

de înțeles luând în considerare poziția 

țării noastre în ECE după valoarea PIB/

capita – locul 10, cu 8.026 euro/capita, o 

valoare care reprezintă cca. 42% din cea 

consemnată de acest indicator pentru 

ocupanta locului 1, Polonia (18.684 euro/

capita). 

O diferență similară se păstrează 
și în termenii veniturilor populației. Cu 
un venit lunar mediu net, la finele anului 
2015, de 423 euro, românii fac parte 
dintre cetățenii ECE cu cele mai reduse 
resurse disponibile pentru economisire și 
cheltuieli îndreptate către alte bunuri și 
servicii decât cele din categoria de bază. 
De altfel, potrivit UniCredit Research2, 
averea financiară a gospodăriilor din 
România, exprimată ca procent din PIB, 
se află de asemenea la unul dintre cele 
mai reduse niveluri din regiune (18%, 
față de 40% în Bulgaria sau Polonia), fiind 
formată 70% din lichidități (cash), în timp 
ce activele instituționalizate reprezintă 
numai 18%, iar deținerile de obligațiuni 
și acțiuni, 12%. Comparativ, în Polonia 
lichiditățile au o cotă de 58%, în timp 
ce activele instituționalizate se ridică la 
38% din averea gospodăriilor. În același 
timp, în țările din Vestul Europei, raportul 
dintre ponderea lichidităților și cea a 
activelor instituționalizate este, în medie, 
de 37% / %. Mai simplu spus, veniturile 
gospodăriilor din România sunt utilizate 
în cea mai mare parte pentru consum, 
în special pentru acoperirea nevoilor de 
bază.

Un factor defavorizat pentru 
creșterea pieței de asigurări este și 
nivelul redus al investițiilor din țara 
noastră. Astfel, potrivit concluziilor 
unei recente analize realizate de grupul 
Erste3, în timp ce Polonia și Ungaria au 

înregistrat deja un volum al investițiilor 

superior anului 2008, România este încă 

departe de a fi revenit la acest nivel, atât 

pe segmentul investițiilor private, cât și 

în ceea ce privește investițiile publice. 

Lipsa infrastructurii adecvate – șosele, 

căi ferate, furnizarea electricității – 

este considerată obstacolul cel mai 

important pentru realizarea unui volum 

Populația 
(milioane 
locuitori)

PIB, prețuri 
curente (miliarde 

euro)

PIB/locuitor, prețuri 
curente (euro)

Prime brute 
subscrise (milioane 

euro)

Gradul de 
penetrare al PBS 

în PIB

Densitatea 
asigurărilor (euro/

locuitor)

Salariul 
mediu 
(euro)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015

Polonia 38.02 38.01 403.33 420.07 10,608.86 11,052.71 12,886.47 12,859.70 3.20% 3.06% 338.96 338.36 756

România 19.95 19.91 150.20 159.79 7,529.82 8,026.02 1,819.21 1,968.70 1.21% 1.23% 91.20 98.89 423

Cehia 10.51 10.54 153.68 165.53 14,619.27 15,707.63 5,696.02 5,676.04 3.71% 3.43% 541.86 538.63 754

Ungaria 9.88 9.86 102.19 107.66 10,346.60 10,923.73 2,648.61 2,719.21 2.59% 2.53% 268.16 275.89 560

Bulgaria 7.20 7.17 42.75 44.16 5,935.73 6,162.50 907.41 1,003.65 2.12% 2.27% 125.99 140.06 376

Slovacia 5.42 5.42 75.56 78.07 13,951.21 14,411.84 2,105.55 2,019.80 2.79% 2.59% 388.77 372.86 708

Croaţia 4.24 4.22 42.87 43.77 10,115.12 10,370.49 1,117.27 1,142.56 2.61% 2.61% 263.63 270.69 742

Slovenia 2.06 2.06 37.30 38.54 18,098.82 18,684.22 1,937.56 1,975.36 5.19% 5.13% 940.10 957.52 1,092

Total ECE 114.80 114.65 1,129.40 1,182.77 9,838.34 10,316.70 31,224.31 31,596.18 2.76% 2.67% 272.00 275.60

Loc România

în CEE






















2 3 7 6 8 8 7

 Polonia

 Cehia

 Ungaria

 Slovacia

 Slovenia

 România

 Croaţia

 Bulgaria

 Serbia

 Lituania

 Letonia

 Estonia

 alte pieţe*

39.85%

17.59%

8.43%

6.26%

6.12%

6.10%

3.54%

3.11%

2.08%

2.00%

1.65%

1.12%

2.15%

Total ECE 
32,27 mld. euro

*Bosnia, Macedonia, Albania, Kosovo, Muntenegru

ECE - PBS total
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mai mare de investiții. În plus, lentoarea 

și lipsa de transparență a procedurilor 

constituie un factor de risc operațional 

care descurajează investițiile, în timp ce 

indicele redus de absorbție a fondurilor 

europene constituie o altă frână 

puternică pentru creșterea acestora și, 

implicit,  a oportunităților de afaceri care 

derivă pentru alte sectoare, inclusiv cel al 

asigurărilor.

Nivelul de cultură financiară sau, 

mai degrabă, gradul de „acomodare” 

a populației cu utilizarea serviciilor 

financiare, are și el un rol de jucat în 

această ecuație. Un indicator acceptat 

pe scară largă, care măsoară gradul 

de integrare a serviciilor financiare în 

viața cetățenilor unei țări,  este rata de 

utilizare a cardurilor bancare. Potrivit 

unei analize UniCredit2, în România 

anului 2013 plățile cu cardul reprezentau 

circa 4,3% din PIB, în timp ce media 

CESEE era de 8,1%. Singura țară cu un 

procent inferior României era Bulgaria, 

cu 4,2%. Chiar dacă,  după 2009,  rata 

de creștere a acestui indicator a fost mai 

înaltă în țara noastră decât în cele mai 

multe dintre țările regiunii, decalajul a 

rămas important. Nici în ceea ce privește 

rata de utilizare a serviciilor de internet 

banking România nu se numără printre 

„performerele” regiunii, doar 4% dintre 

adulții cu vârste cuprinse între 16 și 

74 de ani utilizând acest serviciu în 

2014, față de Slovenia și Polonia, unde 

procentul este circa 33%, sau Slovacia 

și Cehia, unde depășește 41%. Într-o 

piață financiară matură, cum este cea 

germană, procentul se apropie de 50%.

Per total, deși departe de a realiza 

o analiză exhaustivă, factorii enumerați 

mai sus prezintă imaginea unei piețe în 

care asigurătorii au de depășit o serie de 

importante bariere de ordin economic 

și cultural preexistenți crizei economice 

și financiare de după 2008. Anii de criză 

n-au făcut decât să pună o presiune în 

plus, pe care reluarea creșterii economice 

din ultima perioadă n-a reușit să o  

înlăture decât parțial. 

Asigurări de viață
În asigurările de viață, România 

ocupă locul 6 în ECE, după volumul 
primelor subscrise. Locul este însă 
mai puțin relevant decât comparația 
volumelor de afaceri. Astfel, între piețele 
din regiune care o preced în clasament, 
numai Slovenia a încheiat anul 2015 cu 
un volum de prime oarecum comparabil 
(566 milioane euro, față de 408 milioane 
euro în România). Cea mai mare piață de 
asigurări de viață din regiune, Polonia, 
a raportat,  în 2015,  PBS în valoare 
de 6,49 miliarde euro. Dacă populația 
Poloniei, dublă față de cea a țării noastre, 
poate justifica, într-o oarecare măsură, 
diferența de volum, nu același lucru se 
poate spune în cazul Cehiei, Ungariei 
sau Slovaciei care, la o dimensiune a 
populației care este în cel mai bun caz 
jumătate din cea a României, realizează 
volume de prime în asigurările de viață 
de peste 1 miliard euro.

Față de anul 2014, pe fondul 
trendului negativ înregistrat de piețele 
din Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia – 
unde volumul PBS a înregistrat scăderi 
între 3 și 10% –, creșterea de aproape 
11% a subscrierilor în asigurările de 
viață din România a făcut ca ponderea 
acesteia în regiune să crească cu circa 
jumătate de punct procentual, la puțin 
peste 3%. 

Puterea de cumpărare mai mare, 
precum și o cultură a economisirii mai 
dezvoltată constituie unele dintre 
principalele cauze ale decalajului ilustrat 
mai sus. În plus, în Polonia și Cehia, 
asigurările de viață au beneficiat, cel 
puțin pentru o perioadă, de o serie de 
avantaje care au permis o dezvoltare 
accelerată a pieței. În Polonia, tradiția 
polițelor de asigurări de viață de grup, 
datând încă din perioada comunistă, 
când participarea în rândul angajaților 
se ridica la aproape 100%, a constituit 
un avantaj „cultural” major. Pe de altă 
parte, scutirea de la taxare a beneficiilor 
financiare aferente polițelor cu primă 
unică (singurul produs scutit de 
impozitul de 19% aplicat câștigurilor 

Total ECE 
13,47 mld. euro

 Polonia

 Cehia

 Ungaria

 Slovacia

 Slovenia

 România

 Croaţia

 Lituania

 Bulgaria

 alte pieţe*

47.93%

17.14%

10.49%

7.83%

4.20%

3.03%

2.85%

1.75%

1.49%

3.29%

*Serbia, Letonia, Estonia, Bosnia, Macedonia, 
Muntenegru, Albania

ECE - PBS asigurări de viață

*Macedonia, Albania, Kosovo, Muntenegru

Total ECE 
18.79 mld. euro

 Polonia

 Cehia

 România

 Slovenia

 Ungaria

 Slovacia

 Bulgaria

 Croaţia

 Serbia

 Letonia

 Lituania

 Estonia

 Bosnia

 alte pieţe*

34.06%

17.91%

8.30%

7.50%

6.95%

5.14%

4.27%

4.03%

2.80%

2.21%

2.18%

1.48%

1.27%

1.89%

ECE - asigurări generale

CoverStory



7www.primm.ro 05/2016

financiare după anul 2004), a deschis o 
cale de creștere accelerată și a încurajat 
puternic dezvoltarea distribuției 
bancassurance. Chiar dacă după 2009 
acest avantaj a fost pierdut, popularitatea 
și notorietatea produselor de asigurări de 
viață s-au păstrat. În Cehia, introducerea 
după 2001 a unor avantaje fiscale 
asociate asigurărilor de viață, în special 
pentru contractele încheiate pe termen 
lung și care pot fi asimilate cu o formă 
de pensie privată, a slujit de asemenea 
ca un factor semnificativ de încurajare 
a dezvoltării pieței de asigurări de viață. 
Chiar dacă deducerile fiscale acordate 
nu sunt extrem de generoase, ele au 
încurajat utilizarea acestor produse 
în programele de beneficii extra 
salariale oferite angajaților. În România, 
încheierea unei asigurări de viață este un 
demers aproape exclusiv privat, care nu 
beneficiază de niciun avantaj fiscal.

Asigurări auto
În domeniul asigurărilor auto, piața 

românească ocupă locul 3 în termenii 
volumului de prime subscrise, încheind 
anul 2015 cu PBS totale (CASCO + 
RCA) de 1,12 miliarde euro, în creștere 
cu 11,96% față de 2014. Ocupantele 
primelor două locuri în acest top sunt 
Polonia și Cehia, cu PBS de 3,2 miliarde 
euro, respectiv 1,47 miliarde euro. De 
remarcat că, în pofida perioadei destul 
de „turbulente” parcurse de piața 
asigurărilor auto din România – în special 
pe segmentul RCA –, bilanțul anului 2015 
arată că ea a reușit cea mai remarcabilă 
rată de creștere în rândul piețelor 
relevante ale regiunii ECE. Sursa acestei 
creșteri a fost reprezentată în special de 
creșterea tarifelor RCA.

Potrivit datelor statistice publicate 
de ediția 2016 a XPRIMM Motor 
Insurance Report, România deține a 
doua cea mai mare flotă de vehicule 
asigurabilei4, de circa 6 milioane 
unități, comparabilă cu a Cehiei, care se 
cifrează la circa 7 milioane unități, dar 
semnificativ mai mică decât a Poloniei 
(peste 23 milioane unități). 

Ierarhia după volumul PBS se 
păstrează și analizând separat clasele 
CASCO și RCA, deși diferențele sunt ceva 
mai nuanțate. Astfel, diferențele între 
cele trei piețe din fruntea clasamentului 
sunt mai mari pe segmentul CASCO, în 
timp ce pentru clasa RCA, rata de creștere 
impresionantă realizată de România în 
2015 a redus decalajul. O mare parte din 
explicația acestei situații de fapt rezidă în 
combinația a doi factori: tarife și grad de 
cuprindere în asigurare. 

Potrivit unui material elaborat 
recent de Genertel Ungaria5, tarifele 
medii practicate în România, atât 
pentru CASCO, cat și pentru RCA, sunt 
cele mai înalte din regiune și sensibil 
superioare celor din Cehia și Polonia. În 
aceste condiții, gradul de cuprindere 
în asigurare, în special pe segmentul 
CASCO, rămâne hotărâtor în stabilirea 
ierarhiei, mai ales în raport cu piața 
cehă. Potrivit datelor publicate de ASF, 
numărul de contracte RCA în vigoare 
existente la nivelul pieței românești 
la sfârșitul anului 2015 a fost de 5,19 
milioane. Deși datele ASF nu precizează 
numărul de contracte existent la finele 
anului anterior, putem presupune că, 
dat fiind că numărul total de contracte 
încheiate în 2015 a crescut cu numai 
circa 2% față de 2014 (circa 7,3 milioane 
contracte, față de 7,15 milioane contracte 
în anul precedent), per ansamblu avem 
de-a face cu o variație nesemnificativă 
a acestui indicator. Conform ASF, prima 
medie RCA anualizată în lei la nivel de 
piață a crescut în 2015 la 657 lei, față de 
580 lei în anul precedent. Persoanele 
juridice au achitat cel mai mult, având 
o primă medie de 1.311 lei, iar în cazul 
persoanelor fizice,  prima medie RCA a 
fost de 455 lei. În mod evident, factorul 
determinant al creșterii volumului de 
prime pe clasa RCA a fost creșterea 
tarifelor.

Pentru comparație, Polonia a 
încheiat anul 2015 cu un număr de 20,3 
milioane contracte RCA valide și circa 
5,55 milioane polițe de asigurare CASCO 
active, la un parc asigurabil de circa 23 

*Macedonia, Albania, Kosovo, Muntenegru

 Polonia

 Cehia

 România

 Slovacia

 Bulgaria

 Slovenia

 Ungaria

 Estonia

 Lituania

 Croaţia

 Letonia

 Serbia

 alte pieţe*

35.08%

15.78%

10.40%

7.03%

6.78%

6.07%

5.88%

2.62%

2.61%

2.56%

2.47%

1.37%

1.34%

Total ECE 
3,65 mld. euro

ECE - asigurări CASCO

*Albania, Macedonia, Letonia, Kosovo, Muntenegru

 Polonia

 Cehia

 România

 Ungaria

 Bulgaria

 Croaţia

 Slovacia

 Serbia

 Slovenia

 Bosnia

 Lituania

 Estonia

 alte pieţe*

33.01%

15.37%

12.77%

5.40%

5.21%

4.75%

4.67%

4.31%

3.81%

2.56%

2.35%

1.23%

4.56%

Total ECE 
5,79 mld. euro

ECE - asigurări RCA

CoverStory
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milioane unități. Deși numărul polițelor 
valide la încheierea exercițiului financiar 
a crescut față de anul precedent, cu 
circa 6% pentru clasa CASCO și circa 4% 
pentru clasa RCA, volumul total de prime 
a avansat sensibil mai lent (3,7% pentru 
CASCO, respectiv circa 1% pentru RCA), 
pe fondul unei puternice competitivități 
a pieței, care a determinat scăderea 
tarifelor. 

În Cehia, la finalul anului trecut 
existau circa 6,8 milioane polițe RCA 
și 1,76 milioane polițe CASCO active, 
la un parc auto de circa 7 milioane 
unități și care a consemnat o creștere 
semnificativă în 2015, pe fondul relansării 
economice. Valoarea primei medii RCA a 
rămas aproape neschimbată față de anul 
precedent, înregistrând o creștere de 1%, 
potrivit datelor publicate de asociația 
asigurătorilor. Creșterea subscrierilor pe 
ambele clase de asigurări auto (cu 8,2% 
pe CASCO și 6,9% pe RCA) este explicată 
de asigurătorii cehi în principal prin 
relansarea vânzărilor de mașini noi și mai 
scumpe.

În ceea ce privește daunele, în timp 
ce pe segmentul CASCO cele trei țări au 
înregistrat rate ale daunei comparabile, 
cu un raport între daunele plătite și 
primele subscrise variind în preajma 
valorii de 70%, pentru clasa RCA,  Polonia 
a consemnat o creștere importantă a 
daunelor plătite, astfel încât rata brută 
a daunelor a crescut la circa 93%. Acest 
trend s-a concretizat într-o pierdere 
tehnică pe segmentul RCA de circa 235 
milioane euro, cea mai mare din istoria 
pieței poloneze. Nici segmentul CASCO 
nu a încheiat anul fără pierderi, dar 
nivelul acestora a fost mult mai modest, 
de circa 27 milioane euro. Liniile auto 
s-au dovedit neprofitabile și în Cehia și 
în România. În cazul țării noastre, deși 
indicatorii tehnici de profitabilitate ai 
claselor auto s-au îmbunătățit în raport 
cu anii precedenți, rata combinată 
a daunei continuă să ia valori mult 
supraunitare (122,56% pentru RCA, 
111,04% pentru CASCO), în timp ce rata 
daunei se situează la un nivel comparabil 
cu cel înregistrat în alte țări ale regiunii 
(86,02% pentru RCA, 74,4% pentru 
CASCO).

Asigurări tip property
În domeniul asigurărilor property 

– clasa asigurărilor pentru incendiu și 
alte riscuri asociate și clasa daunelor la 
proprietăți – România se clasează, după 
volumul PBS, pe locul 4 în regiunea 
ECE,  după Polonia, Cehia și Ungaria, 
cu un volum de afaceri în 2015 de circa 
254 milioane euro, sensibil apropiat 
de cel realizat de Slovenia și Slovacia 
(ocupantele locurilor 5 și 6), dar care 

nu reprezintă mai mult de jumătate 
din volumul PBS raportat de Ungaria, o 
treime din primele subscrise pe aceste 
clase în Cehia sau o cincime din PBS-ul 
Poloniei pe acest segment.

Poziționarea României în acest 
clasament nu reflectă nici expunerea 
la riscurile de catastrofă naturală, nici 
dimensiunile țării și, implicit, ale fondului 
construit sau terenurilor agricole 
asigurabile. Fără îndoială, cu cele 12,5 
milioane de locuințe și cei peste 110 
mii km2 de terenuri agricole, Polonia 
domină firesc clasamentul asigurărilor 
de proprietate. Mai puțin firească pare 
clasarea României (8,45 milioane locuințe 
>91 mii km2 teren cultivabil)6 în urma 
Cehiei (4,1 milioane locuințe >31 mii 
km2 teren cultivabil) și Ungariei (4,39 
milioane locuințe >45 mii km2 teren 
cultivabil). Mai mult, în afara riscului de 
furtuni și inundații, cotat ca ridicat pe arii 
extinse din toate cele patru țări, România 
are și o ridicată expunere la riscul de 
cutremur. Per total, ar fi de așteptat ca 
și segmentul asigurărilor de proprietate 
să se fi dezvoltat pe măsură, mai ales 
că în România a fost implementat și un 
mecanism public-privat de asigurare 
obligatorie pentru riscuri naturale de 
dimensiuni catastrofale. Din această 
perspectivă, numai în Polonia mai există 
o formă de obligativitate a clădirilor, 
care se aplică construcțiilor aparținând 
fermelor agricole.

La sfârșitul anului 2015, în 
România erau în vigoare un număr de 
3,37 milioane contracte de asigurări de 
locuințe, din care 1,59 milioane polițe 
PAD, ceea ce înseamnă, în linii mari, un *Bosnia, Macedonia, Albania, Muntenegru

 Polonia

 Cehia

 Ungaria

 România

 Slovenia

 Slovacia

 Croaţia

 Bulgaria

 Serbia

 Lituania

 Letonia

 Estonia

 alte pieţe*

30.82%

20.42%

12.49%

6.18%

5.72%

5.71%

3.71%

3.68%

3.29%

2.17%

2.05%

1.79%

1.97%

Total ECE 
4,10 mld. euro

ECE - asigurări de proprietate
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grad de cuprindere în asigurare de circa 
18%. Deși față de 2014, numărul polițelor 
obligatorii vândute a crescut, el este, 
per total, încă departe de a reflecta o 
cuprindere în asigurare corespunzătoare 
unei polițe obligatorii. Mai mult, trei 
sferturi din polițele PAD existente au fost 
încheiate pentru locuințe din mediul 
urban, ceea ce indică o penetrare încă 
foarte redusă în mediul rural, adică exact 
în zonele cu cea mai mare expunere la 
riscul de inundații. Pe altă parte, datele 
statistice arată că în ultimii cinci ani 
numărul polițelor facultative încheiate a 
scăzut continuu. Instabilitatea legislativă, 
concretizată în repetate schimbări ale 
legislației privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor, ca și o serie de imperfecțiuni 
operaționale ale sistemului sunt 
responsabile în mare parte pentru 
dezvoltarea ezitantă a acestui segment 
de piață.

Pentru comparație, merită 
menționat că în Polonia, la finele anului 
trecut, erau valide 10.93 milioane polițe 
de asigurare pentru riscul de incendiu 
(din care puțin peste 2 milioane polițe 
aferente asigurării obligatorii a clădirilor 
fermelor agricole), ceea ce înseamnă că 
peste 80% din proprietățile imobiliare 
au asigurate cel puțin riscurile de bază. 
În Cehia, numărul polițelor active de 
asigurare a locuințelor se ridică, la același 
moment, la 2,5 milioane, în timp ce în 
Ungaria numărul polițelor active se ridică 
la 1,8 milioane, reflectând un grad de 
cuprindere în asigurare de circa 50%.

Cât privește asigurările din 
clasa „daune la proprietăți”, incluzând 
asigurările agricole, în portofoliul pieței 
românești de asigurări ele reprezintă 
o cotă aproape nesemnificativă, puțin 
peste 2% din primele subscrise pentru 
asigurări generale. În Polonia, aceeași 
clasă reprezintă circa 9,5% din totalul 
primelor de asigurări generale, în timp 
ce în Cehia procentul urcă la circa 11%, 
iar în Ungaria la 17%. În toate cele patru 
țări asigurările agricole se bucură de 
subvenții de stat pentru plata primelor. 

CoverStory

Profitabilitate
În sfârșit, nicio tentativă de analiză 

n-ar fi completă fără câteva remarci 
privind indicatorii de profitabilitate. 
Din păcate, la acest moment, despre 
piața românească nu sunt disponibile 
informații concrete pentru anul 2015, 
cu privire la acest aspect. Totuși, ținând 
cont de experiența anilor trecuți și de 
evoluția indicatorilor de prime și daune, 
este posibil să asistăm la o balanță 
îmbunătățită, cu un rezultat financiar 
agregat în apropierea pragului „zero”.

În paralel, principalele piețe din 
regiune au reușit să încheie anul trecut 
cu o balanță pozitivă: Polonia – profit 
agregat de circa 1,3 miliarde euro, 
în scădere cu 14% față de 2014,  pe 
fondul reducerii masive a veniturilor din 
investiții și a rezultatului tehnic negativ 
din asigurările auto; Ungaria – profit 
agregat circa 141 milioane euro, susținut 
de îmbunătățirea rezultatului tehnic 
în asigurările generale și de reducerea 
volumului rezervelor tehnice, atât în 
asigurările generale, cât și în cele de 
viață; Cehia – profit agregat de aprox. 
420 milioane euro, în creștere cu peste 
80% față de anul trecut, susținut în 
principal de rezultatele obținute în 
asigurările generale; Bulgaria – profit 
agregat de 42,3 milioane euro, cu o 
creștere de circa 80% față de anul 
precedent,  generată aproape exclusiv de 
segmentul asigurărilor non-life.

