
www.primm.ro  Anul XVIII - Numărul 4/2016 APRILIEwww.primm.ro  Anul XVIII - Numărul 6/2016 IUNIE (156)

Asigurările, influenţate 
de tehnologie şi de 
noile generaţii de 
clienţi

Tendinţe

Prof. Karel Van HULLE 
KU Leuven and Goethe 
University Frankfurt 
Membru al IRSG, EIOPA

Interviu

Brokerii NU sunt o 
„specie” pe cale de 
dispariţie

Brokeraj

Solvency II sau 
un nou mod de a face 
asigurări

Solvency II

 ASIGURĂRI & PENSIIFONDAT 1999

2016



FONDAT 1999 

ASIGURĂRI & PENSII

Revista PRIMM este realizată 
cu sprijinul următoarelor companii, 

cărora le mulţumim! 



1www.primm.ro 06/2016

Editorial

Angajatorii din asigurări prevăd pentru trimestrul trei din 2016 
cea mai dinamică piață a muncii din ultimii șapte ani, +20% 
previziune netă de angajare, conform unui studiu efectuat de 
MANPOWER. 

Există viață și după 
disponibilizare? 

Fară doar și poate, falimentul ASTRA Asigurări a produs 
un șoc major în piață, atât printre asigurați, păgubiți, service-
uri sau reasigurători, cât și în rândul celor aproape 1.400 de 
profesioniști care au rămas fără locuri de muncă. 

Lucrurile sunt agravate de situația delicată a altor jucători 
din piață și de încetarea activității în cazul brokerilor care nu 
s-au conformat noilor cerințe de capitalizare. Asta  „îngroașă” 
numărul specialiștilor în asigurări care sunt nevoiți să pună 
punct și să o ia de la capăt.

Utilizând un instrument eficient, fie că ești inspector, 
actuar, manager sau specialist în vânzări, poți însă descoperi 
că există viață și după... disponibilizare. De aproape 15 ani, 
newsletter-ul XPRIMM Job a schimbat destinul a sute de 
candidați oferind oportunități multiple de angajare, atât în 
industrie, cât și în domenii conexe pieței de asigurări.

Cum aşa?
 Anunțurile de recrutare ajung la peste 16.000 de abonați ai 
newsletter-lor XPRIMM; 

 Joburile sunt publicate apoi atât în newsletter-ul XPRIMM 
Știri, cât și pe portalurile 1asig.ro și asiguratori.ro, fiind 
menținută astfel o legătură directă, exclusivă și permanentă 
între candidați și companii; 

 Atât anunțurile de recrutare,  cât și alte articole de 
specialitate, de interes pentru toți cei care activează pe 
piața muncii sunt citite și de cei peste 1.500 de membri 
ai Grupurilor XPRIMM Job de pe LinkedIn și Facebook, 
preponderent specialiști din piața asigurărilor și din domeniile 
financiare.

Redacţia XPRIMM Job 

P.S.: Dacă ești în căutarea unui job, abonează-te la newsletterele 
XPRIMM, accesează 1asig.ro și asiguratori.ro și integrează-te 
comunităţilor XPRIMM Job de pe LinkedIn și Facebook. Poţi afla 
astfel, constant și printre primii, că asigurători internaţionali,  
cât și brokeri de top au publicat și vor publica în continuare 
în newsletterele XPRIMM și pe portalurile noastre anunţuri 
promiţătoare de recrutare pentru piaţa muncii. 

zice că da!
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Cu ocazia Conferinţei 
„Insurance Market 
Trends" din cadrul 
FIAR 2016, tendinţele 
industriei globale de 
asigurări, dar și cele 
la nivel regional/
naţional, au fost 
prezentate de vorbitori 
de talie internaţională 
precum Kurt KARL 
(Economistul Şef al 
SWISS Re), Louisa 
RENOUX (Expert în 
risk management), 
dar și de cele mai 
importante trei voci ale 
pieţei de asigurări din 
România.