***

Daca în articolul de față ne-am 
oprit numai asupra principalelor linii 
de asigurare din portofoliul românesc 
de specialitate, merită adăugat că,  per 

ansamblu, piața de asigurări din țara 
noastră a ratat șansa de a-și valorifica 
potențialul în câteva direcții importante 
din cauza unor politici guvernamentale 
indecise. Dintre acestea, exemplul 
asigurărilor de sănătate este cel mai 
relevant în termenii volumului de afaceri. 
Așa se explică, cel puțin în parte, de ce 
volumul total al pieței ne situează numai 
pe locul 6 în regiune, deși pe clasele 
analizate ocupă poziții mai bune. Pe de 
altă parte, în comparație cu alte piețe 
din regiune, asigurările românești suferă 
în prezent și de un deficit de imagine, 
generat de situația dificilă în care s-au 
regăsit pe parcursul ultimului an o serie 
de companii importante.

În aceste condiții, în diversitatea 
care caracterizează regiunea ECE, piața 
de asigurări din România se prezintă 
astăzi ca o piață de dimensiuni medii, 
cu un potențial de viitor interesant, 
dar afectată de o serie de dificultăți ce 
trebuie încă depășite – în parte, printr-un 
efort propriu de creativitate și organizare, 
în parte depinzând de acțiunea 
guvernamentală și decizia politică ce 
ar putea debloca o serie importantă de 
oportunități nefructificate.

Puteţi citi o amplă analiză a evoluţiei pieţei regionale de asigurare, cât 

și a celor 17 pieţe care alcătuiesc regiunea Europei Centrale și de Est 

pentru anul 2015 în cea mai recentă ediţie a XPRIMM Insurance Report. 

Totodată, raportul supune analizei, tendinţele, realităţile și evoluţiile 

pieţelor de asigurare din Sud-Estul Europei, cât și a celor 12 pieţe din 

spaţiul CSI - Comunitatea Statelor Independente.

Accesați www.xprimm.com pentru a afla cum puteți primi 

XPRIMM Insurance Report FY 2015

1Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, 
Poland, România, Serbia, Slovak Republic, Slovenia.
2Business opportunities for banks in CEE, Milen Kassabov, CEE 
Strategic Analysis, presentation at 13st Annual Conference under 
the auspices of the NBS Governor, Corporate Financial Management 
2015 Bratislava, October 28, 2015.
3Investments in CEE: switching into the next gear of growth, Erste 
Group Research “CEE, Special Report|Fixed Income|CEE”, May 13, 2015.
4Autovehicole transport pasageri, autobuze, troleibuze, autocare, 
camioane şi remorci.
5Zsolt Simon, Generali Hungary / Genertel Hungary, “Overview of 
CE and SEE motor insurance market”, prezentare la Motor Insurance 
Conference, Budapesta, aprilie 2016.
6XPRIMM Property Insurance Report -  FY2014, iunie 2015.
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Interviu

Cum va arăta VIENNA Insurance Group în 2026? Care este strategia grupului în Europa 
Centrală și de Est? Ce planuri are noua conducere? Totul într-un interviu acordat în 
exclusivitate Publicaţiilor XPRIMM de către ...

Elisabeth STADLER
CEO & Chairwoman of the Managing 
Board, VIENNA Insurance Group

XPRIMM: Doamnă STADLER, conduceți 
de la începutul acestui an cel mai mare 
grup de asigurări din Austria și, mai 
mult decât atât, din Europa Centrală și 
de Est. Intenționați să faceți schimbări 
majore în ceea ce privește strategia 
VIG? 

Elisabeth STADLER: Când am preluat 
funcția de CEO al VIENNA Insurance 
Group, sau VIG, am vrut să obțin în primul 
rând o imagine și o perspectivă completă 
la nivelul întregului grup. Astfel, am 
efectuat o analiză inițială a strategiei 
și mă bucur să pot afirma că VIG poate 
construi pe un fundament puternic. De 
aceea, voi continua cu actuala strategie; 
în primul rând, ne vom concentra pe 
Austria și pe CEE. În al doilea rând, pe 
responsabilizarea managerilor locali. 
De asemenea, strategia noastră multi-
brand, dar și politica de distribuție 
multi-canal vor rămâne neschimbate. Nu 
în ultimul rând, vom continua investițiile 
conservatoare și vom menține abordarea 
curentă în ceea ce privește politica de 
reasigurare. 

XPRIMM: Au trecut 25 de ani de când 
VIG a făcut un pas curajos – acela 
de a intra pe piețele din CEE. Cât de 
satisfăcuți sunteți de rezultatele de 
până acum?

E.S.: Calitatea vieții se îmbunătățește în 

mod constant în țările Europei Centrale 

și de Est, iar acest lucru generează, 

de asemenea, o creștere a nevoii de 

asigurare. Dorim să profităm de acest 

potențial. În unele piețe am înregistrat 

o creștere de două cifre, în anii trecuți. 

Aceste rezultate ne produc o satisfacție 

deosebită, dat fiind că am fost un prim 

jucător în CEE: VIG generează aproape 

50% din primele sale și aproximativ 

55% din profit în CEE. Mai mult, suntem 

foarte bine poziționați pe piață. Aceasta 

este baza care ne permite să utilizăm 

oportunitățile de creștere existente. 

Așadar, am intrat în această regiune 

pentru a rămâne aici și pentru a avea 

succes. 

XPRIMM: Toate piețele din regiunea 
CEE oferă astfel de performanțe 
satisfăcătoare? Care este principalul 
factor care le diferențiază?

E.S.: În total, suntem reprezentați în 25 

de piețe și toate sunt profitabile pentru 

noi. Însă, bineînțeles, toate sunt diferite 

– bazate pe o dezvoltare economică 

locală specifică și pe prioritățile pe care 

le are fiecare industrie de asigurări. Pe 

scurt, dorința de a fi protejat împotriva 

riscurilor de zi cu zi, de a putea avea grijă 

de cineva în vârstă sau de familie este 

prezentă în toate țările. Mentalitatea, 

prioritățile, obiceiurile și modul în care 

sunt percepute asigurările sunt și ele 
diferite. Concurența este și ea un factor 
important. Din păcate, ne confruntăm 
cu o competiție puternică în ceea ce 
privește prețurile în unele piețe, în 
special pe zona de asigurări auto. 

În acest context, vreau să subliniez 
faptul ca ne concentrăm pe o creștere 
profitabilă. Nu dorim să creștem doar 
de dragul de a crește. De aceea evităm 
strategiile de tip dumping. Este mai bine 
să accepți o scădere a cotei de piață 
decât o pierdere a profitului. Sectorul 
asigurărilor auto, în special cel RCA, este 
unul foarte puternic și competitiv în 
multe dintre piețele noastre. Observăm 
și o scădere a primelor medii în multe 
țări din regiunea CEE. Scopul este, 
așadar, să reducem volumul primelor 
sau să restructurăm portofoliul auto în 
țările în care se manifestă o competiție 
puternică în ceea ce privește prețurile. În 
schimb, potențialul din zona asigurărilor 
de locuințe este puțin exploatat. Noi ne 
educăm clienții cu ajutorul campaniilor 
pe care le derulăm...

XPRIMM: Aveți în plan extinderea 
prezenței VIG în CEE prin noi achiziții?

E.S.: Am început deja să examinăm atent 
cele 25 de piețe în vederea unui potențial 
de creștere până la sfârșitul anului 
2016. Este vorba fie despre o creștere 
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Interviu

organică, fie prin achiziții. Achiziții vor fi 

făcute acolo unde, din punct de vedere 

economic, vom avea oportunități sau 

acolo unde ne putem atinge mai rapid 

poziția dorită în piață. Ne orientăm, de 

asemenea, pe profit. Dacă o achiziție nu 

pare profitabilă, nu vom investi. 

Deși păstrăm strategia generală, 

am decis să facem câteva ajustări. 

Acestea reflectă un mediu economic 

schimbat și cadrul în care companiile de 

asigurări trebuie să lucreze. În evaluarea 

noastră inițială, am identificat patru 

piețe care arată o dezvoltare economică 

puternică și acolo ne dorim să creștem 

cota de piață – fie organic, fie prin 

achiziții, respectiv Croația, Ungaria, 

Polonia și Serbia. 

XPRIMM: Ce planuri concrete aveți 

însă pentru aceste patru țări?

E.S.: În fiecare dintre acestea ne dorim 

să ajungem la o cotă de piață de cel 

puțin 10% pe termen mediu. În câteva 

țări, ca Serbia de exemplu, suntem deja 

aproape de atingerea acestei ținte, iar în 

altele, precum Polonia, încă mai avem de 

lucru. În general, credem în dezvoltarea 

regiunii CEE. Densitatea asigurărilor a 

crescut cu 64% din 2004 până în 2014, iar 

în zona EU-15 cu 25%. Țările în care VIG 

deține cea mai mare cotă de piață vor fi 

consolidate. Acestea sunt Republica Cehă 

și Slovacia, fiecare având o cotă de piață 

cu mult peste 30%. 

XPRIMM: Vedeți potențial în ceea ce 
privește bancassurance-ul ca și canal 
de distribuție în CEE?

E.S.: Distribuția în sistem bancassurance 
este în continuare în plină dezvoltare. 
Suntem fericiți să avem un parteneriat 
de succes cu ERSTE Group în unele piețe. 
Consumatorii profită de posibilitatea 

de a le fi oferite servicii și consiliere de 

specialitate. Așa cum am menționat, 

lucrăm pe strategia noastră care se 

bazează pe canale multiple de distribuție. 

Astăzi, clienții noștri contează pe faptul 

că pot lua legătura cu asigurătorul lor, 

oriunde și prin orice mijloc.

Am identificat patru pieţe 
care arată o dezvoltare 
economică puternică și 
acolo ne dorim să creștem 
cota de piaţă – fie organic, 
fie prin achiziţii, respectiv 
Croaţia, Ungaria, Polonia și 
Serbia.

Elisabeth STADLER 

CEO & Chairwoman of the Managing Board, VIENNA Insurance Group
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XPRIMM: Conduce această strategie 
multi-branding, adoptată de grup, la 
rezultatul dorit? Au fost multe discuții 
pe această temă în trecut...

E.S.: VIG este, prin această abordare, total 
diferit fată de competitorii internaționali. 
Credem că este un avantaj să ai o 
diversificare mare în ceea ce privește 
piețele, produsele, canalele de distribuție 
și brand-urile. Toate acestea ne fac mai 
independenți de schimbările ce se 
produc la nivelul condițiilor de piață. 

Astfel, companiile locale recunoscute 
ne ajută să reîntărim relațiile cu clienții, 
dar și cu angajații din respectivele țări, 
să consolidăm încrederea în noi. Această 
strategie ne-a ajutat să satisfacem 
nevoile clienților. Astfel, am atins un nivel 
superior în ceea ce privește identificarea 
cu personalul și companiile locale, aspect 
foarte important în succesul unei afaceri. 

XPRIMM: Echipele de management 
sunt cheia succesului unui business. Ce 
viziune aveți din această perspectivă?

E.S.: Spun mereu că „orice afacere 
este locală”. Aceasta este abordarea 
noastră și, de aceea, companiile noastre 
sunt conduse de manageri locali. 
Managementul nostru local cunoaște 
cel mai bine nevoile clienților, obiceiurile 
și circumstanțele locale. Aceste lucruri 
nu pot fi conduse din Viena. Un alt 
avantaj îl constitue structura noastră 
descentralizată și utilizarea informațiilor 
locale. Toate companiile noastre lucrează 

după anumite ghiduri, elaborate de 
compania mamă, VIG. Managementul 
local își poate gestiona, așadar, 
subsidiara, urmănd acei pași. 

XPRIMM: Cum vedeți VIG peste 10 ani?

E.S.: Vom rămâne un jucător major în 
Austria și CEE. Noi vedem în Europa 
Centrală și de Est casa noastră și vrem să 
jucăm un rol important în viața clienților 
noștri din această regiune și în viitor.

XPRIMM: Mulțumim!

Interviu realizat de: Alexandru CIUNCAN

Traducerea și adaptarea: Oana RĂCĂTEJ

Interviu

Managementul nostru 
local cunoaște cel 
mai bine nevoile 
clienţilor, obiceiurile și 
circumstanţele locale. 
Aceste lucruri nu pot fi 
conduse din Viena.

PROPERTY INSURANCE
In the Digital Era
PROPERTY INSURANCE

In the Digital Era

Munich, GermanyJune 20th - 21st, 2016

www.internationalinsuranceforum.com/prop/

A highly informative event in a two-day business trip to Munich
Join your professional peers from all around Europe and CIS countries
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Main Partners

Partner With the kind support of

2016
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Employee Benefits

Angajatorii din România se adaptează tot mai mult la preferinţele 
angajaţilor şi pun accent pe oferirea de pachete de beneficii extra-
salariale cât mai flexibile pentru atragerea, motivarea sau retenţia 
acestora la locul de muncă. 

Andreea RADU
Editor

Beneficiile extra-salariale:
Accentul se pune pe nevoia 
personală a angajatului

În ultimii ani, pe lângă 

binecunoscutele tichete de masă, 

angajatorii s-au adaptat şi au început să 

acorde beneficii personalizate, în funcţie 

de necesităţile angajaţilor. De asemenea, 

se observă o creştere a prezenţei 

asigurărilor în programele de beneficii.

În România, principalele beneficii 

pe care angajatorii le acordă salariaţilor 

sunt: tichete de masă, asigurări medicale 

sau abonamente la clinici private, 

concediu de odihnă suplimentar, telefon 

mobil, programe de teambuilding, 

laptop, decontarea cheltuielilor de 

transport, cadouri pentru copii cu diverse 
ocazii (1 iunie, Crăciun), programe de 
formare profesională etc. În funcţie de 
dimensiunea organizaţiei, de profilul 
acesteia, identificăm și alte beneficii, 
precum: abonamente la săli de sport, 
gustări/răcoritoare gratuite, pensie 
privată facultativă, asigurare de viaţă 
privată, reduceri la produsele sau 
serviciile comercianţilor/partenerilor, 
program de lucru flexibil, facilităţi pentru 
recreere (sala de relaxare, mese de 
ping-pong, biliard, scaun pentru masaj), 
parcare gratuită, asigurare medicală 
pentru călătorii în străinătate atât pentru 
salariaţi,  cât şi pentru membrii familiei 
etc., se arăta într-un studiu realizat de 
compania de consultanţă ACCACE.

Conform studiului, atât în România, 
cât şi în alte ţări din regiune precum 
Republica Cehă, Ungaria, Polonia, 
Ucraina şi Slovacia, angajatorii din 
sectorul IT sunt cei care acordă cele mai 
multe beneficii angajaţilor.

Din ce în ce mai mult companiile pun 
accent pe pachetele de beneficii extra-
salariale. Comparativ cu anii anteriori, în 
România observăm tendinţa angajatorilor 
de a oferi salariaţilor acces la o schemă 
flexibilă de beneficii. Angajatorii caută 
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soluţii tot mai inovative de atragere, 
motivare şi retenţie a  salariaţilor, 
a declarat Andreea PĂUN, Payroll 

Supervisor, ACCACE.

Un alt studiu, realizat de 

SMARTREE, ne arată că anul 2015 a fost 

mai generos pentru angajații români, 

valoarea beneficiilor extra-salariale 

acordate de companii majorându-se 

cu 19%, comparativ cu 2014. Astfel, 

companiile s-au arătat mai relaxate și mai 

dispuse să ofere beneficii extra-salariale, 

fie ele financiare sau non-financiare.

Comparativ cu anii precendeți, 
în special cu perioada anterioară crizei 
financiare, actualii angajatori sunt mult 
mai flexibili în ceea ce privește acordarea 
pachetelor de beneficii angajaților. 
Actualele beneficii oferite pot fi încadrate 
în domenii precum sănătate, sport, 
cursuri, turism, asigurări. În funcție de 
mărimea și profilul lor, firmele încearcă 
să se adapteze cerințelor angajaților și 
să ţină cont de preferințele lor, deoarece 
au observat că sistemul de beneficii 
extra-salariale contribuie foarte mult la 
creșterea motivării acestora și, până la 

urmă, la o rată mai mare de retenție, a 
explicat Raluca PENEȘ, HR Coordinator, 
SMARTREE.

Conform acesteia, noua generație 
de tineri este mult mai motivată de 
diversitatea pachetelor de beneficii în 
comparaţie cu generaţia anterioară, 
pentru care salariul era cel mai 
important. Chiar din primele etape ale 
recrutării, tinerii solicită informații privind 
sistemul de beneficii acordat de către 
companie, acesta cântărind foarte mult 
în decizia lor de a se angaja la un nou loc 
de muncă. În ceea ce privește diferențele 
între orașe, Raluca PENEȘ a arătat că 
societățile prezente în orașele mari se 
pot adapta mult mai ușor la acordarea 
unor beneficii precum abonamente 
la sala de sport, asigurare medicală la 
clinici private, bilete la teatru/cinema, 
comparativ cu cele din orașele mici.

Tendinţe pe piaţa 
beneficiilor

Silvia DUMITRESCU, Manager, 
MERCER MARSH Benefits, a subliniat că 
angajații își doresc beneficii din ce în 
ce mai variate, în timp ce angajatorii se 
confruntă în ultimii ani cu provocarea 
constrângerilor bugetare. Una dintre 
principalele tendințe în domeniu o 
reprezintă dezvoltarea conceptului de 
beneficii flexibile, care prezintă două 
avantaje majore: posibilitatea ca angajatul 
să-şi aleagă beneficiile dorite, iar pentru 
angajator posibilitatea de a diversifica 
paleta beneficiilor acordate. Astfel, 
beneficiile flexibile răspund deopotrivă 
la nevoia angajaților de a își selecta 

beneficiile dorite și rezolvă, în același timp, 
problema legată de limitările bugetare ale 
companiilor, a adăugat ea.

La rândul său, Răzvan ȘOFÂLCĂ, 

Corporate Manager, OTTO Broker, a 

precizat că studiile recente arată că 

paleta de beneficii extra-salariale creşte 

de la an la an. Şi în România companiile 
urmează trendul din Occident, reducând 
salariile fixe şi majorând bonusurile şi 
beneficiile suplimentare, pentru a stimula 
performanța angajaţilor. Totodată, o nouă 
tendinţă este reprezentată de oferirea unor 
programe de beneficii flexibile, adaptate 
nevoilor reale ale angajaţilor, care permit 
acestora să-şi configureze pachete proprii, 
în funcţie de necesităţi şi de stilul de viaţă, 
a spus acesta.

O primă tendinţă în prezent este 
aceea de a schimba beneficiile de tip 
„cash” către anumite instrumente care 
reduc costurile prin regimul de taxare 
(tichete de masă, tichete cadou în locul 
primelor cash, tichet de vacanţă în locul 
primelor de concediu). O a doua tendinţă 
generală observată este aceea de a 
oferi un beneficiu medical privat care să 

BENEFICII

România
tichete de masă, servicii medicale private, concediu de odihnă suplimentar, telefon mobil, programe de teambuilding, laptop, decontarea cheltuielilor 
de transport, cadouri pentru copii (1 iunie, Crăciun)

Cehia
"tichete de masă, telefon mobil, laptop, programe de formare profesională, pensie privată, asigurare  
de viaţă, servicii medicale private, activităţi sportive/culturale"

Polonia
servicii medicale private, tichete de masă, activităţi sportive, maşină, activităţi culturale, program de lucru flexibil, programe de formare profesională, 
asigurare de viaţă privată

Slovacia
tichete de masă, telefon mobil, program de lucru flexibil, muncă la domiciliu, programe de teambuilding, programe de formare profesională, laptop, 
pensie privată

Ucraina
telefon mobil, cadouri pentru angajaţi cu diverse ocazii (zi de naştere, ziua companiei etc.), programe de formare profesională, decontarea cheltuielilor 
de transport, maşină, alocaţie pentru hrană, program de lucru flexibil, servicii medicale private

Ungaria
tichete de masă, cardul de vacanţă „Szechenyi”, decontarea cheltuielilor de transport, subvenţie pentru învăţământ/educaţia copiilor, credite în condiţii 
preferenţiale, servicii medicale private, pensie privată, programe de formare profesională

Sursa: ACCACE

Beneficii acordate de angajatorii români comparativ cu practicile din regiune

Silvia 
DUMITRESCU 
Manager, MERCER 
MARSH Benefits

Răzvan ȘOFÂLCĂ 
Corporate 
Manager 
OTTO Broker
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completeze accesul la sistemul public de 
sănătate. Aici, este de menţionat interesul 
tot mai ridicat şi adoptarea tot mai 
largă şi tot mai diversificată a asigurării 
private de sănătate ca şi beneficiu oferit 
angajaţilor, un beneficiu fiscal deductibil 
şi care beneficiază de o încadrare fiscală 
şi contabilă favorabilă contextului actual, 
a declarat Adriana GRECU, CEO, AON 
România.

Aceasta a subliniat că, analizând 
ultimii ani, beneficiile oferite angajaţilor 
au avut parte de o dezvoltare din ce în 
ce mai complexă de la an la an. Ceea ce 
putem observa în acest an şi din ce în ce 
mai prezent în ultimii doi ani, este accentul 
pus pe nevoia personală a angajatului. 
Directorii de resurse umane şi managerii 
de compensaţii şi beneficii îşi aliniază 
strategiile de beneficii ţinând cont din 
ce în ce mai mult de nevoia personală a 
angajaţilor. În acest sens, în două industrii 
(IT şi farma),  tendinţa este de a oferi un 
plan de beneficii flexibile, în esenţă un 
buget la dispoziţia angajatului prin care el 
să îşi aloce acele beneficii de care personal 
are nevoie, a adăugat Adriana GRECU, 
subliniind că piaţa beneficiilor oferite 
angajaţilor din România se îndreaptă 
spre o maturitate.

Potrivit studiului Best Employers 
desfăşurat de AON Hewitt în România, 
72% din angajaţi consideră că planul 
de beneficii oferit de angajator este 
adecvat nevoilor personale, în creştere 
comparativ cu procentul de 66%, reţinut 
în ediţia din anul 2014.  

Totodată, Sânziana MAIOREANU, 
CEO, AEGON România, a arătat că 

printre tendinţele  remarcabile ale 
ultimei perioade se numără apariţia 
platformelor de online benefits. Acestea 
sunt instrumente care oferă o flexibilitate 
extraordinară angajaţilor. Cu o sumă de 
bani primită de la angajator şi cuantificată 
în puncte, angajatul îşi poate alege forma 
în care îşi încasează „suplimentul extra-
salarial”, în funcţie de nevoile personale, 
fie că e vorba de servicii turistice, pensii 
private sau asigurări de viaţă. Pe măsură 
ce aceste instrumente vor deveni din ce în 
ce mai populare, va ţine de asigurători să 
îşi câştige, prin educaţie şi profesionalism, 
un loc în lista de priorităţi ale salariaţilor, a 
spus ea.

Asigurările, tot mai 
importante

Chiar dacă asigurările ocupă o 
pondere mai mică printre beneficiile 
extra-salariale de pe piaţa din România, 
comparativ cu alte ţări europene, acestea 
sunt pe un trend crescător în ultimii ani.

Remarcăm un interes extins și 
manifestat al organizațiilor pentru 
protecția angajaților, a vieții și sănătăţii 
acestora. Singurele beneficii pentru care 
am constatat creșteri în ultimii ani sunt 
beneficiile asigurabile: asigurările medicale 
și pensiile private. La acestea putem 
adăuga și programele de motivare axate 
pe health-fitness, seminarii motivaționale 
care pun accentul pe echilibrul dintre 

muncă și viața personală, a declarat Silvia 
DUMITRESCU. Aceasta a remarcat și o 
creștere a numărului de companii care 
oferă asigurări de sănătate angajaților. 
În 2015, 14% dintre angajatorii care 

au răspuns pentru studiul realizat 
de MERCER ofereau asigurări private 
de sănătate,  în timp ce în anul 2013 
procentajul companiilor care ofereau 
același beneficiu era de 8%.

Estimăm că ritmul de creștere pentru 
asigurările private de sănătate va fi unul 
crescător având în vedere contextul fiscal 
favorabil, flexibilitatea,  dar și acoperirea 
mai largă și rețeaua extinsă de clinici de 
care dispun asigurații în sistem privat 
raportat la utilizatorii abonamentelor 
medicale, a adăugat Silvia DUMITRESCU.

Și Adriana GRECU a analizat 
îndeaproape piaţa beneficiilor în ultimii 
ani şi a observat o creştere susţinută 
în intervalul 10-15% de la an la an a 
asigurărilor în planurile de beneficii ale 
companiilor din România.

Răzvan ȘOFÂLCĂ a explicat că 
serviciile medicale fac parte din categoria 
acelor beneficii care, pe lângă rolul 
jucat în recunosterea şi recompensarea 
eforturilor angajaţilor, contribuie la 
reducerea absenteismului, influenţând 
pozitiv productivitatea personalului şi 
rezultatele companiei.

Totodată, Claudiu TUHUŢ, Head 
of B2B, METROPOLITAN Life, a arătat că, 
potrivit analizei datelor din portofoliul 
asigurătorului, angajatorii români sunt 
din ce în ce mai interesați să ofere, în 
cadrul pachetelor de beneficii pentru 
angajaţi, asigurări de viaţă. Fluctuațiile 
economice marcante, precum criza 
financiară, au un impact puternic asupra 
tuturor aspectelor din activitatea unei 
organizații. În acest context, companiile 
se confruntă cu necesitatea de reducere 

Adriana GRECU 
CEO 
AON România

Sânziana 
MAIOREANU 
CEO 
AEGON România

Claudiu TUHUȚ 
Head of B2B 
METROPOLITAN 
Life
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și eficientizare a costurilor, dar și cu 
cea de stimulare a angajaților şi de 
retenție a acestora prin pachete salariale 
competitive. Pentru a câştiga resurse 
umane valoroase şi pentru a le păstra în 
echipele lor, companiile vor fi nevoite să 
le ofere angajaţilor beneficii consistente 
şi diversificate, a spus acesta. Cu toate 
acestea, principala barieră cu care se 
confruntă companiile cu care colaborăm 
este lipsa de deductibilitate a asigurărilor 
de viață în raport cu pensiile, asigurările 
de sănătate şi abonamentele medicale, a 
adăugat Claudiu TUHUŢ.

În ceea ce priveşte diferenţa de 
penetrare a asigurărilor pe piaţa de 
beneficii din România faţă de alte ţări, 
Vlad ANTONIU, Directorul Comercial 
al ERGO România, spune că acest 
lucru reprezintă o oportunitate. Cel 
mai important este în ce măsură reuşim 
să accelerăm convergenţa la practicile 
de asigurări normale pentru angajaţii 
din Uniunea Europeană. Suntem 
convinşi că viteza cu care se aliniază 
şi alte practici cum ar fi consumul de 
bunuri de larg consum, de internet şi 
tehnologie, de îndatorare financiară ar 
putea fi replicată şi în asigurări în unele 
condiţii. Acestea pot fi legate de mediul 
fiscal, de profesionalizarea şi stimularea 
promotorilor serviciilor de asigurare, şi de 
modernizarea ofertelor de asigurare pentru 
a obţine  satisfacţia clienţilor printr-o 
completă înţelegere a beneficiilor reale ale 
asiguraţilor, a menţionat acesta.

VLAD ANTONIU consideră că 
interesul pentru asigurările de viaţă şi 
sănătate reprezintă pe de o parte un 

semn al creşterii gradului de educaţiei 
al consumatorului faţă de necesitatea 
de protecţie, dar şi realizarea faptului că 
angajatorii îşi pot folosi dimensiunile şi 
expertiza pentru a negocia programe 
de asigurare în condiţii mult superioare 
celor care pot fi obţinute individual.

Asigurări vs. abonamente 
medicale

Adriana NEGULESCU, Director 
Marketing & Comunicare în cadrul 
Centrului Medical ACADEMICA, a arătat 
că, printre beneficiile oferite angajaţilor 
de către angajatori, abonamentele de 
servicii medicale predomină încă pe 
piaţă, dar se află pe un trend descendent, 
în condiţiile în care din ce în ce mai multe 
companii trec de la abonamente către 
asigurări medicale.

Din nevoia oamenilor de a beneficia 
de servicii medicale de calitate, la 
îndemână şi acces către mult mai mulţi 
medici cu experienţă, cât şi datorită unor 
oferte atractive din partea societăţilor 
de asigurări, companiile au început deja 
să facă mutarea de la reţelele medicale 
către varianta de asigurare medicală 
pentru angajat. În acest fel fiecare 
angajat este liber să îşi aleagă,  din lista 
de furnizori medicali,  clinica, locaţia şi 
chiar medicul pe care îl doreşte, evident în 
limita celor incluse în poliţa de asigurare. 
Condiţiile fiscale pot fi un alt factor care 
va influenţa trecerea companiilor de la 
abonamente către asigurări de sănătate 
pentru angajaţi, având în vedere faptul 
că abonamentele medicale sunt un 
beneficiu impozabil, în timp ce asigurările 
de sănătate sunt deductibile în limita a 
400 euro per angajat per an, a declarat 
Adriana NEGULESCU.

Ea consideră că această trecere va 
duce către o creştere a calităţii serviciilor 
medicale, asiguratul optând întotdeauna 
pentru un serviciu medical care să îi ofere 
siguranţă, confort, certitudinea unui 
diagnostic corect şi a unui tratament 
adecvat. Centrul Medical ACADEMICA 
are colaborări cu societăţi de asigurări de 
sănătate renumite şi, de la o lună la alta, 
remarcăm o creştere pe acest segment 
în rândul pacienţilor noştri, a adăugat 
reprezentantul clinicii.

Pensiile private, creşteri 
timide

Printre beneficiile oferite 
angajaţilor întâlnim şi pensiile private 
facultative (Pilon III). Potrivit concluziilor 
studiului Total Remuneration Survey 
realizat de MERCER, în România, la nivelul 
anului 2013, 15% dintre angajatori 
ofereau pensii private ca beneficiu extra-
salarial, iar în 2015, 16% dintre companii 
ofereau acest beneficiu.

În 2015, numărul participanţilor 
la Pilonul III a crescut cu circa 10%, 
ajungând la 382.318 de persoane. Potrivit 
datelor Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, 60,54% din contribuţiile la 
fondurile facultative au fost plătite de 
către angajatori (49,46%) sau de către 
participanţi împreună cu angajatorii 
lor (11,08%), în timp ce 39,46% dintre 
participanţi au plătit singuri contribuţiile 
în decembrie 2015.
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Marketing & 
Comunicare 
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ACADEMICA

Andreea PĂUN 
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ACCACE

Vlad ANTONIU 
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ERGO România
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HR

Adeseori,  mai mulţi profesioniști 
care au toate calificările și 
pregătirea necesare concurează 
pentru un singur loc de muncă, 
iar recrutorii trebuie să-l aleagă 
pe cel mai potrivit. Cu toate 
acestea, există și cazuri în care 
pentru poziţia disponibilă se 
găsesc foarte greu candidaţi 
care deţin experienţa și abilităţile 
potrivite. Specialiştii HR din 
asigurări explică ce job-uri sunt 
„problematice” din acest punct 
de vedere. 

Care sunt poziţiile pentru care 
asigurătorii găsesc cel mai greu 
candidaţii potriviţi? 

Locurile de muncă pentru care este 

necesară o specializare tehnică foarte 

ridicată, dar şi cele de management 

şi chiar cele din zona de vânzări pun 

probleme atunci când vine vorba de 

găsirea unui candidat care să respecte 

cerinţele, conform profesioniştilor în 

resurse umane din domeniul asigurărilor.

În contextul unei pieţe a muncii 

dinamice și ofertante, devine din ce în 

ce mai dificil de găsit candidaţi potriviţi 

pentru poziţii foarte specializate din 

domenii precum subscriere, vânzări, IT, 

prin prisma faptului că astfel de posturi 

necesită în primul rând un nivel ridicat 

de pregătire profesională și expertiză, 

a explicat Judith KIS, Director Resurse 

Umane, GROUPAMA Asigurări, vorbind 

despre situaţia generală din piaţa de 

profil.

Ce experţi tehnici caută 
asigurătorii?   

Numărul insuficient de specialişti 

pregătiţi din punct de vedere tehnic 

nu este o problemă doar pentru acest 

domeniu, ci şi pentru multe alte sectoare 

economice (un exemplu foarte cunoscut 

este cel al companiilor din IT). În ceea 

ce priveşte asigurările, factorii care 

conduc la apariţia acestei probleme sunt 

multipli, iar printre ei se numără uneori 

chiar şi lipsa de atractivitate a industriei.

Dificultatea în găsirea experţilor 

tehnici vine din mai multe cauze. Unele 

sunt legate de învăţămânul universitar 

(dezechilibrul teorie/ practică), altele de 

piaţa forţei de muncă (inconsecvenţa 

şi uneori superficialitatea în oferirea 

titulaturilor şi funcțiilor face dificil să 

intuieşti ce competenţe şi cunoştinţe stau, 

în mod real, în spatele unui „job title”). De 

asemenea, alte cauze sunt legate doar 

de contextul intern al companiei care 

angajează (compatibilitatea candidatului 

atât cu cerinţele postului, cât şi cu 

echipa în care va lucra) sau legate de 

atractivitatea şi credibilitatea industriei 

în sine pentru potenţialii candidaţi, a 

subliniat Pia SIMIONESCU, Director 

Resurse Umane, Gothaer Asigurări 

Reasigurări.

Judith KIS 
Director Resurse 
Umane
GROUPAMA 
Asigurări



19www.primm.ro 05/2016

HR

Per ansamblu, pentru asigurători, 
departamentele care presupun 
cunoştinţe tehnice şi care pun cele mai 
mari probleme sunt cele de IT şi vânzări, 
conform specialiştilor de HR.

Poziţiile din departamentul IT sunt, 
la fel ca în majoritatea industriilor, cel mai 
greu de acoperit, în contextul unei industrii 
IT puternice în România, dar cu deficit de 
resurse inclusiv în companiile specializate. 
În industria asigurărilor, departamentul 
IT s-a transformat în ultimii ani dintr-un 
departament suport într-unul de business, 
cu un rol important în definirea soluţiilor 
IT care sprijină compania să ofere clienţilor 
servicii la cel mai înalt nivel de calitate 
și îi oferă acesteia numeroase avantaje 
competitive. Astfel, dincolo de cunoștinţele 
și abilităţile tehnice aprofundate, 
specialiștii din departamentul IT trebuie 
să aibă și o bună înţelegere a industriei 
și a necesităţilor de business, pentru a 
putea veni permanent în întâmpinarea 
planurilor companiei cu soluţii tehnice 
inovatoare, în beneficiul clienţilor, au 
precizat reprezentanţii NN Asigurări de 
Viaţă.

Ideea numărului insuficient 
de candidaţi din IT care să aibă şi 
experienţă în asigurări este susţinută şi 
de Traian IONEL, HR Manager, GARANTA 
Asigurări, printre motive numărându-
se şi pretenţiile salariale mari solicitate. 
De asemenea, acesta atrage atenţia 
şi asupra problemelor recrutorilor în 
ceea ce priveşte alegerea oamenilor de 
vânzări.

Tot salariaţii care au şi atribuţii de 

vânzare sunt cel mai greu de găsit într-o 

companie de asigurări. Motivul constă 

în faptul că oamenii cu performanţe 
dovedite în vânzări sunt foarte greu de 
recrutat mai ales când oferta societăţii 
nu este suficient de atractivă şi nici nu 
poate fi îmbunătăţită, întrucât compania 
ar risca să demotiveze salariaţii aflaţi 
pe aceeaşi poziţie ca a candidatului 
ofertat. Aceşti salariaţi pot fi denumiţi 
Consultant Asigurări, Agent Asigurare, 
Sales Representative, Inspector Asigurări 
cu atribuţii de vânzare prevăzute prin fişa 
postului sau diferite poziţii de middle sau 
top management în vânzări, a afirmat 
Traian IONEL.

Selecţia candidaţilor, 
şi mai complicată pe 
segmentul asigurărilor de 
sănătate şi de viaţă 

Găsirea experţilor tehnici este 
îngreunată, adesea, şi de specificitatea 
anumitor produse de asigurare care 
necesită cunoştinţe suplimentare 
dincolo de setul standard de abilităţi, aşa 
cum este cazul poliţelor de asigurare de 
viaţă sau de sănătate. Astfel, asigurătorii 
care activează pe zona de sănătate sau 
de viaţă întâmpină probleme ca urmare 
a caracteristicilor speciale ale celor două 
tipuri de poliţe.

Poziţiile pentru care SIGNAL IDUNA 
găseşte mai greu candidaţii potriviţi sunt 
cele specifice posturilor specializate din 
domeniul asigurărilor de sănătate. Spre 
exemplu, sunt puţine opţiuni în piaţa de 
asigurări de viaţă şi sănătate în rândul 
profesioniştilor aflaţi la orice nivel de 
carieră (specialişti, seniori, manageri) care 

activează în domeniul evaluării daunelor 
medicale sau în domeniul subscrierii de 
asigurări de sănătate, unde sunt necesare 
atât cunoştinţele şi expertiza medicală, 
cât şi o bună cunoaştere a business-ului de 
asigurări. Motivul pentru care se întâmplă 
acest lucru este că piaţa asigurărilor 
de sănătate este o piaţă relativ mică, 
iar numărul experţilor care activează 
exclusiv în acest domeniu este încă scăzut, 
a explicat Adriana ROŞ, Senior HR 
Specialist, SIGNAL IDUNA.

Situaţia este similară şi pe 

segmentul life. Industria asigurărilor de 

viaţă este una particulară din punctul 

de vedere al resurselor umane, în care 

există în permanenţă o nevoie ridicată 

de specialiști. Cu un rol esenţial în acest 

domeniu, postul de actuar este unul 

dintre exemplele unde există mereu locuri 

de muncă vacante și care pune adesea 

angajatorii în dificultate atunci când 

caută să își extindă echipele; numărul mic 

de candidaţi din piaţa forţei de muncă, 

pe de-o parte, și numărul limitat de locuri 

disponibile în cadrul universităţilor pentru 

această specializare sunt principalele 

motive pentru această situaţie, au afirmat 

reprezentanţii NN Asigurări de Viaţă.

Pe lista poziţiilor unde pot apărea 

dificultăţi în a găsi specialiști se numără, 

de asemenea, cele de management 

din departamentul de vânzări, precum 

și anumite specializări specifice din 

departamentul de marketing, unde 

sunt necesare atât o bună înţelegere a 

industriei de asigurări de viaţă, cât și 

experienţă vastă în creaţia de campanii și, 

Traian IONEL 
HR Manager 
GARANTA 
Asigurări

„Devine din ce în ce mai 
dificil de găsit [în asigurări] 
candidaţi potriviţi pentru 
poziţii foarte specializate din 
domenii precum subscriere, 
vânzări, IT.” (Judith KIS, 
Director Resurse Umane, 
GROUPAMA Asigurări)

Adriana ROŞ 
Senior HR 
Specialist 
SIGNAL IDUNA
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început să ia amploare şi celelalte forme de 
asigurări, forme care implică un nivel mult 
mai complex de cunoştinţe şi abilităţi, a 
explicat aceasta.

Piaţa, clienţii, competiţia sunt 
cele care pun presiune de jos în sus pe 
organizaţii. Începând de la echipele de 
vânzări, interfaţa directă cu clienţii, până 
la cele de suport, presiunea pieţei forţează 
dezvoltarea de abilităţi, structuri, fluxuri 
de lucru, infrastructuri, sisteme tot mai 
performante şi,  implicit,  dezvoltarea de 
manageri cu competenţe şi abilităţi tot mai 
solide şi complexe, capabili să coordoneze, 
să gestioneze şi să motiveze echipele 
responsabile din fiecare arie de activitate, a 
adăugat Directorul de Resurse Umane al 
Gothaer Asigurări Reasigurări. 

Adina TUDOR

totodată, abilităţi analitice în procesul de 
implementare a campaniilor, au adăugat 
reprezentanţii NN.

Managerii buni, greu de 
găsit şi în asigurări

În general, indiferent de domeniu, 

pentru a putea conduce eficient 

o companie sau un departament, 

un manager trebuie să deţină atât 

cunoştinţe tehnice şi experienţă în 

piaţa respectivă, cât mai ales o serie de 

abilităţi „soft” importante, care să vizeze 

comunicarea şi interacţiunea cu echipa, 

iar industria asigurărilor nu face excepţie 

de la această situaţie. 

Pentru poziţiile de management 

este mai dificilă găsirea candidaţilor 

potriviţi, deoarece este necesar un mix 

potrivit de cunoştinţe tehnice, dar şi de 

abilităţi de leadership şi de management 

de echipe şi proiecte. Rolul unui manager 

este de a balansa aspectele legate de 

buna organizare a activităţii, delegarea 

sarcinilor, organizarea proiectelor 

desfăşurate în cadrul echipei, dar şi de a 

fi un vizionar şi un bun comunicator, să 

ştie să motiveze subordonaţii, să le ofere 

direcţie şi claritate asupra obiectivelor 

pe termen scurt, mediu şi lung, să ştie să 

identifice şi să folosească în cel mai potrivit 

mod punctele forte ale acestora, a afirmat 

Pia SIMIONESCU.

Lipsa mai multor manageri buni 

în asigurări în momentul de faţă pare să 

fie influenţată şi de condiţiile din piaţă. 

Dominată multă vreme de vânzarea 

poliţelor obligatorii, cu produse al căror 

preţ reprezenta cel mai important aspect, 

piaţa de profil din România nu a impus 

apariţia unor profesionişti cu abilităţi de 

lider.

În industria asigurărilor, anii de 

glorie au fost predominant generaţi de 

vânzarea asigurărilor obligatorii (în special 

RCA), diferenţiatorul fiind preţul. În mod 

firesc, o industrie condusă de preţ nu este 

una care să genereze presiuni deosebite 

pe abilităţi „soft”.  De jos în sus, nevoia 

dezvoltării de abilităţi şi competenţe de 

leadership nu a fost una stringentă şi sunt 

doar câţiva ani de când în România au 

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

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

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

La începutul acestui an, a fost lansat şi Grupul XPRIMM Job de pe . Venind în completarea Newsletter-
ului, acesta conţine toate anunţurile de angajare apărute în XPRIMM Job, dar şi o serie de articole şi materiale de specialitate 
de interes pentru toţi cei care activează pe piaţa muncii, de la tendinţe din zona de HR până la sfaturi despre cum trebuie să 
abordeze un interviu de angajare şi tips&tricks pentru dezvoltarea carierei. Comunitatea, care reuneşte specialişti aflaţi în 
căutare de job-uri în piaţa de profil, dar şi manageri de HR aflaţi în căutare de noi candidaţi, a depăşit deja 400 de membri.

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

HR

Pia SIMIONESCU 
Director Resurse 
Umane, Gothaer 
Asigurări 
Reasigurări

„Dincolo de cunoștinţele 
și abilităţile tehnice 
aprofundate, specialiștii din 
departamentul IT trebuie 
să aibă și o bună înţelegere 
a industriei [de asigurări] și 
a necesităţilor de business.” 
(Reprezentanţii NN Asigurări 
de Viaţă)



21www.primm.ro 05/2016

Training

Pregătirea continuă a persoanelor implicate în domeniul 
asigurărilor reprezintă unul dintre factorii esenţiali de succes, pe 
termen lung, pentru industria noastră. Din păcate, cerinţele actuale 
în ceea ce privește formarea continuă sunt aproape inexistente 
pentru angajaţii din back-office, iar  în ceea ce privește soluţiile de 
dezvoltare și evaluare a abilităţilor necesare membrilor echipelor 
care au contact direct cu clienţii, reprezintă o provocare.

Pregătirea continuă – 
provocare sau oportunitate?

Dacă pentru angajații care 
lucrează în departamente ce nu au 
contact direct cu clienții pregătirea 
continuă se referă, mai degrabă, la 
acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
de abilități tehnice, pentru membrii 
echipelor de vânzare, customer services 
sau marketing, pregătirea continuă 
reprezintă o provocare atât prin 
multitudinea nevoilor, cât și a diversității 
și complexității soluțiilor necesare.

Cerințele actuale în ceea ce 
privește pregătirea continuă sunt 
aproape inexistente pentru angajații 
din back-office și, din păcate, pentru 
intermediari reprezintă chiar o formă 
de disturbanță a activității din multe 
puncte de vedere – educațional, financiar 
etc. Cursul obligatoriu de pregătire 
continuă are exclusiv obiectivul de a oferi 
cunoștințe, marea majoritate a acestora 
fiind tehnice – aceasta nu reprezintă o 
problemă în sine. 

Tematica cursului este neschimbată 
de ani buni fiind în situația de a avea 
persoane care au parcurs de două ori 
același curs și au fost testate de două ori 
trebuind, evident, să plătească de două 
ori pentru același curs și aceeași testare!

Metoda de instruire se rezumă, 
aproape în exclusivitate, la citirea unor 
materiale pe o platforma e-learning sau 
descărcarea și citirea acestora în format 
letric. Informațiile nu sunt actualizate, 

iar uneori sunt chiar eronate, creând 
confuzie, singura metodă de a putea 
trece testul final fiind în unele cazuri 
aceea de a memora răspunsurile corecte 
ale celui care a întocmit testul!

Trecerea la un sistem centralizat 
obligatoriu, care să aibă la bază 
dezvoltarea de abilități, competențe 
și deprinderi, nu va avea niciun efect 
pozitiv în ceea ce privește instruirea 
persoanelor din distribuție – ar însemna 
doar pierdere de timp și resurse 
financiare, plus și o mai mare confuzie, 
existând posibilitatea de a apărea 
contradicții între ceea ce învață cursanții 
și ce li se cere în activitatea de zi cu zi.

Oricum, a ne gândi că se pot 
dezvolta și evalua abilități interpersonale 
de comunicare, negociere, mediere etc. 
necesare membrilor echipelor de vânzare 
doar prin intermediul platformelor 
e-learning este chiar periculos pentru 
viitorul consilierii financiare.

Majoritatea companiilor își 
definesc pentru membrii echipelor de 
vânzare și managerii acestora planuri de 
carieră care includ și etape de instruire 
continuă în funcție de nevoile specifice, 
vechime și realizări. Prin urmare, 
încurajarea acestora în a dezvolta 
împreună cu firmele de specialitate 
programe de dezvoltare și pregătire 
continuă ar avea un efect cu adevărat 
benefic în sensul profesionalizării 

personalului din companiile de asigurare 

sau intermediere. Astfel, pregătirea 

continuă, care în acest moment prin 

normele existente reprezintă cu 

siguranță o provocare, ar putea deveni 

o oportunitate de a profesionaliza cu 

adevărat angajații și serviciile oferite de 

aceștia. 

Soluțiile LIMRA & LOMA
În România, la fel ca oriunde în 

lume, LIMRA oferă, printre multe altele, 

programe de pregătire dedicate atât 

celor care intermediază asigurări, cât 

și managerilor acestora: Professional 

Financial Advisor (PFA) este un program 

de instruire dedicat agenților ce 

își doresc să devină profesioniști ai 

domeniului distribuției asigurărilor și 

serviciilor financiare,  program care se 

derulează pe parcursul a 3-5 ani, iar 

Chartered Insurance Agency Manager 

(CIAM) este programul de instruire 

dedicat managerilor echipelor de 

vânzare – 7 etape ce pot fi parcurse în 

5-7 ani.