Asigurările, influenţate 
de tehnologie şi de noile 
generaţii de clienţi

2016
by

Piaţa de asigurări va continua să 
crească în 2016, influenţată şi de evoluţia 
pozitivă a economiei. Companiile 
de asigurări trebuie să se adapteze 
la cerinţele şi stilul de viaţă al noilor 
generaţii de clienţi. De asemenea, toţi 
jucătorii fac eforturi pentru a creşte 
încrederea în industria afectată de mai 
multe evenimente în ultimii ani, sunt de 
părere specialiştii care au participat la 
conferinţă.

Creşterea economică se va 
îmbunătăţi în ţările din Europa, ceea ce 
va face ca pieţele de asigurări din Europa 
Centrală şi de Est (CEE) să avanseze în 
2016 şi probabil şi anul viitor, a declarat 
Kurt KARL, Economistul Şef al SWISS Re.

El a arătat că tarifele se vor majora 
în acest an, dar este vorba de creşteri 
modeste. Primele de asigurare de pe 
segmentul property&casualty la nivel 
global sunt aşteptate să crească cu circa 
3% în acest an şi în anul următor, după ce, 
în dolari, acestea au scăzut anul trecut ca 
urmare a diferenţelor ratelor de schimb 
valutar, a explicat Kurt KARL. Astfel, în 
pieţele avansate se aşteaptă o creştere 
de 2%, în timp ce pe pieţele emergente 
se estimează o majorare de 7%.

Segmentul asigurărilor comerciale 
este de asemenea sub presiune, dar 

riscurile cibernetice, cele ale lanţurilor 
de distribuţie şi cele de pe segmentul 
răspunderilor ar trebui să ofere 
oportunităţi de creştere, a adăugat 
acesta.

Industria este profitabilă datorită 
numărului mic de catastrofe naturale şi 
a eliberărilor de rezerve", a declarat Kurt 
KARL. Profiturile din investiţii vor rămâne 
reduse pentru cel puţin câţiva ani de 
acum încolo şi va genera probleme de 
profitabilitate pentru asigurători. Va dura 
o vreme până când vom avea rate bune de 
dobândă şi vom obţine profituri bune din 
investiţii într-una dintre marile economii 
ale lumii, a adăugat acesta.

Capacitatea existentă în industria 
de reasigurări implică, în cel mai bun 
caz, stabilizarea preţurilor. Nu ne putem 
aştepta la o creştere semnificativă a 
preţurilor până când nu vom fi loviţi de 
o catastrofă majoră sau de o creştere 

suficientă a despăgubirilor, a subliniat kurt 

KARL.

În ceea ce priveşte economia 

globală, aceasta va înregistra o creştere 

moderată şi în 2016 şi în anul următor. 

O încetinire majoră sau o recesiune nu 

este aşteptată, dar condiţiile de credit la 

nivel global trebuie să fie monitorizate, a 

Kurt KARL 
Economist Şef 
SWISS Re

Mișu NEGRIȚOIU 
Preşedinte 
ASF
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explicat Kurt KARL. Ratele de dobândă 
pe termen lung în SUA şi Marea Britanie 
ar trebui să crească pe măsură ce 
politicile monetare devin mai severe. 
Dacă nu va creşte severitatea politicilor 
monetare, este probabil ca în 18 luni să 
aibă loc o recesiune, pentru că băncile 
vor creşte agresiv severitatea condiţiilor 
de creditare. La nivel regional, creşterea 
se îmbunătăţeşte, dar Rusia şi Ucraina se 
află în recesiune, iar economia Turciei are 
un risc mare de recesiune, a declarat Kurt 
KARL.

Pentru România, Adrian 
CODÎRLAȘU, Preşedintele CFA România, 
estimează că economia va avansa 
în acest an, fiind una dintre ţările cu 
cea mai rapidă creştere din UE. El se 
aşteaptă ca băncile să acorde mai multe 
împrumuturi, ceea ce e bine pentru 
companiile de asigurări, deoarece primele 
vor creşte atât pe segmentul asigurărilor de 
viaţă, cât şi property. Adrian CODÎRLAȘU 
precizează că societăţile de asigurări se 
confruntă cu o reducere a randamentului 
asupra investiţiilor din cauza dobânzilor 
foarte scăzute. Acest lucru poate 
influenţa şi primele de asigurare, care ar 
putea să crească pentru a acoperi ratele 
scăzute de randamente.