De asemenea, LOMA,  prin 

bine cunoscutul program FLMI, oferă 

posibilitatea de a obține o certificare 

globală care reprezintă standardul de 

excelență în dezvoltarea profesioniștilor 

din cadrul industriei noastre.

Elizeu FOLESCU
Senior Regional Executive 
LIMRA / LOMA
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Când Michael SCHUMACHER a părăsit Scuderia Ferrari în 2006, o lume întreagă a rămas 
uimită, privind neîncrezătoare la despărţirea dintre pilotul şi echipa de racing ale căror 
nume deveniseră practic sinonime după mai bine de 11 ani condimentaţi de cele mai 
valoroase victorii. În anul următor, Kimi RÄIKKÖNEN a părăsit McLaren Mercedes pentru 
a deveni nr. 1 la Ferrari, fiind înlocuit în echipa britanică de Fernando ALONSO, care a 
plecat de la Renault... pentru că nu sunt mulţi piloţii capabili să ducă la victorie o maşină 
de Formula 1. Schimbările aduse de anul 2015 în managementul celor mai puternici 
asigurători europeni nu sunt departe de „vânătoarea de talente” din F1.

Schimbare de eşalon în 
F1 a asigurărilor europene

În mai 2015, ALLIANZ anunţa 
retragerea lui Michael DIEKMANN (60), 
dupa 11 ani petrecuţi la cârma celui 
mai mare asigurător european, pe care 
l-a adus la un nivel de performanţă de 
invidiat. Ajuns la vârsta tradiţională la 
care membrii Board-ului ALLIANZ se 
retrag din activitate, DIEKMANN i-a cedat 
fotoliul său de CEO lui Oliver BÄTE (50), 
ex responsabil global pentru afacerile 
grupului în domeniul asigurărilor P&C. 
Chiar dacă pentru DIEKMANN plecarea 
din grup este numai temporară - el 
fiind invitat să preia, peste doi ani, 

conducerea Consiliului de Supraveghere 

ALLIANZ SE, această schimbare pare să 

fi dat tonul unei „avalanşe” de tranziţii la 

vârf intervenite pe tot parcusul lui 2015 

şi începutul lui 2016 în managementul 

celor mai relevante grupuri de asigurări 

de pe bătrânul continent.

Plecarea lui DIEKMANN nu este 

singura modificare intervenită în 

structura conducerii grupului german. 

Sergio BALBINOT, un nume puternic 

legat de istoria recentă a grupului 

GENERALI şi, în acelaşi timp, Preşedinte 

al Insurance Europe din 2011, s-a 

alăturat echipei ALLIANZ ca membru 

al Board-ului, responsabil cu afacerile 

de asigurări din Europa de Vest şi Sud. 

Ulterior, cu ocazia demisiei lui Manuel 

BAUER, responsabilităţile lui BALBINOT 

s-au extins şi asupra afacerilor din 

Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi India, 

în timp ce zona Europei Centrale şi de 

Est i-a fost atribuită Dr. Werner ZEDELIUS 

(57).

Despărţirea lui BALBINOT de 

GENERALI, după o carieră construită pas 

cu pas în cadrul grupului timp de 31 de 

ani, a fost calificată de presa italiană ca 

reprezentând un ultim act al schimbării 

de stil, strategie şi echipă managerială 

aduse de mandatul lui Mario GRECO la 

conducerea grupului.  Funcţia deţinută 

de BALBINOT la GENERALI a fost preluată 

de Valter TREVISANI (54), ex Chief 

Technical Officer şi, de asemenea, un 

„veteran” cu o carieră de 28 de ani în 

interiorul grupului italian.

Pentru GENERALI însă, plecarea lui 

BALBINOT a fost nu numai ultimul act al 

Michael
DIEKMANN

Oliver
BÄTE

ALLIANZ

Sergio 
BALBINOT

Valter
TREVISANI

GENERALI
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unui şir de schimbări de echipă, dar şi un 

preambul la o schimbare spectaculoasă 

la vârf, ca urmare a refuzului lui Mario 

GRECO de a-şi reînnoi mandatul de CEO. 

Astfel, după încheierea cu succes a unui 

mandat de 3 ani care a avut ca obiectiv 

central o schimbare majoră de strategie 

vizând îmbunătăţirea stabilităţii şi a 

performanţei financiare a grupului, 

GRECO a decis să revină în fruntea 

ZURICH Insurance, unde va avea, de 

asemenea, un mandat de „reformator”, 

după perioada dificilă şi pierderile 

înregistrate de compania elveţiană 

anul trecut. Data de debut a noului său 

mandat este 1 mai 2016.

Decizia sa a fost o mutare surpriză 

pentru asigurătorul italian, care a trebuit 

să caute o soluţie de înlocuire. Aceasta 

s-a concretizat în persoana lui Phillipe 

DONNET (55), care a condus anterior 

GENERALI Italia. În funcţia de Director 

General a fost numit Alberto MINALI 

(50), Group CFO. Atât DONNET, cât 

şi MINALI vor gestiona în continuare 

funcţiile deţinute anterior numirii în 

actualele poziţii de conducere.

Nici subsidiarele grupului din alte 

ţări nu au fost ocolite de schimbări. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2016, 

Alfred LEU (57), ex CEO GENERALI 

Switzerland Holding, l-a înlocuit 

pe demisionarul Peter THIRRING la 

şefia GENERALI Holding Vienna AG şi 

GENERALI Versicherung AG.

Andrea SIMONCELLI (64) a preluat 

conducerea subsidiarelor GENERALI din 

Polonia (GENERALI Zycie, GENERALI şi 

GENERALI Finance), după ce a condus 

companiile grupului din Serbia şi 
Muntenegru. Adjunctul său din Serbia, 
Dragan FILIPOVIC (48), a preluat poziţia 
deţinută anterior de SIMONCELLI.

AXA ≠ de CASTRIES?
După o carieră de 27 de ani în 

cadrul Grupului AXA, din care 17 ani în 
poziţia de CEO, Henri de CASTRIES (61) 
şi-a anunţat retragerea, începând cu 
1 septembrie a.c. După această dată, 
potrivit deciziei Board-ului AXA, funcţiile 
de Preşedinte al Board-ului şi CEO vor fi 
separate, urmând a fi preluate de Denis 
DUVERNE (63), care va fi Preşedinte non-
executiv al Board-ului, şi Thomas BUBERL 
(43), care va prelua responsabilitatea 
de CEO AXA. Până la data schimbării 
efective, cei doi nou numiţi vor lucra 
împreună cu Henri de CASTRIES la 
elaborarea noii strategii de dezvoltare a 
AXA, care va fi anunţată în luna iunie.

Noua echipă de la vârful AXA 
are ca obiectiv prioritar găsirea de 
noi surse de creştere pentru afacerile 
grupului. Fără să elimine eventualitatea 
unor achiziţii, BUBERL pare să prefere 
deschiderea companiei, în ritm accelerat, 
către beneficiile tehnologiei digitale, 
apreciind atât avantajele de natură 
operaţională, cât și oportunitatea de 
a construi şi menţine o relaţie mai 
apropiată cu clienţii.

Plecarea lui de CASTRIES de la 
AXA, la relativ scurt timp după ce a 
fost cooptat ca Director non-executiv 
în Board-ul băncii britanice HSBC, a 
alimentat zvonurile potrivit cărora el 

va candida pentru a prelua poziţia de 
Preşedinte HSBC la retragerea, în 2017, a 
actualului Preşedinte, Douglas FLINT. 

AXA a anunţat şi o schimbare 
la nivel local, cu Alexander VOLLERT 
care va părăsi în septembrie 2016 şefia 
ALLIANZ Versicherungs-AG şi poziţia 
de membru al Board-ului ALLIANZ 
Deutschland AG, responsabil cu afacerile 
P&C, pentru a prelua fotoliul de CEO al 
AXA Germania şi un loc în Comitetul 
Executiv al grupului AXA.

„Greii”reasigurărilor 
europene îşi schimbă 
liderii

Cu numai o săptămâna înaintea 
ştirii despre schimbarea la vârf din 
grupul AXA, presa de specialitate 
prelua anunţul MUNICH Re privind 
înlocuirea şefului său „istoric”, Nikolaus 
von BOMHARD (60) cu Joachim 
WENNING (51), începând cu 27 aprilie 
2017. Cariera lui BOMHARD alături de 
grupul german, care numără deja 31 
de ani, din care 12 ca „number 1”, nu se 
va încheia însă în 2017. Ca şi în cazul 
lui Michael DIEKMANN la ALLIANZ, 
retragerea din 2017 îi va permite lui 
BOMHARD să corespundă cerinţelor 
standardului de guvernanţă corporatistă 
german, care cere o perioadă de „răcire” 
de circa 2 ani, astfel încât la retragerea 
actualului Preşedinte al Consiliului 
de Supraveghere MUNICH Re, Bernd 
PISCHETSRIEDER, la împlinirea vârstei 
de 70 de ani, să poată prelua această 
poziţie.
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Succesorul lui BOMHARD, Joachim 
WENNING, lucrează pentru MUNICH 
Re din 1991 şi face parte din Board-ul 
grupului din 2009, responsabilităţile sale 
fiind legate, în cea mai mare parte, de 
reasigurările pentru segmentul „life”.

SWISS Re a anunţat cam în 
aceeaşi perioadă decizia numirii lui 
Christian MUMENTHALER (46) în 
poziţia de CEO al grupului începând 
cu 1 iulie 2016, moment în care Michel 
M. LIES se va retrage din activitate, 
după 35 de ani de carieră în grupul 
elveţian. MUMENTHALER lucrează de 
17 ani pentru SWISS Re, în ultimii ani 
supervizând activitatea de reasigurări, 
care generează peste 85% din veniturile 
grupului.

Preluând activitatea a doi lideri 
care au reuşit nu numai să traverseze 
cu bine MUNICH Re şi SWISS Re prin 
„furtuna” financiară din ultimii ani, 
dar şi să îmbunătăţească performanţa 
financiară realizată de acestea, misiunea 
celor doi specialişti nou numiţi este una 
de continuitate, pentru care provenienţa 
lor din interiorul structurilor va constitui 
o calitate importantă.

VIG – înnoire pe scară 
largă

Finalul anului 2015 şi primul 
trimestru din 2016 au adus numeroase 
schimbări şi în VIENNA INSURANCE 
GROUP (VIG), grupul de asigurări 
european cu cea mai puternică prezenţă 
în Europa Centrală şi de Est. În paşi 

succesivi, a fost înnoită întâi structura 
Board-ului după care, plecarea lui Peter 
HAGEN (57), ca urmare a diferenţelor de 
opinii cu privire la orientarea şi strategia 
de dezvoltare viitoare a grupului, a 
condus la numirea ca Preşedinte al 
Board-ului VIG a lui Elisabeth STADLER 
(55), cu un mandat care va dura, în prima 
instanţă, până la data la care ar fi expirat 
mandatul fostului lider VIG, în iunie 
2018. Anterior numirii sale în Board-ul 
VIG şi apoi la şefia grupului, Elisabeth 
STADLER a condus compania austriacă 
DONAU Versicherug, membră VIG.

De la 1 ianuarie 2016, Board-ul 
VIG este format din Elisabeth STADLER 
(CEO), Franz FUCHS, Roland GROLL, 
Judit HAVASI, Peter HOFINGER şi Martin 
SIMHANDL, CFO. Martin DIVIS, MBA, 
şi Gabor LEHEL sunt membri adjuncţi 
ai Board-ului. Începând cu aceeaşi 
dată, grupul austriac are şi un nou şef 
al afacerilor europene, în persoana lui 
Dieter PSCHEIDL, fostul reprezentant 
al Asociaţiei Asigurătorilor din Austria, 
VVO, la Uniunea Europeană.

În sfârşit, din martie 2016, 
Wolfgang HAAS MSc (50) a fost 
numit purtător de cuvânt al VIG, în 
responsabitatea sa intrând coordonarea 
nou formatului departament de 
comunicare al VIG, care comasează 
precedentele structuri specializate în 
Relaţii Publice şi Marketing.

PZU alege tinereţea
Valul schimbării a atins şi cel mai 

mare grup de asigurări din CEE, PZU. 
În decembrie 2015, la solicitarea celui 

mai important acţionar al grupului, 
Trezoreria de Stat poloneză, Andrzej 
KLESYK, care a condus PZU în ultimii opt 
ani şi al cărui mandat se afla pe punctul 
de a expira, şi-a dat demisia. Motivele 
pentru care Trezoreria a cerut demisia 
lui KLESYK nu au fost date publicităţii. 
Aproape o lună mai târziu a fost 
anunţată numirea lui Michal KRUPINSKI 
(35) în pozitia de CEO şi a patru noi 
membri ai Board-ului: Roger HODGKISS, 
Beata KOZLOWSKA-CHYL, Robert 
PIETRYSZYN şi Pawel SUROWKA.

Michal KRUPINSKI vine din 
afara grupului PZU şi chiar din afara 
industriei. Înaintea numirii ca şef al PZU, 
el a fost timp de cinci ani  Preşedinte 
al Board-ului Merrill Lynch Polska şi şef 
al departamentului de investiţii în ECE 
al aceleiaşi bănci. În 2012, KRUPINSKI a 
primit titlul de Young Global Leader din 
partea Forumului Economic Mondial de 
la Davos.

În sfârşit, merită menţionat că tot 
de la finele anului 2015, şi compania de 
asigurări de viaţă a grupului, PZU Zycie, 
are un nou lider, Witold JAWORSKI (44), 
specialist care a deţinut anterior diverse 
poziţii de management în grup şi are 
totodată la activ o bogată activitate 
didactică şi în domeniul consultanţei.

EIOPA – continuitate şi 
schimbare

La nivelul structurilor europene 
din asigurări se poate vorbi mai 
degrabă de stabilitate, deşi o serie de 
noutăţi au apărut şi aici. Astfel, dacă 
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membrii Insurance Europe au decis, 

în unanimitate, realegerea lui Sergio 

BALBINOT ca Preşedinte, şi Preşedintele 

EIOPA, Gabriel BERNARDINO, a fost 

reconfirmat pentru un mandat de încă 

5 ani, în timp ce Peter BRAUMULLER a 

fost reales ca Preşedinte alternativ al 

structurii europene de reglementare 

şi supraveghere în asigurări şi pensii 

ocupaţionale.

Noutăţile au sosit la nivelul 

conducerii executive, cu un al doilea 

director în persoana lui Fausto 

PARENTE, care vine de pe o pozitie 

de top management din cadrul 

autorităţii italiene de supraveghere a 

asigurărilor, IVASS. Totodată, Board-ul 

EIOPA a primit trei noi membri: Julia 

CILLIKOVA, Director al Departamentului 

de Reglementare din Banca Naţională 

a Slovaciei, Frank GRUND, Director 

Executiv al BaFin – autoritatea de 

supraveghere financiară a Germaniei, 

şi Mişu NEGRIŢOIU, Preşedinte 

ASF România. Ei îi vor înlocui pe 

reprezentanţii autorităţilor din 

Danemarca şi Slovenia – aflaţi la sfârşit 

de mandat –, şi pe Felix HUFELD, care a 

demisionat ca urmare a numirii sale ca 

Preşedinte BaFin.

***

Cu siguranţă, regula mandatelor 

de management cu durată finită 

presupune, prin definiţie, o anumită 

frecvenţă a schimbărilor în poziţiile de 

vârf din managementul companiilor. Cu 

siguranţă, schimbările menţionate mai 

sus nu sunt nici pe departe singurele 

petrecute anul trecut în conducerea 

companiilor europene de asigurări. Ele 

au fost cu mult mai numeroase, mai ales 

la nivelul subsidiarelor. 

Totuşi, puţini ani au oferit un 

spectacol atât de dinamic în peisajul 

elitei industriei de asigurări europene. 

A sosit oare vremea unui „schimb de 

generaţie”?
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BERNARDINO

Fausto 
PARENTE

EIOPA

On the Move

în asigurări?Job
profesioniști financiar

brokeraj

resurse umane

angajatori

CV
recrutare

locuri de muncă

job-uri noi

Vino și tu în grupul XPRIMM Job
de pe Facebook!

sfaturi utile



26 www.primm.ro05/2016

Cariere

Remi VRIGNAUD
Coordonator al 
Cancelariei lui Oliver 
BÄTE, CEO, ALLIANZ 
Group

Cornelia COMAN
CEO 
Nationale-Nederlanden Spania

Virgil ȘONCUTEAN  
CEO

ALLIANZ-ȚIRIAC

Asigurări

C
ar

ie
re

După patru ani la conducerea ALLIANZ-ȚIRIAC, 
Remi VRIGNAUD va prelua, începând cu 1 septembrie 
2016, o nouă poziție în cadrul grupului german, acesta 
urmând să coordoneze activitatea cancelariei lui Oliver 
BÄTE, CEO-ul grupului ALLIANZ. Remi VRIGNAUD 
va continua să-şi exercite atribuţiile de conducere a 
activităţilor ALLIANZ-ŢIRIAC conform mandatului de 
CEO, până la data de 31 august, în paralel urmând a 
fi asigurată o tranziţie a responsabilităţilor specifice 
funcţiei.

Remi VRIGNAUD a preluat mandatul de CEO al 
ALLIANZ-ȚIRIAC pe 1 august 2012, după ce, anterior,  
acesta a deținut timp de 11 ani diferite funcții de 
management în cadrul ALLIANZ ELEMENTAR în Viena.

Mă bucur că am avut și am ocazia să lucrez aici, că 
am avut șansa să contribui la performanțele remarcabile 
obținute pe o piață aflată în plină tranziție și într-un 
context dificil. Fiecare zi a adus, pentru mine, o nouă 
provocare. Lună după lună, an după an, echipa ALLIANZ-
ȚIRIAC a reușit să transforme majoritatea provocărilor în 
oportunități fructificate, a declarat Remi VRIGNAUD.

Pentru poziția de CEO al ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, 
Consiliul de Administrație al companiei l-a desemnat pe 
Virgil ȘONCUTEAN, în prezent Director Executiv Vânzări 
și Distribuție și Director General Adjunct. Preluarea 
funcției de CEO de către Virgil ȘONCUTEAN, începând cu 
data de 1 septembrie, va fi supusă autorizării din partea 
autorității de supraveghere. 

Timp de șase ani, în perioada 2001-2006, Virgil 
ȘONCUTEAN a activat în ALLIANZ-ȚIRIAC, în aria Vânzări 
și Managementul Vânzărilor, mai întâi ca Director al 
Departamentului de Training, apoi fiind numit Director 
Regional de Vânzări. 

Din anul 2006, a fost cooptat în structurile 
de coordonare regională și globală ale ALLIANZ, 
construind, la nivelul grupului, o nouă companie de 
consultanță internă privind strategia de management în 
domeniul vânzărilor de asigurări, în calitate de Membru 
al Echipei de Management a ALLIANZ Group OPEX 
(AGO).

CEO al NN România în perioada 2008-2012, Cornelia COMAN a fost numită în funcția de CEO al 
Nationale-Nederlanden Spania, mandatul ei urmând să înceapă de la 1 iulie 2016.

Am primit cu mult entuziasm și încredere noul rol din cadrul NN Group. (…) Voi avea oportunitatea 
să dezvolt în continuare operațiunile NN într-o piață dinamică și matură a asigurărilor de viață,  cum este 
Spania, a declarat Cornelia COMAN.

Noul CEO Nationale-Nederlanden Spania are o experiență de aproape două decenii în industria 
asigurărilor de viață. În ultimii patru ani, Cornelia COMAN a ocupat poziția de CEO al NN Ungaria, iar 
anterior a condus NN Asigurări de Viață România (fosta ING Asigurări de Viață).

Cornelia COMAN și-a început cariera în cadrul NN Asigurări de Viață România în anul 1998, în 
poziția de Actuar, și a fost promovată Actuar-șef trei ani mai târziu. Din 2006, ea a ocupat poziția de 
Director General Adjunct al NN Asigurări de Viață, fiind numită CEO al companiei în 2008. 
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Radu CRĂCIUN
Președinte și Director General 

BCR Pensii

Cristian ROȘU
Director General 

Fondul de Garantare a Asiguraţilor

Mona CUCU
Director General Adjunct

Fondul de Garantare a Asiguraţilor 

Nicolae CRIȘAN
Director General Adjunct

Fondul de Garantare a Asiguraţilor 

La începutul lunii aprilie 2016, Radu CRĂCIUN a fost validat, de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF), ca Președinte și Director General al BCR Pensii, după ce,  timp de 2 
ani,  a ocupat funcția de Economist Șef și Director de Cercetare în cadrul Băncii Comerciale Române.

Președinte al Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România (AAFBR), fondatorul 
Asociației Administratorilor Independenți, fost Membru al Consiliului Director al Asociației pentru 
Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu CRĂCIUN a coordonat timp de 10 ani 
departamentele de analiză și cercetare piață de capital de la ABN AMRO Securities (România) și 
ABN AMRO Bank (România), urmând ca după aceea să preia funcția de Director de Investiții și apoi 
Director Adjunct la EUREKO, administrator a două fonduri de pensii private.

Cristian ROȘU a preluat,  începând cu 1 mai 2016, poziția de Director General al Fondului de 
Garantare a Asiguraților. Anterior, el fost Director al Direcției de Rezoluție în cadrul aceleiași instituții.

Cristian ROȘU are o experiență de peste 15 de ani în domeniul financiar, activând în industria 
bancară și ulterior ca Director General al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
(CSSPP). Este licențiat în inginerie, cu specializare universitară în management și finanțe.

Mona CUCU a fost numită Director Adjunct în cadrul Fondul de Garantare a Asiguraților, 
urmând să coordoneze  Direcția Tehnică Despăgubiri și Structura Operativă de gestionare a 
situațiilor de faliment a unei companii de asigurare. 

Mona CUCU a activat anterior în cadrul autorității de supraveghere (CSA, ulterior ASF) 
având atribuții în domeniul adaptării legislației privind asigurările obligatorii la evoluția pieței și 
în supravegherea respectării prevederilor specifice acestora. Printre proiectele majore pe care le-a 
coordonat se numără introducerea constatului amiabil și a sistemului bonus-malus. 

Nicolae CRIȘAN a fost numit în funcția de Director Adjunct în cadrul Fondul de Garantare a 
Asiguraților, urmând să aibă în subordine Direcțiile Economică și Juridică. Licențiat în finanțe, acesta 
are o experiență de peste 40 de ani în domeniul asigurărilor, deținând,  în perioada 2001-2006,  
poziția de Președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și, între 2011 și 2015, pe cea 
de Director General al Fondului de Garantare a Asiguraților.
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A doua ediţie a conferinţei XPRIMM Time for Business din acest an a avut loc în 
aprilie, la Bucureşti, având ca temă distribuţia asigurărilor prin canalul bancassurance. 
Evenimentul a reprezentat o platformă de discuţii libere asupra evoluţiilor legislative şi 
provocărilor specifice colaborării dintre instituţiile bancare şi companiile de asigurare.

Bancassurance –

O nouă etapă în 
distribuţia asigurărilor

Specialiştii din domeniul 

asigurărilor şi profesioniştii din domeniul 

bancar au arătat că bancassurance-ul, 

canalul de distribuţie a produselor de 

asigurare prin intermediul băncilor, are o 

contribuţie majoră pe piața asigurărilor 

de viaţă, acest tip de distribuţie fiind 

mai puţin întâlnit în cazul asigurărilor 

generale. Totodată, bancassurance-ul 

reprezintă, la nivel global, principalul 

canal de distribuţie al asigurărilor de 

viaţă, iar în România există oportunităţi 

de creştere constantă în următorii ani.

O influenţă importantă asupra 

operaţiunilor bancassurance o va avea 

implementarea Directivei europene 

privind Distribuţia Asigurărilor – IDD, 

care va creşte importanța băncilor în 

distribuţia produselor de asigurare, 

dar va aduce şi o serie de costuri 

suplimentare cu autorizarea personalului, 

procesarea unui număr superior de 

documente etc.

Totodată, printre aspectele 

semnalate de reprezentanţii băncilor şi 

asigurătorilor s-au remarcat: necesitatea 
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creşterii educaţiei financiare în rândul 
consumatorilor, diversificarea produselor 
şi serviciilor oferite clienţilor, adaptarea 
tehnologică, dar şi procesul anevoios în 
emiterea poliţelor obligatorii de locuinţe 
(PAD).

„Rol cheie” în recâştigarea 
încrederii asiguraţilor?

Distribuţia asigurărilor în sistem 
bancassurance reprezintă o soluţie 
de viitor şi va continua să se dezvolte 
pe piaţa din România, a declarat 
Marius VORNICEANU, Vicepreşedinte - 
Sectorul asigurări, ASF - Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. Viitorul este 
cu totul altul pe piaţa de intermediere şi 
sistemele moderne permit dezvoltarea 
acestei modalităţi de intermediere 
şi vânzare a produselor de asigurare 
prin intermediul băncilor, a spus 
Marius VORNICEANU. El a arătat că 
bancassurance-ul este principalul canal 
de distribuţie în multe ţări, având o 
pondere de peste 50% în ceea ce pri-
veşte produsele de asigurare de viaţă 
(ex., Franţa, Italia, Spania, Austria), iar în 
Por tugalia ponderea urcă chiar la peste 
80%.

Pentru România nu există 
studii exacte privind distribuţia prin 
bancassurance, însă ASF estimează 
că deţine o pondere de circa 30% 
din primele brute subscrise pe 
segmentul asigurărilor de viaţă, sub 
media europeană. Dacă pe segmentul 
asigurărilor de viaţă perspectiva 
bancassurance este bună, trebuie să 
vedem cum dezvoltăm acest canal de 
distribuţie pe segmentul asigurărilor 
generale, unde are o pondere scăzută, 

de sub 10% la nivel european, a precizat 
Marius VORNICEANU.

Oficialul ASF a arătat că dezvoltarea 
bancassurance va juca un rol cheie în 
recâştigarea încrederii asiguraţilor, care 
se poate realiza doar prin implicarea 
activă a unor profesionişti în relaţia 
directă cu potenţialii clienţi. De 
asemenea, experienţa din sectorul 
bancar poate aduce plus-valoare şi un 
nivel superior de consiliere și educaţie 
financiară pentru consumatori.

Bancassurance-ul nu trebuie să 
reprezinte doar o simplă vânzare a 
poliţelor de asigurare, ci presupune în 
prealabil informarea corectă, completă şi 
îndrumarea profesionistă a clientului către 
un anumit produs de asigurare, a atras 
atenţia VORNICEANU. Acesta a mai arătat 
că în urma intrării în vigoare a Directivei 
privind Distribuţia Asigurărilor - IDD va 
creşte importanța băncilor în distribuţia 
produselor de asigurare.

Bancassurance 2020:     
50-60% din PBS pe life

Distribuţia asigurărilor prin 
bancassurance se va dezvolta în anii 
următori şi pe piaţa din România, 
urmând să deţină, în anul 2020, 
o pondere de circa 50% din piaţa 
asigurărilor de viaţă, faţă de aproximativ 
30% în prezent, conform estimărilor 
făcute de Vlad ANTONIU, Directorul 
Comercial al ERGO România.

Sorin MITITELU, Preşedinte 
Directorat, BCR Asigurări de Viaţă VIG, 
este mai optimist şi anticipează că 
ponderea canalului bancassurance va 
ajunge, în anul 2020, la 60% din primele 

brute subscrise pe segmentul asigurărilor 
de viaţă. Astfel, băncile vor intermedia 
în 2020 asigurări în valoare de circa 
1,5 miliarde lei pentru 2,5 milioane de 
asiguraţi.

Acest canal de distribuţie este 
singurul motor de creştere rapidă a pieţei 
de asigurări şi, în special, a celei de viaţă, a 
subliniat Sorin MITITELU. Acesta a arătat 
că bancassurance-ul este important 
pentru piaţa din România pentru 
că băncile au cea mai mare reţea de 
distribuţie: 50.000 de salariaţi, 6.000 de 
unităţi, 9.000 ATM-uri, internet banking, 
call center şi alte canale. De asemenea, 
băncile au cea mai mare bază de clienţi, 
respectiv 12 milioane de persoane.

Potrivit lui Vlad ANTONIU, băncile 
din Uniunea Europeană au intermediat 
prime de asigurări de viaţă în valoare 
de 218 miliarde euro în 2014, în creştere 
cu 11% faţă de anul precedent, când au 
însumat 190 miliarde euro. Pe asigurările 
generale nivelul este mult mai mic, de 
doar 33 miliarde euro, faţă de 32 miliarde 
euro în 2014.

Vlad ANTONIU a arătat că o 
strategie de bancassurance puternică 
poate genera venituri importante fără 
costuri de capital pentru bancă. În acelaşi 
timp, adaptarea rapidă la reglementările 
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europene – Solvency II, KID, IDD – 
poate pune presiune în privinţa unor 
costuri mai mari, dar, în același timp, 
creează o piaţă reglementată uniform 
şi oportunităţi de creştere pe acest 
segment.

Participantă la eveniment, Cati 
STOICAN, Directorul General Adjunct al 
SAFETY Broker, a precizat că brokerul 
poate avea un rol important în vânzarea 
asigurărilor prin bancassurance. Brokerul 
are personal specializat pe sectoare de 
activitate şi produse de asigurare destinate 
fiecărui domeniu, el are know-how-ul 
necesar creionării unor parteneriate 

concretizate de cele mai multe ori prin 
protocoale de colaborare destinat 
bancassurance-ului, prin creionarea 
împreună cu asigurătorul a unor produse 
financiare care să fie simplu de vândut 
şi simplu de înţeles atât pentru angajaţii 
bancari, cât şi pentru client, şi nu în ultimul 
rând,  brokerul acordă asistenţă pentru 
riscuri speciale, consiliere profesionistă în 
gestionarea activelor şi managementul 
riscurilor.

La rândul său, Călin RANGU, 
Director, Direcţia Protecţia 
Consumatorului, ASF, şi Preşedinte al 
ISF - Institutul de Studii Financiare, a 

subliniat că un consumator trebuie 
să fie informat corect, complet şi să 
înţeleagă foarte bine produsul pe care 
îl cumpăra. Astfel, în contractul de 
asigurare trebuie folosiţi termeni pe 
care consumatorii să îi înţeleagă. Agenţii 
de asigurare şi reprezentanţii băncilor 
trebuie să acorde explicaţii şi informaţii 
complete potenţialilor asiguraţi cu privire 
la elementele specifice produsului de 
asigurare, în special asupra riscurilor care 
sunt sau nu acoperite prin poliţa aferentă 
contractului de credit, a subliniat Călin 
RANGU. 

Andreea RADU

Cati STOICAN 
Director General 
Adjunct, SAFETY 
Broker
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Lex

Agricultura reprezintă unul dintre „motoarele” economiei României, fiind 
un sector în care lucrează circa o treime din populaţie și care generează 
aproximativ 6% din PIB. Totodată, an de an, această ramură economică 
este supusă „stresului” fenomenelor meteorologice, acestea provocând 
pagube importante culturilor agricole și, implicit majorând cuantumul 
despăgubirilor asigurătorilor care au preluat astfel de riscuri. 

Asigurarea culturilor agricole -

Starea vremii vs. despăgubiri
Schimbările climatice majore, 

care caracterizează clima globală a 
ultimilor ani, au determinat producerea 
și raportarea unui număr tot mai mare 
de riscuri asigurate aferente culturilor 
agricole și, implicit, și o creștere 
semnificativă a despăgubirilor achitate 
de către asigurători în astfel de situații.

Cu toate acestea, există numeroase 
criterii pe care asigurătorii trebuie să le 
ia în considerare atunci cand stabilesc 
despăgubirile cuvenite, unul dintre 
acestea, și cel mai important, ar fi 
cuantificarea plantelor distruse exclusiv 
din cauza factorilor asigurați, conform 
prevederilor contractuale aferente poliței 
de asigurare încheiate.

Astfel, în ceea ce privește 
consecințele produse de apariția 
evenimentului asigurat în raport cu 
numărul total de plante existente 
într-o cultură agricolă, pot fi incidente 
următoarele situații: 

 existența unor plante nevătămate de 
către factori de risc asigurați/neasigurați; 

 existența unor plante vătămate sau 
distruse, de către factori de risc asigurați; 

 existența unor plante vătămate sau 
distruse din cauza unor factori de risc 
neasigurați.

În vederea stabilirii despăgubirilor 
cuvenite ca urmare a producerii riscului 
asigurat, se va realiza un calcul, prin 

raportarea numărului de plante distruse 

sau vătămate din cauza producerii 

riscului asigurat, la numărul total de 

plante existente efectiv înainte de 

evenimentul asigurat, și nu în funcție 

de cantitatea de producție pe care 

asiguratul o estimează la momentul 

încheierii poliței de asigurare.

Totodată, este necesară luarea 

în considerare și a unei comparații de 

daună și a unui grad de dăunare și/

sau cu o producție existentă într-o altă 

solă, la aceeași dată la care s-a produs 

evenimentul asigurat, dar fără ca 

producția acesteia din urmă să conțină 

plante afectate din cauza riscurilor 

asigurate.

Toate procesele verbale ce vor 

fi încheiate trebuie să fie semnate și 

ștampilate atât de către asigurător, cât 

și de către asigurat, să conțină data și 

număr de înregistrare.

Daunele au depășit 
subscrierile în 2015

Anul trecut, segmentul de 

asigurări agricole a totalizat 94 milioane 

lei - prime brute subscrise, în vreme 

ce daunele plătite de companiile de 

asigurare au totalizat 94,5 milioane 

lei (n. red. cifre valabile doar în cazul 

asigurării culturilor agricole). 

În medie, valoarea primei de 

asigurare per hectar variază între 35-50 

lei la o sumă asigurată (medie) de 

3.000-4.000 lei per hectar.

Suprafaţa cultivabilă la nivelul 

României este de 12 milioane hectare 

(din care doar 7 milioane hectare sunt 

cultivate). Din aceasta suprafaţă, 3 

milioane hectare sunt asigurate.

Denisa Alexandra
PASCU, 
Avocat

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Tehnologie

Requirements Engineering – 
un atu pentru succesul proiectelor 

Standardele actuale consideră 
Requirements Engineering ca factor 
determinant al proiectelor software 
de succes. Nerespectarea principiilor 
acestui proces poate conduce la pierderi 
substanțiale de timp sau de resurse 
financiare pentru companii. 

Ce conduce la eșecul unui 
proiect?

În 2004, STANDISH Group1, o 
companie care oferă consultanță în 
proiectele de software pe baza unor 
cercetări amănunțite, a constatat că 
proiectele de IT depășesc, în medie, cu 
43% costurile planificate. De asemenea, 
71% dintre proiecte depășesc atât 
bugetul, cât și timpul alocat.

Principalul motiv al aparitiei 
costurilor suplimentare este „Scope 
creep”2, care se referă la faptul ca 
produsul final al proiectului nu întrunește 
așteptările clienților și prin urmare sunt 
necesare numeroase modificări, care 
au impact asupra timpului și bugetului. 
În acelasi timp, “Scope creep” se referă 
la aparitia de noi cerinte din partea 
clientului care nu au facut parte initial 
din Scopul proiectului. 

Pentru a preveni astfel de situații 
trebuie determinate foarte precis 
obiectivele și cerințele proiectului și 
discutate constant împreună cu clientul. 
Metodologia prin care se obțin aceste 
rezultate se numeste Requirements 
Engineering (RE). De asemenea, RE își 
propune să rezolve și alte probleme care 
conduc la un eventual eșec al proiectelor, 

precum lipsa de comunicare sau 
neimplicarea părților interesate. 

Așadar, o gestiune deficitară a 
RE este o cauză majoră a eșecurilor 
proiectelor. 

Exemple de proiecte 
eșuate

Să începem cu un exemplu artificial 
în care prezentăm lipsa unei cerințe de 
bază: Un client cere construirea unui 
smart phone incredibil de mic, fără 
a specifica faptul că tastatura touch 
și display-ul trebuie sa fie pe aceeași 
parte a telefonului. Această cerință 
nedocumentată poate face produsul 
inutilizabil și poate conduce la ore 
suplimentare de reprelucrare.  

Un exemplu bine cunoscut al unui 
management deficitar al RE este explozia 
rachetei Ariane 5, după 37 de secunde 
de la decolare, în 1996. Cauza principală 
a reprezentat-o un fragment de cod 
scris greșit. Acesta linie de cod care era 
obligatorie pentru modelele mai vechi, 
dar nu era relevantă pentru Ariane 5. 
O gestiune corespunzătoare a RE ar fi 
observat că acest fragment de cod nu 
putea fi regăsit în cerințele proiectului.

Cum poate RE să 
îmbunătățească 
proiectele IT?

O astfel de tehnică are nenumărate 
beneficii, dintre care enumerăm doar 
câteva aspecte cheie: 

 poți gestiona mai bine fenomenul 
de „scope creep”. RE se concentrează pe 

detalierea cerințelor într-o manieră cât 
mai clară, înainte de începerea propriu-
zisă a execuţiei proiectului, pentru a 
preveni dezvoltarea greşită a produsului. 
Astfel, se evită așteptările false pe care le 
poate avea clientul și se fac progrese în 
ceea ce privește încadrarea în buget;  

 poți să apreciezi mai bine impactul 
schimbărilor. De vreme ce o schimbare 
a cerințelor în timpul dezvoltării unor 
produse este inevitabilă, trebuie să decizi 
ce părți și componente ale produsului 
deja construit pot fi modificate. 
Un RE profesionist oferă clientului 
oportunitatea de a-și prioritiza cerintele 
în mod corespunzător;  

 poți gestiona mai bine asigurarea 
calității. Calitatea proiectului poate fi 
verificată printr-o simulare automată care 
oferă scenarii diferite, doar dacă cerințele 
au fost formulate corespunzător. 

Care este factorul cheie 
pentru creșterea gradului 
de succes a proiectului? 

Pentru a obține rezultate mai 
bune în RE, organizațiile ar trebui să se 
concentreze pe formarea profesională a 
consultanţilor săi, astfel încât aceștia să 
lucreze pe o metodologie comună. Cele 
mai importante aptitudini sunt:

 competențe analitice;

 înțelegere și ascultare activă;

 exprimare clară, concisă, fără 
ambiguități;

 comunicare interpersonală, în special 
pentru rezolvarea conflictelor. 

Dr. Jens KAWELKE 
Head of the Competence Unit 
Requirements Engineering 
NTT DATA Germania
Acesta oferă consultanţă şi realizează 
training-uri.

Felix HOLZKE 
Lead Consultant şi Specialist în 
Requirements Engineering pentru 
proiecte mari 
NTT DATA Germania
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Requirements Engineers ar 
trebui să introducă, să formalizeze și să 
standardizeze procesele de colectare 
a cerințelor la nivelul companiei sau al 
proiectului – indiferent de metodologia 
folosită de tip „Waterfall” sau „Agile”. 
RE este parte integrantă a altor 
etape, precum elaborarea, testarea și 
menținerea proiectelor, influențând 
considerabil succesul acestora.  

Este important ca atunci când se 
lucrează în diferite limbi străine și în 
diferite zone de fus orar, cu echipe mari, 
să se documenteze și să se distribuie 
cerințele intr-o manieră structurată, 
neambiguă, precum și în scris. Având în 
vedere că RE este o disciplină complexă 
şi interconectată, aceasta necesită un 
sprijin din partea top managementului 
sau a project managerului. 

Care sunt tehnicile RE?
Pentru a atinge obiectivul 

proiectelor, un RE profesional conține 
tehnici pentru: 

 colectarea cerințelor din mai multe 
surse, precum oameni (părți interesate), 
documente sau sistem  existente. Sunt 
multe tehnici care pot fi folosite în 
situații diferite, de exemplu interviuri 
sau tehnica observării atât a sistemelor 
existente, precum şi a părţilor interesate. 

 documentarea cerințelor colectate, de 
exemplu prin transcrierea clară a frazelor 
într-un limbaj ușor de înțeles, într-o 
formă structurată, care oferă perspective 
diferite ale sistemului IT ce va fi dezvoltat 
sau bazate pe modele UML (unified 

modeling language), care pot fi înțelese 
chiar și de cei neinițiați. 

 validarea cerințelor pentru a fi pe 
măsura așteptărilor clientului - poate 
fi la fel de ușor ca prezentarea unui 
prototip  software, construit automat 
și accesat printr-un click, derivat din 
cerințele modelului. Observarea din 
timp a cerințelor greșite reduce costurile, 
comparativ cu o observare ulterioară a 
acestora, când codul și „cazurile-tip” au 
fost deja create. 

 gestionarea cerințelor pe întreaga 
lor durată de viaţă și urmărirea modului 
în care se interconectează acestea de la 
prima idee până la ultima linie de cod 
testată.

Tehnicile RE pot fi considerate 
parte din ciclul de viață al Requirements 
Engineering, de vreme ce sunt aplicate 
recurent și într-o manieră puternic 
iterativă. 

Cum pot „profesionaliza” 
RE proiectele?

Pe lângă pregătirea angajaților 
în aspectele menționate mai sus, 
consultanții externi pot fi de folos la 
identificarea nevoilor suplimentare 
în companie. Însă, deși angajații cu 
aptitudinile necesare în Requirements 
Engineering pot ajuta la implementarea 
tehnicilor de bază, este destul de dificil 
ca aceștia să poată face față cerințelor 
pentru sistemele mari. RE poate fi 
sprijinit de diferite instrumente IT:

cerințele sistemelor preexistente pot 
fi ușor colectate folosind instrumente 
de analizare a codului, care creează 
reprezentații grafice a codului existent 
COBL. Acestea pot fi refolosite pentru 
cerințele de documentare a unui nou 
sistem IT modern, construit de la zero. 

 întregul ciclu de viață al unei cerințe 
poate fi documentat și identificat cu 
ajutorul instrumentului Requirements 
Management (RM). Comparativ 
cu documentele Word sau Excel, 
instrumentele RM oferă posibilitatea 
de a documenta și căuta o idee, fie în 
limbaj natural, fie cu elemente grafice 
a „situațiilor tip". De asemenea, oferă 
colaboratorilor posibilitatea de a lucra 
eficient, în paralel cu întreaga colecție 
de cerințe IT a companiei, inclusiv cu 
procesele digitale de aprobare. 

În loc de concluzie ... 
Pentru ca proiectele IT să fie 

finalizate la timp, fără a depăși bugetul 
și scopul inițial, RE este răspunsul cheie. 
Un angajat profesionist al unui proiect 
sau la nivelul companiei se bazează pe 
Requirements Engineers calificați. O 
dată cu creșterea maturității, folosirea 
instrumentelor IT construite pentru 
RE devin un factor critic în obținerea 
profitului din aspectele automatizate 
pentru a reduce costurile și timpul. 

Tehnologie

NTT Data reprezintă partenerul 

dumneavoastră global în ceea ce priveşte 

inovaţiile. Având sediul central în Tokyo, cu 

operaţiuni de business desfăşurate în 42 de 

ţări, ne asumăm angajamente pe termen 

lung şi îmbinăm experienţa globală cu cea 

locală pentru a oferi servicii profesionale 

de top în domenii precum consultanţă, 

dezvoltarea sistemelor şi outsourcing în 

domeniul IT.
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Unde este localizat RE în Ciclul de Viață obișnuit al Software Engineering? 

1STANDISH Group (2004). CHAOS Report (Report). 
West Yarmouth, Massachusetts: Standish Group
2https://en.wikipedia.org/wiki/Scope_creep
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Business Processes

În general, atunci când vine vorba despre enunţări 
teoretice de genul „în procesele noastre există risipă”, 
toată lumea este de acord. Când se trece însă la 
exemplele practice, concrete, lucrurile nu mai sunt chiar 
atât de clare. Tocmai în acest context intervin metodologii 
precum Lean și Six Sigma. 

„Lean” pentru manageri 
Cum valorizăm non-valoarea și 
nu vrem să risipim risipa

Am ținut de-a lungul ultimilor ani 
foarte multe prezentări, workshop-uri 
sau cursuri, pentru audiențe extrem de 
diferite - economiști, ingineri, medici, unii 
dintre ei în funcții de execuție, alții însă 
manageri, responsabili de organizații cu 
sute sau chiar mii de angajați. 

Evident că abordările și atitudinea 
față de Lean Six Sigma au fost inevitabil 
diferite, între scepticismul tipic oricărui 
comod pe care îl scoți din zona de 
confort și entuziasmul debordant, 
conform căruia Lean Six Sigma este 
leacul miraculos, care rezolvă toate 
problemele organizațiilor. Nu despre 
aceste extreme care, ca orice extreme, 
trebuie tratate cu înțelegere, vreau 
să vă povestesc. Vreau să ne aplecăm 
împreună asupra unui lucru care se 
manifestă, cu diverse intensități, dar la 
aproape toți cei cu care am lucrat: refuzul 
de a accepta, în primă instanță, că există 
lucruri pe care le fac, zilnic, sistematic, cu 
dedicație, și care sunt risipe. 

În principiu, la enunțări teoretice 
de genul „În procesele noastre există 
risipă”, toată lumea este de acord. Când 
trecem însă la exemplele practice, 

concrete, la identificarea celor 7 risipe 
tradiționale, lăsate nouă ca temă de 
discuție și meditație de japonezii de la 
Toyota, lucrurile nu mai sunt așa de clare. 
Printr-un straniu efort de autoapărare, 
la fiecare exemplu de activitate care nu 
aduce valoare pentru client, toată lumea 
se concentrează nu pe a conștientiza cele 
99% din cazuri când risipa este risipă pur 
și simplu, ci pe găsirea excepțiilor care să 
contrazică regula (pentru că aici excepția 
nu o confirmă). În lista de exemple 
tradiționale figurează activități de genul: 
inventare, controale, ședințe, aprobări, 
semnături, rapoarte etc. Dacă le luăm pe 
rând, sigur că găsim, pentru fiecare în 
parte, și situații când se justifică. 

Inventarele sunt necesare nu numai 
pentru că mă obligă legea, ci și pentru 
că, uneori, procesul în sine o cere. Dacă 
însă vorbim de inventare făcute doar 
pentru că nu suntem în stare să avem 
evidențe clare, sau de teama că se fură, 
atunci inventarierea este o risipă, și încă 
una costisitoare. Cu toate astea, când 
enumerăm inventarierea ca activitate 
care nu aduce valoare din perspectiva 
clientului, aproape toți se reped să 

demonstreze că nu este adevărat.  

Controalele nu ar avea rost, în afară 
de cele impuse de lege, dacă procesul 
ar fi bine pus la punct, cu proceduri 
standard și cu mecanisme de prevenirea 
erorilor implementate corect. Avem 
însă atât de înrădăcinată credința și 
mentalitatea că un control în plus nu 
strică, încât nici nu mai percep faptul că 
de fapt este o risipă.

Ședințele sunt exemplul cel mai 
viu și grăitor al modului în care risipa 
s-a împământenit, s-a identificat cu 
activitatea, a devenit un mod de viață 
pentru unii, fără a mai fi percepută ca 
risipă, ba dimpotrivă.  De când nu aveai 
altă modalitate de a transmite informații 
generale în afară de avizierul secției 
sau organizației,  până la tehnologia 
sofisticată de comunicare de azi, am 
parcurs un drum lung. Cu toate astea, 
ne adunăm cu mare drag în ședințe, 
meeting-uri, analize, care, în afară de 
faptul că nu produc nimic, ne mai și 
împiedică de la a produce. Vă puteți 
imagina o organizație fără ședințe? 
Dacă da, ați făcut deja un salt uriaș către 
eficiență.

Ion TEOHARI
IASSC 
Accredited 
Training  
Associate

Aurelian Dorin 
IUSCU
Managing 
Partner
Business Future 
Solutions
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Aprobări, semnături, raportări, 
lucruri cu care ne umplem timpul, ne 
distrugem nervii și ne justificăm ineficiența 
sau incompetența. Vă întreabă vreodată 
clientul câte raportări faceți pe lună, câte 
aprobări interne folosiți, dacă documentele 
și rapoartele sunt semnate de toți șefii? 

Energia folosită pentru a apăra 
toate risipele, sub lozinci care de care mai 
justificative, ar putea fi folosită magistral 
în a vedea realmente ce este important 
pentru client și unde putem crește 
eficiența. Pentru asta însă, trebuie în primul 
rând să accepți, din start, că poate nu toate 
cauzele pe care le aperi merită apărate, 
că uneori ne scumpim la tărâțe, că se 
întâmplă, nu neapărat pentru că așa vrem, 
să risipim resurse. Lean asta propune: 
uită-te la ceea ce faci, acceptă că poate nu 
toate sunt bune sau bine, și înlătură ceea 
ce nu este bine. Trei pași simpli, dar uriași 
ca schimbare de mentalitate și dorință de 
autodepășire.  

Metodologiile Lean și Six Sigma au demonstrat de-a lungul ultimelor 
trei decenii că este posibilă o îmbunătățire substanțială a costurilor, calității 
serviciilor sau de respectare a termenelor de livrare prin concentrarea asupra 
performanțelor proceselor. 

Six Sigma este o metodă focalizată pe reducerea variației și de creștere 
a randamentului proceselor cu ajutorul instrumentelor și tehnicilor statistice, 
deciziile fiind luate pe baza datelor disponibile şi a faptelor observate.

Indiferent de domeniul de activitate (producție, inginerie, servicii, piețe 
financiare) metodologia Lean propune reducerea pierderilor și îmbunătățirea 
fluxurilor, obiectivul fiind de stabilizare și de desfășurare în flux continuu a 
tuturor proceselor.

Lean și Six Sigma au preluat ierarhia consultanților după modelul artelor 
marțiale, culoarea centurii determinând nivelul de expertiză: Yellow Belt, Green 
Belt, Black Belt. 
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Piaţa de Capital

Problema investiţiilor 
a fost şi este puternic 
dezbătută, în acest 
sens existând 
preocupări atât la 
nivel naţional, cât şi 
internaţional. Având 
la bază ipoteza 
conform căreia fluxuri 
mari de investiţii 
străine directe 
(ISD) determină o 
serie de beneficii 
economiei ţării 
primitoare, în ultimii 
ani, fluxurile globale 
ale investiţiilor au 
înregistrat o creştere 
iminentă.

ISD-urile
Un motor pentru creșterea 
economicăSabin VÂNĂ

Editor

Investiţiile străine directe asociază 
fluxurile de capital cu o serie de rezultate 
favorabile pentru ţările primitoare. Astfel, 
investiţia străină devine motorul esenţial 
al strategiei de dezvoltare economică şi 
de modernizare, de creştere a veniturilor 
şi a locurilor de muncă, în special 
pentru ţările în dezvoltare, economiile 
emergente şi ţările în tranziţie.

Atenţia sporită către domeniul 
investiţiilor străine directe se justifică 
prin faptul că acestea sunt văzute ca  un 
factor principal de stimulare a creşterii 
economice. Ele fac parte din clasa 
fluxurilor financiare ce nu generează 
datorie externă şi sunt considerate a fi un 
plus al investiţiilor autohtone şi, totodată, 
un finanţator semnificativ al deficitului 
de cont curent. Aşadar, este foarte clar 
că investiţiile străine directe sunt de 
preferat altor surse de capital, dacă este 
luat în considerare faptul că ieşirile de 
capital pe care le implică – repatrierea 
profiturilor – depind de rezultatele 
economice obţinute, ele răspunzând atât 

interesului specific al investitorului, cât 

şi al statului, care urmăreşte creşterea 

economică. Importante sunt  și efectele 

indirecte pe care le manifestă ISD-urile 

(investiții străine directe) în cadrul 

unei economii locale, spre exemplu, 

impulsionarea formării capitalului uman, 

externalitățile tehnologice, accesul la 

piețele externe.

Fondul Monetar Internaţional 

defineşte investiţia externă directă 

ca o relaţie investiţională de durată 

între o entitate rezidentă şi o entitate 

nerezidentă ce implică exercitarea de către 

investitor a unei influenţe manageriale 

semnificative în întreprinderea în care 

a investit. Sunt considerate investiţii 

directe: capitalul social vărsat şi rezervele 

ce revin unui investitor care deţine cel 

puţin 10% din capitalul social subscris 

al unei întreprinderi, creditele dintre 

acest investitor şi întreprinderea în care 

a învestit, precum şi profitul reinvestit de 

către acesta.  
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Piaţa de Capital

Specialiştii consideră că rezultatele 
înregistrate la nivel macroeconomic în 
perioade caracterizate de expansiune 
economică sunt influenţate de mărimea 
fluxurilor de investiţii atrase în acea 
perioadă. Acest lucru se caracterizează 
printr-o creștere a PIB-ului țării 
respective. Însă atragerea investițiilor 
presupune și o legislaţie care să faciliteze 
atragerea de investitori străini. 

Între ţările lumii s-a dezvoltat o 
concurenţă strânsă în vederea creării 
unor condiţii favorabile pentru atragerea 
investiţiilor străine directe. Astfel, 
experienţa mondială a demonstrat că 
principala condiţie pentru atragerea 
investitorilor străini este ameliorarea 
climatului investiţional. Mediului de 
afaceri românesc îi sunt necesare,  
din păcate, libertatea economică 
şi fiscalitatea prietenoasă pentru 
întreprinzători şi mai ales pentru 
investitorii străini. 

Deși, începând cu anul 2003,  
fluxul investițiilor străine în România a 
început un trend ascendent, lucru care 
s-a datorat majorării fluxului de investiţii 
străine directe dinspre UE către România 
(se apropia de momentul aderării) și 
performanțelor economice ale țării 
noastre, odată cu criza economică,  dar 
și pentru că legislația nu a fost bine 
reglementată, fluxul de investiții străine 
a înregistrat o scădere considerabilă în 
anii următori. De altfel,  şi în prezent, deși 
există un potențial de profit mare pentru 
investitori, legislația  continuă să fie o 
piedică.

Mai mulţi specialişti au apreciat 
că autorităţile române nu au desfăşurat 
activităţi suficiente pentru atragerea 
investitorilor străini, iar volumul mare 
de investiţii pe care ţara noastră a reuşit 
să îl atragă în perioada 2006-2008 s-a 
datorat conjuncturii favorabile legate de 
aderarea la Uniunea Europeană.

Eficiența economică a 
investiţiilor

Printre factorii importanți care 
influenţează investițiile,  ca,  de exemplu, 
asumarea riscului de către întreprinzător;  

cererea de investiții și rata dobânzii; 
starea generală a economiei naţionale;  
răspunderea statului pentru investițiile 
sectorului public; conjuctura economiei 
mondiale, şi,  în fine, un factor care 
influențează în mod hotărâtor imboldul 
de a investi -  eficiența economică a 
investițiilor. Acest factor poate fi cel 
care ar putea schimba,  de o factură 
determinantă, fluxul investițional,  în 
special în România.

Eficiența economică a investițiilor, 
în general, exprimă raportul dintre 
rezultatele economice utile obținute pe 
multiple planuri de pe urma acestora 
şi efortul de investiții. Această eficiență 
poate fi crescută prin realizarea unei 
structuri raționale a investitiilor, 
stabilirea mărimii optime a capacității 
de producție, dar și prin reducerea 
perioadelor de realizare a obiectivelor de 
investiție.  

Este foarte important ca investițiile 
să fie îndreptate spre acele tehnologii 
care oferă posibilitatea reducerii 
consumului material și energetic pe 

unitatea de produs. Investițiile în 

ramurile de vârf trebuie judecate și după 

efectele pe care le produc în ramurile 

consumatoare și asupra competivității 

produselor acestora. Totodată,  trebuie să 

se țină seama şi de impactul ecologic, de 

limitare a efectelor negative ale activității 

economice asupra mediului înconjurător.

Dincolo de impulsul 

macroeconomic iniţial, investițiile străine 

directe au un impact pozitiv asupra 

creşterii economice, îmbunătăţind 

productivitatea totală a factorilor de 

producţie şi, mai general, eficacitatea 

utilizării resurselor în economia 

beneficiară. 

Acestea sunt doar câteva dintre 

aspectele care trebuie avute în vedere  

în momentul în care se elaborează 

reglementările legislative aplicabile 

domeniului,  care să faciliteze,  

deopotrivă, atragerea de investitori. 

Țara
Valoare

(milioane euro)

Pondere în total

ISD (%)
Olanda 14 224 23,6
Austria 9 694 16,1
Germania 7 482 12,4
Cipru 4 274 7,1
Franţa 4 119 6,8
Italia 2 776 4,6
Elveţia 2 151 3,6
Luxemburg 2 150 3,6
Grecia 1 644 2,7
Marea Britanie 1 509 2,5
Spania  1 471 2,4
Belgia 1 281 2,1
Statele Unite ale Americii 1 080 1,8
Republica Cehă 838 1,4
Ungaria 838 1,4
Suedia 576 1,0
Turcia 508 0,8
Danemarca 474 0,8
Irlanda 344 0,6
Polonia 281 0,5
Norvegia 255 0,4
Japonia 235 0,4
BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) 162 0,3
Liban 161 0,3
Portugalia 158 0,3
Bulgaria 124 0,2
Canada 108 0,2
Alte ţări *    1 281 2,1

Repartizarea soldului ISD pe ţări de origine

* Țări de origine a unor investiţii al căror sold agregat este mai mic de 100 milioane euro
Sursă: BNR ( www.bnr.ro)
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Atunci când vorbim despre 
manageri, indiferent de domeniul 
la care facem referire, vorbim 
firesc despre o multitudine de 
sarcini de îndeplinit într-un timp 
în permanenţă insuficient. Așadar, 
job-ul pășește în viaţa personală 
fără a mai avea drept la replică, 
determinând eliminarea altor 
activităţi din programul personal, 
printre care se numără și sportul. 
Totuși, când cariera ameninţă 
terenul sănătăţii, cum îţi stabilești 
priorităţile? 

Prețul echilibrului în viața 
unui manager de succes
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Timpul este cea mai prețioasă 

resursă de care dispunem astăzi, iar 

dacă aducem în discuție modul în 

care ne raportăm la el, ajungem fără 

doar și poate la aceeași concluzie: cu 

toate că timpul este același pentru noi 

toți, esențial este cum ne raportăm la 

el. Prioritizarea și alocarea eficientă a 

resurselor sunt extrem de importante 

pentru menținerea unui echilibru.

Extrem de importantă în zilele 

noastre, viața profesională cere în 

permanență mai mult și mai mult timp. 

În plus, din postura de manager, o zi de 

muncă se traduce prin circa 9 – 10 ore 

de activitate, cu posibilitate de extindere 

și după program. În vreme ce cariera 

tinde din ce în ce mai mult să câștige 

teren în defavoarea vieții private, se 

interpune un al treilea element: stilul 

de viață. Ce înseamnă un stil de viață 

sănătos din perspectiva unei persoane 

care muncește mult peste cele 8 ore 

recomandate zilnic? 

O cale de mijloc?
Nu există „nu am timp”, există 

doar „nu vreau să îmi fac timp”, ne spun 
managerii de top din piața de asigurări. 
Astfel, secretul de „a avea mai mult 
timp” este atât o bună prioritizare a 
activităților pe care le întreprindem, cât și 
menținerea unei discipline personale.

Disciplina privind timpul alocat 
odihnei și alimentației, precum și alegerea 
unor variante de deconectare de la stresul 
cotidian reprezintă pentru mine modul 
optim de armonizare a nevoilor fizice 
și psihice, consideră Cătălin CIRIPAN, 
Consultant Asigurări. 

Emilia BUNEA, CEO, 
METROPOLITAN Life, trasează o linie 
clară în ceea ce privește echilibrul dintre 
viața profesională și cea personală: 
Forma fizică este necesară pentru o viață 
profesională reușită. Din clipa în care îți 
clarifici că a sări peste exercițiul fizic, ca și a 
nu te spala pe dinți nu este o opțiune, încep 
să apară soluțiile de time management.

Victor ȘRAER, Managing Partner, 
OTTO Broker, pune şi el accentul pe 
importanța prioritizării activităților, dar 
și pe modul în care ne raportăm la ele. 
Cred sincer că atunci când, conştient sau 
inconştient, consideri munca o obligație 
sau o corvoadă, ai puține șanse de a găsi 
echilibrul între viața profesională și cea 
personală”, afirmă acesta. De asemenea, 
continuă managerul, secretul este să nu 
percepi viața profesională ca pe o sursă de 
dezechilibre. 

În opinia lui Remi VRIGNAUD, CEO, 
ALLIANZ-ȚIRIAC, viața unui manager 
este plină de provocări, cu un program 
foarte încărcat. Practic, fără a exagera, pot 
spune că munca unui CEO nu se termină 
neapărat în momentul în care acesta 
pleacă de la birou, pentru că și atunci te 
gândești în continuare la diferite aspecte 
legate de serviciu. În acest context, la 
menținerea echilibrului contribuie nu 
doar mediul călduros al familiei, ci și 
beneficiul pe care îl aduce activitatea 
fizică – sportul. În acest sens, managerul 
are ca pasiuni drumețiile montane. 

Pentru James GRINDLEY, CEO, 
CertAsig, echilibrul înseamnă familie: Cu 
toate că am un program foarte încărcat, 
mereu îmi fac timp pentru familia mea.

Obstacole
Pentru un manager de top, 

un pericol se conturează când, din 
comoditate sau printr-o agendă zilnică 
încărcată și neadecvat planificată, constați 
că devii captiv acestora, afirmă Adrian 
TESLOVAN, Director General, Fabrica de 
Asigurări, presiunea fiind amplificată și 
de permanenta insuficiență a timpului.  

Într-o lume dominată de 
multitasking, o bună organizare devine 
esențială și este foarte important să îți 
stabilești prioritățile, subliniază Cătălin 
CIRIPAN. 

Întotdeauna vor apărea lucruri noi 
de făcut la birou. Chiar şi atunci când crezi 
că ai terminat totul, va mai exista ceva de 
pregătit, de revizuit sau de analizat, care 
îţi poate destabiliza ritmul de lucru. Pentru 
a-ți reaminti prioritățile, este folositor 

Remi VRIGNAUD, CEO, 
ALLIANZ-ȚIRIAC: 
„Autodisciplina și buna 
prioritizare a diferitelor 
aspecte ale vieţii sunt 
factorii care te ajută în 
formarea unor obiceiuri 
sănătoase”.

unitedway.galantom.ro

James GRINDLEY, CEO, 
CertAsig: „Sportul 
în cantităţi optime 
îţi păstrează mintea 
sănătoasă, ceea ce este 
esenţial pentru o carieră 
de succes”.

w
all-street.ro
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să ai o țintă ambițioasă care să îți ceară 

exercițiu fizic regulat, ne îndrumă Emilia 

BUNEA. Astfel, spune aceasta, dacă ai 

o țintă pe termen ceva mai lung, ai și 

flexibilitatea necesară, de pildă, pentru 

a include în program o cină de business 

într-o seară și a recupera antrenamentul 

într-o altă seară.

Remi VRIGNAUD consideră că un 

pericol pentru latura personală este 

reprezentat de faptul că atât cerințele, 

cât și așteptările în plan profesional 

cresc mereu: Ne dorim să devenim mai 

buni, mai performanți în activitatea 

noastră, să atingem constant și sustenabil 

performanțe într-o piață competitivă, 

astfel încât devine normal să investești 

timp și energie în această direcție.

Aceeași problemă este identificată 

și de James GRINDLEY: Înainte aveam 

luni – precum iulie și august – care erau 

mai puțin aglomerate, însă în prezent 

programul încărcat nu ține cont de luna 

în care ne aflăm. Cred că aceasta se 

datorează în principal faptului că CertAsig 

este într-o continuă creștere.

Stilul de viață: sănătos și 
fericit

Ceea ce nu mulți dintre noi au 

înțeles este faptul că a te preocupa de 

un stil de viață sănătos nu înseamnă că 

trebuie să renunți permanent la anumite 

obiceiuri și să încetezi să te mai bucuri de 

„micile plăceri ale vieții”. Acest aspect îl 

subliniază și Emilia BUNEA, pentru care 

stilul de viață sănătos își are baza în dieta 

pe care o adoptăm. Încerc să mănânc 

sănătos, însă în limitele vieții de birou, fără 

eforturi deosebite. Un stil de viață sănătos 

înseamnă sport, dar, la fel de important, 

și afecțiune, relații umane împlinite: aș da 

oricând o dietă paleo sau vegană, pe o 

„dietă de prietenie”. 

Alimentația este aspectul căruia îi 

acord o atenție sporită, afirmă Cătălin 

CIRIPAN. Evit pe cât posibil carbohidrații și 

preparatele de tip Fast-Food, asta și pentru 

că sunt adeptul preparatelor tradiționale 

și al mâncărurilor cât mai naturale, fără 

aditivi sau conservanți, a adăugat acesta.

Tratând problema din altă 

perspectivă, totul pornește de la dorința 

de a fi mereu mai bun, mai performant, 

mai activ, creativ și înțelegător, iar pentru 

a fi eficient în general, trebuie găsite și 

altfel de „trucuri”, cum ar fi alimentația 

sănătoasă și rațională, activități sportive și 

socio-culturale, dar și altele, spune Adrian 

TESLOVAN.

Remi VRIGNAUD este de părere 

că autodisciplina și buna prioritizare a 

diferitelor aspecte ale vieții sunt factorii 

care te ajută în formarea unor obiceiuri 

sănătoase, la toate acestea adăugându-

se sprijinul unei echipe pe care te poți 

baza.

Cum spargi rutina?
Pentru a ne detașa de activitățile 

zilnice avem nevoie de un refugiu, pe 

care mulți dintre noi îl găsim în sport. În 

acest sens, Emilia BUNEA este pasionată 

de alergat, aceasta acordând o atenție 

sporită perioadelor de pregătire pentru 

a participa la competiții. Astfel, nici 

rezultatele nu întârzie să apară: Mă 

mândresc cu fiecare maraton! La cel de la 

Berlin, am obținut un rezultat de 3 ore și 54 

de minute, ceea ce, în jargon de alergător, 

se numește „calificator pentru Boston".

La capitolul sport, și Remi 

VRIGNAUD preferă alergatul: Este o 

activitate pe care o practic cu drag și care 

mă ajută să mă mențin în formă. Am 

alergat și la semi-maraton, în beneficiul 

organizațiilor partenere ale ALLIANZ-

ȚIRIAC. În plus, atunci când are ocazia, 

practică alpinismul. În acest sens, 

Remi VRIGNAUD se poate mândri cu 

escaladarea vârfului Grossglockner (cel 

mai înalt vârf din Austria, aproximativ 

4.000 metri): Îmi place când ies din zona 

de confort, îmi plac provocările noi –  mă 

fac să devin mai puternic, adaugă acesta. 

În prezent, țelul managerului în ceea ce 

privește alpinismul este acela de a cuceri 

vârful Mont Blanc. 

Victor ȘRAER, Managing 
Partner, OTTO Broker: 
„Atunci când, conştient 
sau inconştient, consideri 
munca o obligaţie sau o 
corvoadă, ai puţine șanse 
de a găsi echilibrul între 
viaţa profesională și cea 
personală”.

XPRIMM Time for Health 

Emilia BUNEA, CEO, 
METROPOLITAN Life: 
„Forma fizică este 
necesară pentru o viaţă 
profesională reușită”.



Jogging-ul este una dintre 

opțiunile favorite ale lui Cătălin CIRIPAN, 

însă nu ezită nici când vine vorba 

de bazinul de înot sau plimbările cu 

bicicleta, în parc. Acesta privește sportul 

ca bun aliat în organizarea unui stil de 

viață sănătos și echilibrat.

Printre sporturile preferatele ale lui 

James GRINDLEY se numără rugby-ul – 

pe care l-a practicat în timpul studiilor, la 

Universitatea din Edinburgh. La acestea 

se adaugă golful și cricketul, pe care le 

practică cu plăcere atunci când timpul îi 

permite. Când nu este pe terenul de golf 

sau cricket, îl putem găsi alergând sau 

antrenându-se la sală. 

Sportul pe care îl practică în mod 
regulat Victor ȘRAER este ciclismul, în 
special mountain bike-ul, pentru că, 
spune acesta, îmbină atât mișcarea, cât și 
bucuria de a fi pe munte și în natură.

În urmă cu 12 ani am descoperit 
velociclismul, sport de care m-am 
atașat foarte mult. Îmi aloc timp cu 
mare plăcere să particip la evenimente 
sportive, organizate în toată țara. Pe 
timpul iernii practic spinning-ul, dar și 
schiul, a menționat Adrian TESLOVAN. 
Vorbind despre rezultatele sale sportive, 
managerul de la Fabrica de Asigurări 
se poate lăuda cu performanța de a 
parcurge un traseu super accidentat 
de 150 km, dar și încheierea probei de 
semimarton din cadrul Maratonului 
Internațional București (octombrie 2015).  

Ce efecte au toate acestea 
pe termen lung?

Cătălin CIRIPAN consideră că totul 
pornește de la o mai bună organizare 
a timpului, de la obiceiurile zilnice și 
disciplina pe care ți-o creezi. Consider că 
modul în care îți folosești timpul depinde 
de tine și de abilitățile tale de analiză, 
planificare, evaluare și autocontrol, 
adaugă acesta.

Pentru Adrian TESLOVAN efortul 
de organizare zilnică este justificat de 
rațiunea de a trăi frumos și sănătos - 
soluția tuturor reușitelor. Rețeta de succes, 
în opinia sa, este crearea unor proporții 
adecvate pentru a putea găsi un 
echilibru între muncă și sănătate, reușind 
astfel să îmbrățișăm noi provocări în 
fiecare zi.

Remi VRIGNAUD consideră că 
sportul are impact și în alte zone ale vieții 
personale și profesionale, contribuind 
astfel la consolidarea echilibrului 
personal și la dezvoltarea unor abilități 
de autodisciplină. 

Cred că sportul în cantități optime 

îți păstrează mintea sănătoasă, ceea ce 

este esențial pentru o carieră de succes, 

adaugă James GRINDLEY. Bazându-se pe 

acest principiu, managerul nu cunoaște 

conceptul de stres la locul de muncă, 

astfel că sportul îl ajută în menținerea 

unui stil de viață sănătos.

Atunci când vorbim despre 

rezultate și efecte benefice în cazul 

alergărilor de cursă lungă, ne spune 

Emilia BUNEA, acestea sunt echilibrul 

mental și emoțional, curățarea „deșeurilor”, 

grijilor mărunte care pot, altfel, lua 

cu ușurință controlul vieții noastre 

profesionale, claritatea în strategie și 

creșterea șanselor de a fi, înainte de 

manager și leader, un om adevărat.

Cătălin CIRIPAN, 
Consultant Asigurări: 
„Într-o lume dominată 
de multitasking, o bună 
organizare devine 
esenţială și este foarte 
important să îţi stabilești 
priorităţile”.

Adrian TESLOVAN, 
Director General, Fabrica 
de Asigurări: „Pentru 
un manager de top, un 
pericol se conturează 
când, din comoditate sau 
printr-o agendă zilnică 
încărcată și neadecvat 
planificată, constaţi că 
devii captiv acestora”.

XPRIMM Time for Health 
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Advertising

Coreea de Sud se numără printre ţările membre ale Organizaţiei pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu cele mai mari rate 
ale sinuciderilor. Printre companiile care s-au implicat în tentativele 
de reducere a acestui fenomen s-a numărat şi asigurătorul de viaţă 
SAMSUNG Life, care a lansat, la finalul lui 2012, campania „Bridge of Life” 
(n.red., „Podul Vieţii”).

„Podul Vieţii” 
Conform statisticilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, Coreea de Sud 
este ţara cu a doua cea mai mare rată a 
sinuciderilor din întreaga lume, precum 
şi cea mai mare rată a sinuciderilor dintre 
statele membre ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). Astfel, în 2012, la fiecare 100.000 
de persoane, 29,1 s-au sinucis, cu mult 
peste media de 11,9 raportată la nivelul 
membrilor OCDE. 

Mai mult decât atât, potrivit unor 
date din 2014 furnizate de Statistics 
Korea, sinuciderea a reprezentat 
principala cauză a morţii în rândul 
persoanelor cu vârste cuprinse între 
10 şi 39 de ani. Printre categoriile 
demografice cele mai predispuse 
la sinucidere se numără studenţii, 
influenţaţi de stres şi rezultate şcolare 
nemulţumitoare, dar şi persoanele în 
vârstă, afectate puternic de sărăcie din 
cauza lipsei unor măsuri sociale eficiente 
care să îi protejeze financiar.

În acest context, o companie de 
asigurare de viaţă din Coreea de Sud s-a 
alăturat eforturilor de reducere a acestui 
fenomen, prin lansarea unei campanii de 
relaţii publice şi outdoor advertising de 
amploare care a câştigat multiple premii 
şi a avut un impact semnificativ.

De la „Podul Morţii” la 
„Podul Vieţii”

Podul Mapo, care traversează râul 
Han din Seul, reprezintă un loc cunoscut 
pentru sinucigaşi. Între 2007 şi 2012 au 
avut loc peste 100 de tentative de suicid 
de pe acest pod, fiind considerat podul 
care atrage cei mai mulţi sinucigaşi 
dintre toate podurile care traversează 
râul Han (de exemplu, din cele peste 
1.000 de cazuri în care o persoană s-a 
aruncat de pe pod, între 2003 şi 2011, 
17% au avut loc pe Podul Mapo). În 
încercarea de a atenua fenomenul, la 

finalul anului 2012, Primăria din Seul a 
încheiat un parteneriat cu asigurătorul 
SAMSUNG Life şi agenţia de advertising 
CHEIL Worldwide pentru a promova 
respectul pentru viaţă şi a transforma 
Podul Mapo într-un „loc de vindecare”. 
După 4 luni de la lansarea campaniei, 
podul a început să fie cunoscut, 
informal, drept „Podul Vieţii”.

Campania organizată de asigurător 
a mizat pe crearea unui „pod interactiv” 
care să se bazeze pe comunicare şi 
să simuleze interacţiunea cu o fiinţă 
umană pentru a face oamenii să se 
răzgândească, în defavoarea unor 
simple bariere fizice care să împiedice 
sinuciderile. Astfel, echipa SAMSUNG 
Life a instalat senzori care să detecteze 
mişcarea şi să aprindă lumini pe 
balustradă atunci când oamenii 
traversează zona. De asemenea, pe 
măsură ce oamenii mergeau, pe 

Adina TUDOR
Editor
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balustrada luminată apăreau şi mesaje 

scurte, formulate pentru a da iluzia că 

podul „vorbeşte” trecătorilor. 

Frazele au fost construite după o 

consultare atentă cu o serie de psihologi 

şi activişti implicaţi în campanii anti-

sinucidere şi nu au fost mesaje de 

avertizare sau învăţături, ci mai degrabă 

cuvinte calde, versuri celebre sau glume. 

Astfel, printre mesajele care apăreau pe 

măsură ce oamenii străbăteau podul 

s-au numărat fraze precum „Te iubesc!”, 

„Hai să ne plimbăm împreună!”, „Pari 

îngrijorat, este totul bine?”, „Dacă ai 

ceva pe suflet, poţi vorbi cu noi, suntem 

aici pentru tine!”, „Soarele va răsări şi 

mâine!”, „Ai mâncat ceva?”, „Du-te şi vezi 

persoana de care ţi-e dor!”, „Pentru copiii 

tăi!” sau „Cele mai bune momente din 

viaţa ta încă nu au avut loc!”. 

De asemenea, la jumătatea 

podului, a fost construită şi o „Zonă de 

imagini” unde trecătorii puteau urmări 

imagini liniştitoare – fotografii cu 

bebeluşi, bunici care zâmbesc, cupluri 

tinere – şi unde există, de asemenea, o 

statuie a doi prieteni, unul consolându-l 

pe celălalt, cu mesajul „Mai gândeşte-te 

încă o dată”.

1,8 kilometri de mesaje 
optimiste 

Conform SAMSUNG Life, campania 

„Bridge of Life” a avut nevoie de 1 an şi 

jumătate pentru implementare, în final 

fiind amplasate pe Podul Mapo peste 

2.200 de led-uri şi senzori ultrasonici 

pe o lungime totală de 2,2 km (dintre 

aceştia, mesajele optimiste s-au întins pe 

1,8 km).

Mai mult decât atât, campania a 

fost primită foarte bine de către public, 

videoclipul  „making of” al proiectului 

câştigând, conform reprezentanţilor 

campaniei, peste 1,8 milioane de 

vizualizări în doar o săptămână de la 

lansare. De asemenea, clipul a ocupat 

locul 1 la categoria „Creativitate” pe cel 

mai mare portal online de advertising 

din Coreea de Sud, tvcf.co.kr. 

Recunoaşterea din partea 
industriei nu a întârziat să apară: 
amploarea şi scopul campaniei au fost 
răsplătite, în 2013, printr-un Premiu CLIO 
la categoria „Relaţii Publice”, precum 
şi multe alte distincţii. CLIO Awards 
reprezintă o ceremonie internaţională 
prestigioasă de premiere în industria 
advertising-ului, în cadrul căreia sunt 
celebrate campaniile de advertising şi PR 
din întreaga lume care se remarcă prin 
creativitate şi inovaţie. În total, campania 
„Bridge of Life” a primit peste 30 de 
premii în advertising şi publicitate de la 
lansare. 

Impactul campaniei, 
incert?

SAMSUNG Life a raportat că, 
după deschiderea „Podului Vieţii” în 
septembrie 2012, rata sinuciderilor de pe 
Mapo a scăzut cu 85%. Cu toate acestea, 
la începutul anului 2014, impactul 
pozitiv al campaniei a fost contestat 
de mai multe publicaţii naţionale, care 
au citat statistici indicând o creştere a 
numărului de tenative de suicid de pe 
pod.

Astfel, la începutul anului 2014, 
în presa locală şi internaţională au 
fost publicate mai multe articole care 
anunţau că popularitatea creată de 
campania SAMSUNG Life în jurul Podului 
Mapo a condus, în mod neaşteptat, la 
o creştere a sinuciderilor din acest loc, 
fiind creată o asociere negativă între 
pod şi ideea unui „loc unde te duci să îţi 
iei viaţa”. Conform statisticilor citate în 
presă, în 2013 au fost raportate 93 de 
tentative de suicid de pe Podul Mapo, 

de peste şase ori mai multe comparativ 

cu 2012, când avuseseră loc doar 15 

astfel de tentative. Ca argumente au fost 

citate cauze precum principiul social 

al imitării comportamentului celorlalţi 

(oamenii tind să imite comportamentul 

altor persoane în anumite situaţii incerte 

sau dificile), posibilitatea ca mesajele 

optimiste să fie percepute negativ de 

către oamenii cu probleme psihice (în 

loc să le creeze o stare psihică mai bună, 

le generează un sentiment de izolare), 

dar şi posibilitatea ca oamenii să fie 

tentaţi să facă exact contrariul a ceea ce 

transmit mesajele. 

Ca răspuns la aceste informaţii, 

Primăria oraşului Seul şi SAMSUNG Life 

au transmis un comunicat de presă în 

care au atras atenţia că, deşi într-adevăr, 

numărul tentativelor de sinucidere a 

crescut în 2013, numărul persoanelor 

decedate a scăzut. Astfel, din cele 93 

de persoane care au vrut să îşi ia viaţa 

în 2013 de pe Podul Mapo, 85 dintre 

ele au fost convinse să nu se arunce de 

pe pod, doar 8 dintre acestea sărind 

efectiv în apă (dintre care 5 au murit), cu 

47% mai puţin decât cele 15 persoane 

care s-au aruncat în 2012. Astfel, rata 

de supravieţuire a crescut la 94,6% 

în 2013, de la 60% în anul anterior. 

Mai mult decât atât, numărul mare al 

tentativelor a fost dat şi de o schimbare 

semnificativă în modul de raportare a 

acestor tentative. Aşadar, dacă înainte 

de 2013, acestea erau calculate doar 

în funcţie de apelurile martorilor la 

numărul de telefon dedicat 119 (în 

medie, o tentativă pe lună), începând cu 

2013, acestea au fost numărate din mai 

multe surse.  

În momentul de faţă, „Podul Vieţii” 

din Seul este considerat o atracţie 

turistică importantă a capitalei Coreei de 

Sud, deşi Primăria avea în plan, la finalul 

anului 2015, închiderea proiectului, 

citând costurile mari de întreţinere şi 

scăderea eficienţei mesajelor.  

Surse: Campaign Brief Asia, Korea Herald, 
CNN, SamsungVillage.com, Seoul.go.kr, 
InfluencePeople.biz 
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Pentru al şaselea an consecutiv, ediţia din 2016 a International Insurance Forum - 
„Motor Insurance - The Road Towards Profitability” a adus în dezbatere, la Istanbul, 
managementul daunelor de pe segmentul asigurărilor auto, lupta împotriva fraudelor, 
dar şi evoluţiile locale şi regionale din pieţele RCA şi Carte Verde.

International Insurance Forum 2016 
- „Motor Insurance - The Road 
Towards Profitability”
17 - 19 aprilie, Istanbul, Turcia

Cunoscut în rândul specialiştilor 

drept o platformă internaţională ce 

reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor de 

reglementare, alături de profesionişti din 

asigurări şi brokeraj, dar şi din domenii 

conexe, evenimentul derulat între 17 

şi 19 aprilie, la hotelul Pera Palace din 

Istanbul, a pus accent pe rentabilizarea 

liniilor de asigurări auto.

Printre vorbitorii care au susţinut 

prezentări cu prilejul forumului 

organizat de Media XPRIMM şi Istanbul 

Underwriting Center, cu sprijinul oficial 

al Asociaţiei Asigurărilor din Turcia, s-au 

numărat:

 Mehmet Akif EROGLU, Secretar 

General, Asociaţia Asigurărilor din Turcia

 James DALTON, Directorul secţiunii de 

Asigurări Generale din cadrul Asociaţiei 

Asigurătorilor Britanici

 Mariusz WICHTOWSKI, Preşedintele 
Consiliului Executiv al Biroului 
Asigurătorilor Auto din Polonia

 Sergej SIMONITI, Preşedintele 
Consiliului de Experţi ai Agenţiei de 
Supraveghere a Asigurărilor din Slovenia

 Dr. Thomas BRINKMANN, Country 
Manager Grecia şi Cipru, FRISS

 Richard NATHSCHLAEGER, Director 
Executiv, AUDATEX Austria.

Una din trei poliţe 
vândute astăzi în Turcia 
este o asigurare RCA

În momentul de faţă, în industria 
de asigurări din Turcia lucrează peste 
75.000 de persoane, iar piaţa continuă 
să se dezvolte. Între 2010 şi 2015,  piaţa 
din Turcia a avut o creştere de 41% a 
primelor brute subscrise, iar în momentul 

de faţă, 72% din capitalul companiilor 

este deţinut de grupuri internaţionale. 

Piaţa a înregistrat un profit net de 92 

milioane USD în 2015, în scădere faţă de 

cele 634 milioane USD în 2014, din cauza 

creşterii ratei daunei până la 138% pe 

segmentul asigurărilor RCA, a explicat 

Mehmet Akif EROGLU.

Una din trei poliţe de asigurare 

vândute astăzi în Turcia este o asigurare 

obligatorie de răspundere civilă auto. Nu 

ne aşteptăm ca asigurătorii să obţină profit 

pe segmentul RCA, a subliniat el.

Insolvențele 
asigurătorilor se pot 
întâmpla oriunde, nu doar 
în Europa de Est

Asigurările RCA au cel mai mare 

impact în toate pieţele de asigurări 
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generale din Europa, a explicat Mariusz 

WICHTOWSKI. Vorbind despre insolvența 

companiilor de asigurare, acesta a atras 

atenţia asupra faptului că un astfel de 

eveniment se poate întâmpla în orice 

ţară. Insolvențele asigurătorilor pot avea 

loc oriunde, nu doar în Europa de Est, iar 

fondurile de garantare trebuie să aibă 

fonduri suficiente pentru a putea face 

faţă unor astfel de situaţii, a atras atenţia 

reprezentantul Biroului Asigurătorilor 

Auto din Polonia.

În cazul intrării în faliment a 

unei companii de asigurare, ceilalţi 

asigurători rămaşi în piaţă vor trebui să 

acopere costurile, iar acest lucru se va 

răsfrânge asupra consumatorilor. Pe scurt, 

consumatorii sunt cei care trebuie să 

acopere în final aceste costuri, a subliniat 

Mariusz WICHTOWSKI.

Asigurătorii britanici 
primesc, în medie, o 
solicitare de despăgubire 
pentru leziuni cervicale în 
fiecare minut

Despăgubirile pentru vătămări 
corporale reprezintă o provocare majoră 
pentru totate piețele de asigurări, 
inclusiv pentru România și Turcia, iar 
situația poate degenera rapid dacă nu 
este ținută sub control. Spre exemplu, 
în Marea Britanie, în momentul de faţă, 
asigurătorii se confruntă cu o „epidemie" 
a victimelor accidentelor rutiere care 
invocă leziuni ale coloanei cervicale 
(„whiplash"), a explicat James DALTON.

Asigurătorii britanici primesc, în 
medie, o solicitare de despăgubire de 
la victime ale accidentelor rutiere care 
invocă leziuni ale coloanei cervicale în 
fiecare minut al fiecărei ore în fiecare zi. 
În perioada martie 2014 - martie 2015, 
762.325 de persoane au declarat că au 
suferit o leziune de tip „whiplash”, o leziune 
a gâtului, spatelui sau alte răni similare 
în urma unui accident auto, a precizat 
reprezentantul ABI. Acest lucru înseamnă 
despăgubiri de peste 2 miliarde lire sterline 
anual.

Frauda nu presupune 
doar detectare, ci şi 
prevenţie

O schemă frauduloasă poate apărea 
dintr-o simplă oportunitate, în orice ţară, 
şi se poate dezvolta extrem de repede, a 
declarat Dr. Thomas BRINKMANN. Cu 
toate acestea, descoperirea unei fraude 
este la fel de importantă ca prevenirea 
acesteia, a punctat el.

Autorităţile de 
reglementare au un rol 
sensibil în piaţa RCA

Rolul autorităţilor de reglementare 
este unul sensibil pe segmentul 
asigurărilor RCA, deoarece acestea 
trebuie să se asigure, pe de o parte, 
că persoanele vătămate sunt corect 
recompensate, dar şi că asigurătorii nu 
sunt afectaţi de pierderi masive de venit, 
pe de cealaltă parte, a afirmat Sergej 
SIMONITI.

Poziţia Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte primele de pe segmentul RCA este 
că acestea nu ar trebui stabilite printr-o 
reglementare. Cu toate acestea, există 
şi argumente în favoarea reglementării 
primelor de pe acest segment, astfel că, în 
final, aceasta devine o decizie politică, a 
adăugat Sergej SIMONITI.

Mihai CRĂCEA

Adina TUDOR

With the special supportOrganizers

Main Partners

Partner

Media Partner

MOTOR INSURANCE
The road towards profitability
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A X-a Ediție a Conferinței Internaționale „Insurance in Central Asia”
12 -13 aprilie 2016
Alma-Ata, Kazahstan

A XX-a Ediție a Conferinţei Internaţionale de Reasigurări 
6 - 7 aprilie 2016, Moscova, Rusia

În prima jumătate a lunii aprilie, pentru al zecelea an consecutiv, peste 
100 de reprezentanţi ai industriei de asigurări şi reasigurări s-au reunit la Alma-
Ata, Kazahstan, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Insurance in Central Asia”. 
Printre subiectele dezbătute cu acest prilej s-au numărat realităţile pieţelor 
de asigurare din Asia Centrală în condițiile economice actuale, cât și analiza 
problemelor cu care se confruntă asigur[torii, precum și perspectivele de 
dezvoltare a segmentului de asigurare în condițiile implementării tehnologiilor 
inovatoare. 

Directorul Departamentului de Supraveghere a Asigurărilor a Băncii 
Naționale a Republicii Kazahstan, Janat KURMANOV, a susţinut o prezentare 
în deschiderea sesiunii plenare, dedicată perspectivelor de dezvoltare a pieței 
locale de asigurare în condițiile economice existente. Acesta a subliniat faptul 
că piața de asigurare din Kazahstan necesită o dezvoltare dinamică bazată 
pe inovație în ceea ce privește implementarea produselor de asigurare, cât și 
creșterea calității serviciilor de asigurare.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Asigurătorilor din 
Kazahstan și a Fondului de Garantare a Asiguraţilor. Partenerii speciali au fost 
UNITY Re, DIASOFT și Re Union, în timp ce Publicațiile XPRIMM au sprijinit, și în 
acest an, conferința în calitate de Partener Media.

Odată cu impunerea regimului de 
sancţiuni economice împotriva Rusiei de 
către SUA și țările UE, reasigurătorii locali 
întâmpină dificultăți serioase în ceea ce 
privește cedarea riscurilor rezultate din 
proiecte strategice cu investiții majore pe 
piețele tradiționale externe. 

Mai mult, înăsprirea legislației 
în ceea ce privește calitatea activelor 
şi rezervelor asigurătorilor, sistarea 
proiectelor importante de invesţii şi 

reducerea volumului de business subscris 
de asigurătorii locali au fost principalele 
provocări pentru industria de re/asigurări 
din Rusia în anul precedent. 

La toate cele menționate, mai 
putem adăuga  nivelul ridicat al inflației,  
precum și scăderea veniturilor populaţiei.

Evenimentul a fost organizat de 
către asociaţia locală a asigurătorilor 
-  ARIA şi DELOVOY Format. În mod 
tradiţional, Publicaţiile XPRIMM au 

susţinut evenimentul în calitate de 
Partener Media.

Cu ocazia evenimentului a fost 
lansată o nouă ediție a XPRIMM Insurance 
Profile dedicată pieței de re/asigurare din 
Rusia. Pe lângă cele mai recente rezultate 
financiare (anul 2015), publicația 
prezintă o serie de articole și interviuri  
în cadrul cărora sunt supuse analizei 
atât tendințele generale ale pieței, cât și 
aspecte care vizează segmentele de nișă.

Eveniment Internaţional
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Prima Ediție a Conferinței Internaționale de Asigurări Auto
28 - 29 aprilie, Budapesta, Ungaria

A 12-a Ediție a Conferinței Internaționale de Risk Management 
14 - 15 aprilie, 2016 Alma-Ata, Kazahstan 

Profesioniștii în asigurări, reasigurări, brokeraj și domeniile 
conexe s-au reunit în capitala Ungariei, cu prilejul primei ediții 
a Conferinței Internaționale de Asigurări Auto, pentru a analiza 
principalele provocări și oportunități din piața de profil. 

Pe agenda evenimentului, alături de problematica tarifării 
și a managementului daunelor, s-a aflat și o consistentă secțiune 
dedicată noilor tehnologii care ar putea revoluționa, nu peste mult 
timp, domeniul asigurărilor auto.

Michael THEILMEIER (GDV), Danijela ZISER (SWISS Re), Krzysztof 
JABLONSKI (VAN AMEYDE CEE), Laszlo KALMAR (EUROP ASSISTANCE 
Hungary), Nikola MILIJEVIC (Institute for Insurance – Croația), Daniel 
MOLNOS (MABISZ) și Mădălin ROȘU (Responsabil Secțiune Auto, 
UNSAR) s-au numărat printre specialiștii care au susținut prezentări.

Evenimentul a fost organizat de către Institute for Insurance din 
Croația, cu sprijinul MABISZ – asociația profesională a asigurătorilor 
din Ungaria, în parteneriat cu XPRIMM.

Organizată și susținută de către 
EURASIA Insurance Company (cel 
mai mare asigurător din Kazahstan), 
ce-a de-a douăsprezecea ediție 
a evenimentului a supus analizei 
problematica managementul riscurilor,  
pe fondul perioadei actuale,  dominată 
de instabilitate financiară și politică. În 
mod tradițional, Publicațiile XPRIMM 
au sprijinit evenimentul, în calitate de 
Partener Media. 

Pentru prima dată putem identifica 
în regiune riscuri politice majore. 
Managementul acestor riscuri nu trebuie 
neglijat. Perioada delicată cu care ne 

confruntăm este similară celei pline de 
reforme politice din anii ’80 - așa-numita 
restructurare a Uniunii Sovietice, care a dus 
în mod inevitabil la dezintegrarea acesteia. 
În zilele noastre putem identifica, ca risc 
major, incertitudinea, respectiv producerea 
unui conflict devastator pe fondul 
multiplelor conflicte regionale. Așadar, 
situația actuală pe plan internațional mă 
duce cu gandul la o nouă restructurare, dar 
de această dată vorbim de o restructurare 
geopolitică. În același timp, pe lângă riscul 
politic, să nu uităm de cel cibernetic sau 
de terorism, a subliniat Boris UMANOV, 
Președinte, EURASIA Insurance Company.

De asemenea, evenimentul a 
devenit o platformă de discuție pentru 
numeroase teme de actualitate, 
precum administrarea și monitorizarea 
eficientă a riscurilor generate în aviație, 
industria petrolieră, zona complexelor 
energetice și a celor de minerit. În acest 
sens, dezvoltarea și aplicarea corectă a 
unui sistem de gestionare a riscurilor 
ar reprezinta un factor cheie în vederea 
îmbunătățirii competitivității economiei 
oricărei țări. 

Eveniment Internaţional
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Chiar dacă li se explică frumos micuţilor că nu e bine să vorbească 
urât, să fie agresivi cu colegii de la „grădi” sau cu prietenii din parc – 
toate aceste îndemnuri parcă le intră pe o ureche și le ies pe cealaltă. 
Iar cum clienţii pieţei de asigurări au fost, mai întâi, copii –  pentru 
cei mai mulţi deprinderile de învăţare și le-au cam... păstrat. 

Clienţii sunt ca și copiii: 
cum îi creștem, așa-i avem!
Ce „copiază” copiii: 
vorbele sau faptele?

Soția mea e psiholog, specialist în 

parenting. Și de multe ori îmi povestește 

de „aparținătorii” care vin la cabinet și i 

se plâng de faptul că propriile odrasle nu 

aplică mai nimic din ceea ce sunt învățați 

de către părinți, bunici, educatori sau 

profesori. Chiar dacă li se explică frumos 

micuților că nu e bine să vorbească urât, 

să fie agresivi cu colegii de la „grădi” 

sau cu prietenii din parc – toate aceste 

îndemnuri parcă le intră pe o ureche și le 

ies pe cealaltă. 

Iar cel mai „interesante” sunt 

situațiile în care, conștientizând că 

abordarea diplomatică nu prea dă 

roadele scontate, unii părinți recunosc 

că recurg și la acțiuni în forță, de genul: 

Învață dracului odată să vorbești frumos, 

că de nu îți pocnesc două de-ți sar dinții din 

gură!. 

Acum, sincer, nu sunt convins 

dacă replica a fost întocmai așa, dar 

să fi fost și numai pe jumătate atât de 

„convingătoare”, concluzia e clară: acești 

părinți puteau să spună și de o mie 

de ori copiilor lor să vorbească și să se 

comporte civilizat, în condițiile în care 

micuții văd în familie comportamente 

exact opuse, astfel încât  ar fi o adevărată 

minune să urmeze vorbele și nu faptele...

Dar clienții...
Iar cum clienții noștri au fost, mai 

întâi, copii, cred că, cei mai mulți, și-au 
păstrat deprinderile de învățare. Adică, îi 
educă vorbele sau faptele?

Astfel, pe de o parte, înțeleg și 
învață despre rolul asigurărilor, când 
și cum îi poate ajuta un astfel de 
instrument financiar, prin intermediul 
campaniilor de educare ale firmelor de 
asigurări, brokerilor, organizațiilor și 
uniunilor din piață...

DAR
... pe de cealaltă parte, cel mai mult 

învață din interacțiunile concrete pe care 
le au cu operatorii pieței de asigurări.

Prin urmare, trebuie să înțelegem 
odată pentru totdeauna următoarele 
aspecte:
 clientul nu are încredere pentru că, 
cel mai probabil, cel puțin o dată în 
interacțiunile pe care le-a avut cu piața 
financiară, promisiunile care i-au fost 
făcute nu au fost onorate;
 clientul inventează motive (care de 
care mai ciudate) pentru a nu încheia 
o poliță de asigurare și pentru simplul 
motiv că nu are curajul să spună 
consultantului că nu i-a făcut o impresie 
tocmai bună;
 clientul reacționează vehement la o 
greșeală mică din partea asigurătorului 

sau a brokerului și poate pentru că, în 
trecut, a avut alte nemulțumiri pe care nu 
le-a exprimat, iar ultima a fost cea care 
„i-a umplut paharul”;
 clientul este nemulțumit de modul 
în care i-a fost gestionat dosarul de 
despăgubire și pentru că, probabil, la 
încheierea poliței i-au fost prezentate 
o serie de beneficii diferite (în sensul 
cosmetizării exagerate a acestora), față 
de cele care există în realitate;
 clientul apreciază „calitatea” unui 
produs, în principal, prin prisma prețului 
acestuia pentru că, cel mai probabil, de 
nenumărate ori consultanții de asigurări 
au menționat tariful redus ca fiind 
principalul argument de cumpărare;
  clienții exagerează experiențele 
neplăcute și le minimalizează pe cele 
neplăcute. 

Și enumerarea ar putea continua ...
Iar ceea ce experimentează un 

client, întotdeauna, are un impact mult 
mai mare asupra sa, decât ceea ce i se 
spune!

Pieţele financiare din întreaga lume nu 

au neapărată nevoie de mai mulţi experţi, 

vânzători profesioniști și manageri de succes. 

Ele au nevoie, mai degrabă, de mai multă 

transparenţă, etică, tarifare mai echitabilă 

a produselor și de cât mai multe promisiuni 

respectate faţă de clienţi!

Dr. Alin T. BĂIESCU
www.alinbaiescu.ro

Pastila de ASIGUREZĂ
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Eveniment

NN Asigurări de Viață a 
intrat pe piața asigurărilor 
de sănătate
7 aprilie

„Școala pentru Jurnaliști” 
ediția a VI-a
15 - 17 aprilie 

De Ziua Mondială a Sănătății, NN 
Asigurări de Viată a anunțat extinderea 
portofoliului de produse prin lansarea 
asigurării private de sănătate. Compania 
își propune ca 10% din volumul de new 
business realizat în 2016 să provină din 
acest tip de asigurări.

Prin Asigurarea de Sănătate 
NN, vrem să fim alături de familiile din 
România în prezent, în viața lor de zi cu zi, 
nu doar în viitor, așa cum se întâmplă prin 
asigurările de viață sau pensiile private, 
a declarat Marius POPESCU, Director 
General, NN Asigurări de Viață.

Asigurarea de Sănătate NN oferă 
clienților acoperire pentru situații care 
presupun spitalizare sau intervenție 
chirurgicală ca urmare a îmbolnăvirii sau 
accidentelor. De asemenea, noul produs 
include și o componentă opțională de 
prevenție care asigură un control medical 
anual complet, până la 12 consultații 
generale sau de specialitate și reduceri 
între 20% și 70% pentru consultațiile sau 
investigațiile care depășesc beneficiile 
acoperite, în funcție de tipul pachetului 
ales.

La jumătatea lunii aprilie, UNSAR a organizat la Sinaia cea 
de a VI-a ediție a „Școlii pentru Jurnaliști” - eveniment dedicat 
reprezentanților presei financiare, care are ca obiectiv principal 
familiarizarea acestora atât cu noțiuni de ordin tehnic, cât și cu o serie 
de concepte și practici specifice domeniului asigurărilor.

Programul cursurilor a inclus prezentări pe diferite teme de 
interes, sesiuni de Q&A, precum și discuții libere. Printre subiectele 
abordate s-au numărat tarifarea și daunalitatea pe RCA, problematica 
constituirii unui fond mutual,  precum și subvenția primei de 
asigurare în cazul asigurărilor agricole, perspectivele asigurărilor 
de sănătate sau impactul modificărilor legislative asupra evoluției 
polițelor de locuințe.  

Cursurile s-au desfășurat cu sprijinul unor cunoscuți specialiști 
ai companiilor membre UNSAR, printre aceștia numărându-se 
Marius POPESCU, Vicepreședinte și Responsabil Secțiunea Asigurări 
de Viață și Sănătate, Francois COSTE, Responsabil Secțiunea de 
Asigurări Agricole, Lucian MARIN, Consultant Asigurări Agricole, 
Aurel BADEA, Responsabil Secțiune Asigurări de Bunuri și Proprietăți, 
Mădălin ROȘU, Responsabil Secțiune Asigurări Auto, respectiv Sorin 
GRECEANU, Director General, FPVS, Ovidiu CIOBANU, Președinte, 
ADAR, și Corina SOUVANNASOUK, trainer în asigurări.

Marius POPESCU 
Director General 
NN Asigurări de Viaţă
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De 14 ani, știrile din 
asigurări ajung la cititori 
prin intermediul XPRIMM 
Ştiri!
18 aprilie

S-a lansat „Pastila de Asigureză & Afacereză”
19 aprilie

Pe 18 aprilie a.c. s-au împlinit 14 ani 
de la momentul lansării newsletter-ului 
XPRIMM Știri, buletinul informativ care 
trimite, în fiecare zi, cele mai noi știri din 
domeniul asigurărilor către adresele de 
e-mail ale peste 14.500 de profesioniști 
din piața de asigurări și brokeraj, zona 
pensiilor private, sfera financiar-bancară, 
precum și alte domenii conexe. 

Debutând în 2002 cu doar două 
rubrici, cea a ştirilor interne, respectiv 
cea dedicată zonei externe, în prezent, 
XPRIMM Știri aduce cititorilor atât știri 
interne și externe despre piețele de 
asigurări și brokeraj locale și regionale, 
cât şi informații privind domeniul 
financiar și piața de capital, cele mai 
recente job-uri din piața de profil, un 
calendar al evenimentelor locale și 
internaționale, interviuri cu o serie de 
specialiști recunoscuți din piață și nu 
numai.

XPRIMM Ştiri este parte a familiei 
XPRIMM Newsletters, care include, de 
asemenea, buletinele XPRIMM Info, 
XPRIMM Job, XPRIMM Special, XPRIMM 
MD Ştiri şi XPRIMM News.

Cea mai recentă lucrare a lui Alin BĂIESCU, „Pastila de Asigureză 
& Afacereză”, a fost lansată oficial în a doua jumătate a lunii aprilie, cu 
prilejul unui eveniment special desfășurat la librăria Cărturești Verona din 
București. 

În zona financiară, se întâmplă uneori ca tocmai cei care ar trebui să-l 
apropie pe omul obișnuit de acest domeniu – asigurătorii sau brokerii – să fie 
cei care îl îndepărtează. Una dintre cauze este legată de faptul că de multe ori 
aceștia comunică foarte tehnic, foarte alambicat. Tocmai de aceea, în urmă 
cu cinci ani, am lansat proiectele de comunicare și educație în asigurări, a 
declarat Alin BĂIESCU în cadrul evenimentului.

„Pastila de Asigureză & Afacereză" înglobează cei peste 15 ani de 
experiențe personale ale autorului în domeniul asigurărilor și al afacerilor, 
fiind un exercițiu de comunicare în zona financiară diferit de ceea ce se 
regăsește în prezent în rândul lucrărilor de specialitate. Concret, volumul 
reuneşte, într-un format special, articolele și materialele publicate de 
autor, de aproape 5 ani, pe blogul alinbaiescu.ro.

Alin BĂIESCU este unul 
dintre specialiștii pieței de 
asigurări din România, în cei 
peste 15 ani de activitate în acest 
domeniu ocupând diverse poziții 
de middle și top management în 
companii precum METROPOLITAN 
Life, RAIFFEISEN, AEGON, 
EUREKO Asigurări și GARANTA 
Asigurări. Acesta este cunoscut, 
de asemenea, și pentru proiectele 
sale de educație în asigurări, 
printre acestea numărându-se 
primul serial de desene animate 
despre asigurări, dar și lucrarea 
„DEX Asigureză – Română, 123 
de termeni din Asigurări cum nu 
găsești în nicio Carte de Business”.

Eveniment

 14.500 
abonaţi

profesioniști din piața de asigurări și 
brokeraj, zona pensiilor private, sfera 

financiar-bancară, precum și alte 
domenii conexe. 
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Profesioniştii din asigurări, la fel ca și cei din alte domenii de activitate, sunt nevoiţi 
adesea să plece în diverse călătorii de afaceri fie în ţară, fie în străinătate, ajungând să 
viziteze oraşe noi şi nefamiliare. Şi, pentru că astfel de momente ar trebui să devină 
oportunităţi pentru o aventură urbană, vă prezentăm astăzi câteva aplicaţii utile pentru 
explorarea unui oraş nou. 

Aventuri urbane: Cum să 
explorezi un oraş nou

Fie că este vorba de o călătorie de 
afaceri, participarea la un eveniment 
sau un city break, există momente în 
care poţi ajunge într-un oraş care îţi este 
complet necunoscut, fie din România, 
fie din străinătate. Chiar dacă primul 
impuls ar putea fi de a vizita doar una-
două „zone turistice” mai populare şi de 
a nu te abate de la străzile principale, 
poţi transforma momentul într-o mică 
aventură urbană, cu ajutorul unor 
aplicaţii pentru smartphone care să te 
ajute să descoperi noul oraş fără niciun 
alt ghid.

Cum să nu te rătăceşti: 
Hărţi ale obiectivelor 
turistice (şi nu numai)

O hartă bună a locului reprezintă 
primul instrument pe care orice călător 
serios ar trebui să-l aibă la îndemână, 
iar smartphone-urile de astăzi echipate 
cu GPS te asigură că vei putea accesa 
o hartă online oricând. Google Maps 
este unul dintre serviciile populare 
pe acest segment, fie că mergi pe jos, 
fie cu maşina, existând însă multe 
alte alternative (de exemplu, o altă 
recomandare pentru şoferi este şi Waze). 
În cazul în care ajungi însă într-o zonă 
unde nu ai deloc semnal, este bine să ai 
o alternativă. Aplicaţia Waypoint pentru 

iOS (cu variante precum Waypoint Free 
pe Android) este gândită să funcţioneze 
în zone unde telefonul nu mai are semnal 
de niciun fel, permiţându-i utilizatorului 
să se orienteze pe baza unui sistem de 
tip busolă.

Dacă vrei mai mult decât o simplă 
hartă pentru orientarea în spaţiu, poţi 
apela la Foursquare. Reţeaua socială care 
se autointitulează „cel mai bun ghid în 
oraş” îţi pune pe hartă cele mai bune 
restaurante, magazine, cafenele, dar şi 
„locuri de distracţie” (inclusiv parcuri 
şi muzee). Aplicaţia poate fi utilizată 
în orice oraş din lume şi include, de 
asemenea, peste 75 milioane de sugestii 
şi sfaturi de la utilizatori.

Unde să mănânci sau ce să 
vizitezi: Află recomandări 
de la localnici

Foursquare este doar una dintre 
sutele de aplicaţii care oferă sugestii şi 
recomandări de localuri unde să mănânci 
sau să bei o cafea într-un oraş străin, pe 
baza sugestiilor oferite de localnici (şi 
alţi turişti). Un alt exemplu este Trippy 
(disponibilă în iOS), unde oricine poate 
pune o întrebare legată de călătorie, 
la care vor răspunde experţi din zona 
respectivă sau alţi turişti. De asemenea, 
„Spotted by Locals” oferă (contra cost) 
ghiduri pentru 66 de oraşe din Europa şi 
America de Nord. Realizate de localnici, 
ghidurile sunt actualizate şi conţin 
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pentru a vizita toate obiectivele turistice 
pe care le aveai în plan). Aici intervine 
Moovit pentru transportul în comun. 
Descrisă drept „aplicația de transport 
public numărul 1 din lume, folosită 
cu încredere de peste 30 milioane de 
călători din mai mult de 800 de orașe”, 
aceasta oferă un ghid extrem de util în 
ceea ce priveşte cele mai bune rute de 
transport în comun pentru a te deplasa 
în oraşe din întreaga lume. Dincolo de 
liniile de transport în comun din multe 
oraşe din Europa şi America, aplicaţia 
dispune şi de toate agenţiile majore de 
transport din România, precum RATB, 
Metrorex, RAT Brașov, RATBV, Transbus 
Codreanu sau CTP Arad.

Cum să găseşti net gratuit 
sau cea mai apropiată 
benzinărie

Teoretic, AroundMe (disponibilă 
atât pe Android cât şi pe iOS) ar putea 
fi încadrată şi ea la categoria aplicaţiilor 
care te ajută să găseşti cafenele sau 
restaurante bune, însă aceasta face mai 
mult decât atât: prin intermediul ei, poţi 
găsi şi o serie de alte locaţii utile, de la 
bănci şi ATM-uri până la cel mai apropiat 
spital sau o benzinărie... în peste 200 de 
ţări din întreaga lume.

Atunci când călătoreşti s-ar putea 
să nu ai întotdeauna acces la Internet 
pentru a-ţi mai verifica mail-urile sau 
contul de social media. Şi aici intervine 
WiFi Finder, care este o aplicaţie Android 
simplă şi utilă, ce identifică hotspot-uri 
WiFi oriunde în lume, scanând zona din 
apropiere şi anunţând utilizatorul dacă 
a identificat reţele cu acces gratuit. Mai 
mult decât atât, rezultatele căutării sunt 
filtrate în funcţie de locaţie (reţele de 
la cafenele, hoteluri etc.) sau furnizorul 
de internet, astfel că poţi opta pentru o 
reţea care ar putea fi mai sigură. Cu toate 
acestea, trebuie să ţii cont de faptul că 
adesea conectarea telefonului/ tabletei 
la un WiFi gratuit poate aduce multe 
riscuri de securitate, astfel că ar fi indicat 
să foloseşti această soluţie doar în caz de 
urgenţă. 

Descoperă Braşovul, 
oraşul gazdă FIAR 2016!

Braşov, unul dintre cele mai vechi 
oraşe ale ţării construite în perioada 
medievală, a devenit gazda Forumului 
Internaţional Asigurări-Reasigurări 
(FIAR) în anul 2014. Cu o istorie lungă 
(primele atestări documentare plasează 
construirea Braşovului în anul 1203, deşi 
data nu este confirmată de surse oficiale), 
municipiul se numără printre oraşele 
din România cu un important potenţial 
turistic, iar cei care îşi petrec câteva zile 
în Braşov pot opta pentru numeroasele 
monumente istorice deschise publicului 
sau alte atracţii turistice.  

Dacă ajungi, în luna mai, la FIAR 
2016, şi vrei să profiţi de moment pentru 
a face o scurtă plimbare, sau dacă pur 
şi simplu vrei să vizitezi Braşovul într-un 
weekend, poţi explora oraşul cu ajutorul 
câtorva aplicaţii dedicate disponibile în 
magazinul Google Play pentru Android.

Astfel, „Braşov-România Offline 
Map” îţi pune la dispoziţie o hartă a 
oraşului independentă de conexiunea la 
Internet, pentru a putea străbate oraşul 
fără să-ţi faci griji cu privire la consumul 
de date. Pe de altă parte, dacă ai prefera 
să nu rătăceşti de unul singur şi ai vrea 
un traseu prestabilit, poţi folosi „Braşov 
Map and Walks”, care vine cu o serie 
de tururi personalizate ale oraşului. 
De exemplu, „Fortificaţiile din Braşov” 
bifează 10 locaţii, în timp ce „Turul 
cultural” bifează 7 puncte de interes.

O listă a monumentelor şi a 
obiectivelor turistice poţi găsi şi prin 
intermediul aplicaţiilor „MergÎn Braşov” şi 
„Monumente Braşov”, în timp ce „Brașov 
City App” îţi aduce toate evenimentele 
importante ale orașului, împreună cu 
ghidul locațiilor unde îţi poţi petrece 
timpul liber.

Adina TUDOR

tips&tricks, sfaturi şi recomandări pentru 
un turist care vrea să exploreze oraşul 
„ca un localnic”. Documentele sunt 
disponibile fie pe Android sau iOS, fie 
direct în format pdf.

Cum să străbaţi oraşul: Cu 
autobuzul

Nimic nu se compară cu a simţi 
pulsul unui oraş luând-o la pas pe 
străduţe întortocheate. Câteodată însă 
e aproape imposibil să străbaţi kilometri 
întregi pe jos (şi să mai ai energie şi 

Foursquare, „cel 
mai bun ghid în 
oraş”, pune pe 
hartă cele mai 
bune restaurante, 
magazine, cafenele, 
dar şi „locuri de 
distracţie”.

Prin intermediul 
aplicaţiei 
AroundMe, poţi 
găsi cele mai 
apropiate bănci 
şi ATM-uri, dar 
şi spitale sau 
benzinării.

Rubrică susţinută de
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Les deux-pièces 
O investiţie sigură pentru 
orice vârstă, siluetă și ocazie

Clothing Tips&Tricks

by Cosmina Maria
Din punct de vedere vestimentar, 

„les deux-pièces” se poate traduce prin 
eleganță, rafinament și seriozitate. Un 
astfel de costum este potrivit atât pentru 
o ținută office (în culori sobre), cât și 
pentru pentru participarea la conferințe, 
evenimente sau întâlniri de afaceri - în 
aceste cazuri fiind de preferat nuațele 
pastelate sau mai îndrăznețe, menite să 
atragă atenția. 

De ce deux-pièces? Pentru o alură 
stilată şi deosebit de atrăgătoare. Un 
avantaj al unui astfel de costum este 
croiala, un deux-pièces care urmează 
liniile corpului punând foarte ușor în 
valoare formele feminine. 

Vă doriţi o notă mai îndrăzneață? 
Decolteul poate fi evidențiat purtând 
sacoul „în V” direct pe piele.

Lungimea și lărgimea mânecii 
sacoului reprezintă două elemente 
care pot fi diferite de la un costum la 
altul. Astfel, prin intermediul lor pot fi 
evidențiate sau, din contră, estompate, 
anumite particularități ale brațelor. 

De asemenea, fusta poate varia, la 
rândul său, ca lungime, ceea ce permite 
atât sublinierea formei picioarelor, cât 
şi o eventuală ascundere a unor defecte 
ale acestora. De reținut: indiferent de 
lungimea fustei, un plus de rafinament 
poate fi dat de o pereche de stiletto.

Costumul de tip deux pièces 
reprezintă un element vestimentar 
atemporal, cu o extraordinară 
versatilitate: acesta se pliază foarte 
uşor pe diverse categorii de vârstă şi, 
de asemenea, îmbină aerul de putere 
construit de liniile elegante cu graţia 
specific feminină.
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Made-to-measure by CONSIGLIERI
Din postura de om de afaceri, nimic nu spune mai multe despre tine decât 

propria imagine. Nu contează doar ce porți, ci și cum porți. Venind în ajutor, 

CONSIGLIERI vorbește despre conceptul made-to-measure, care în fapt nu este 

doar o haină făcută la comandă, care să se potrivească corpului tău, ci despre un 

stil de viață – haina care te face „om”.

CONSIGLIERI este un brand tânăr, dinamic, orientat către viitor. Propunând 

clienților săi idealul desăvârșirii de sine prin imagine, CONSIGLIERI crede că 

inteligența și caracterul unui bărbat puternic sunt cel mai bine puse în valoare 

de o excelentă și adecvată alegere a vestimentației și accesoriilor potrivite 

statutului său social, gradului de formalitate, al ocaziilor sau anotimpului.
www.consiglieri.ro

Ne mândrim cu România, cu 

frumuseţile, tradiţiile şi istoria sa... Vorbim 

cu drag despre țara noastră străinilor 

care vor să ne cunoască, iar formele de a 

ne manifesta identitatea naţională sunt 

diverse. Tricourile COLOR sunt una dinte 

ele şi reprezintă o întrupare a ceea ce 

generic putem numi „Spirit Românesc”. 

Inspirate din tradiţiile, valorile 

şi istoria românilor, designul tricourilor COLOR îmbină simboluri 

reinterpretate deseori într-o cheie ludică, tricolorul şi personaje din 

basmele noastre populare. Rezultatul: o piesă vestimentară uşor de 

asortat la orice ţinută, originală prin design, mesaj şi, nu în ultimul rând, 

prin starea de spirit pe care o dă celui care o poarta cu drag şi mândrie. 

Puteţi gasi tricourile cu suflet românesc la 

www.colortricouri.ro

 cu Spirit Românesc
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Timpul se numără printre cele mai importante resurse pe care le 
avem la dispoziție și, într-o lume care se schimbă în fiecare secundă,  o 
proastă sau deficitară administrare a timpului reprezintă un handicap. 
Scrisă într-un stil alert și extrem de concis, „Musai List” este cartea care 
ne învăță cum să obținem mai mult timp, cum să muncim mai inteligent 
și mai cu folos și, nu în ultimul rând, cum să avem o existență relaxată și 
plină de bucurii.

Octavian PANTIȘ, Editura PUBLICA

CONCERT FESTIVAL

MARATON

CARTE

MUSE Gourmet Festival

Herbalife TriChallenge Brașov 2016

Musai List

Aflată 

în turneul de 

promovare a 

proaspătului 

album  „Drones”, 

formația 

britanică 

MUSE revine 

la București 

pentru un show de excepție sub egida 

festivalului Rock The City, pe 29 iulie 

2016,  în Piața Constituției. În deschiderea 

concertului pe scenă vor evolua cei de 

la Volbeat și Birth of Joy. „Drones” este 

un album concept, care narează „istoria” 

protagonistului prin relatarea diverselor 

stări pe care acesta le experimentează. 

București, Piaţa Constituţiei, 29 iulie

Începutul lunii iulie anunță startul 
Herbalife TriChallenge Brașov 2016, cursă care 
presupune o succesiune a trei probe: înot, 
ciclism și alergare. Triatlonul este structurat 
pe două distanțe, cea standard, numită și 

olimpică – 1.500 m înot + 47 km ciclism + 8 km alergare –,   și cea sprint – 500 m înot + 27 
km ciclism + 4 km alergare. Cursa poate fi parcursă individual sau în echipă. 

Brașov, Piaţa Sfatului, 3 iulie 2016

În weekendul 3-5 iunie, va avea 
loc prima ediție Gourmet Festival, 
o celebrare a culturii gastronomice, 
dedicată celor care apreciază bucătăria 
gourmet, gusturile adevărate, unicitatea 
și experiența pe care le poate oferi orice 
fel de mâncare. Aici ne vom da întâlnire 
cu principalii invitați – street food, 
mâncare tradițională și internațională, 
bio și raw vegană, live cooking, 
concursuri culinare, degustări de vinuri, 
băuturi și deserturi. La acestea se adaugă 
și puțină muzică, prin piese lounge și 
concerte live de jazz, swing și blues.
București, Băneasa Shopping City, 3-5 iunie 
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