Tehnologia şi tinerii
Tehnologia are un impact asupra 

pieţei de asigurări la nivel global şi 
asupra modului de relaţionare dintre 
asigurători şi clienţi. Astfel, tendinţa este 
una digitală, mai ales în ceea ce priveşte 
generaţia Millennials (sau Generaţia 
Y – persoanele născute în perioada 
1980-2000), este de părere Ted GREGORY, 
Operations Manager, Property Claim 
Services (PCS).

Asigurarea este o promisiune, este 
un contract între asigurător şi asigurat. Ne 
revine obligaţia să fim acolo pentru clienţii 
noştri când au nevoie de noi, cunoscând 
tehnologiile de azi şi cerinţele generaţiei 
Millennials. Trebuie să înţelegem această 
generaţie şi să ne adaptăm la nevoile ei, a 
declarat Ted GREGORY.

Acesta a precizat că modul în care 
se fac afacerile se schimbă ca urmare 
a dezvoltării tehnologiei, migrând 
de la tradiţional către digital. Trebuie 
să ne adaptăm la serviciile de care au 
nevoie tinerii Millennials, a adăugat Ted 
GREGORY. El a amintit şi de autoturismele 
autonome, care au început să-şi facă 
apariţia pe şosele şi al căror număr va 

creşte considerabil în următorii cinci ani.

La rândul său, Jens KAWELKE, 

Competence Unit Manager 

Requirements Engineering, Financial 

Services, NTT DATA Deutschland, a arătat 

că, pentru ca asigurătorii să rămână 

relevanţi şi competitivi - de exemplu, 
prin lansarea de noi produse de asigurări, 
sistemele vechi trebuie modernizate 
la un moment dat. Conform acestuia, 
sistemele vechi au anumite avantaje: 
sunt de încredere şi fezabile, utile, iar 
utilizatorii s-au obişnuit cu ele. Cu toate 
acestea, ele ridică anumite probleme: 
devin o barieră pentru inovaţie, sunt 
inflexibile, au adesea foarte puţină 
documentaţie, au costuri mari de 
întreţinere şi,  de asemenea,  şi probleme 
de integrare.

Pentru a moderniza sistemele 
vechi, au fost introduse trei alternative, 
fiecare cu avantaje şi dezavantaje: 
modernizarea propriu-zisă a sistemelor 
vechi, înlocuirea cu un produs pre-
existent, respectiv dezvoltarea unui 
nou sistem, a precizat Jens KAWELKE. 
Indiferent de metoda aleasă, diferitele 
forme de requirements engineering sunt 
întotdeauna o precondiţie pentru un 

proces IT de succes, a adăugat el.

Ted GREGORY 
Operations 
Manager, Property 
Claim Services 
(PCS)Remi VRIGNAUD 

Preşedinte 
UNSAR

Bogdan 
ANDRIESCU 
Preşedinte 
UNSICAR
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Requirements engineering reprezintă 

o abordare sistematică de a determina, 

documenta, valida şi administra cerinţele 

de sistem, a spus Jens KAWELKE. 

Requirements Engineering este o parte 

integrantă din ciclul procesului de 

inginerie software şi reprezintă o parte 

esenţială a unui proces de IT de succes, 

precum modernizarea sistemelor vechi 

utilizate de companii.

Societăţile mutuale de 
asigurări, o soluţie pentru 
creşterea pieţei?

În Franţa, Federation nationale de la 
Mutualite Francaise (FNMF) reprezintă 426 
de societăţi mutuale care oferă asigurări 
de sănătate şi de economii membrilor săi. 
În total, peste 38 milioane de persoane 
sunt acoperite prin societăţi mutuale, a 
explicat Louisa RENOUX, Head of Risk 
Management, FNMF.

O companie mutuală este 
administrată de membrii săi. Mai mult 
decât atât, atunci când compania 
mutuală are profit, tot membrii sunt cei 
care decid ce să facă cu el, a explicat 

Louisa RENOUX. Din profit, FNMF dedică 
16 milioane euro acţiunilor de prevenţie, 
avem 6.500 de acţiuni de prevenţie anual 
în care sunt implicați 160 de profesionişti. 
De asemenea, dedicăm 100 milioane euro 
în fiecare an acţiunilor sociale prin care 
ne ajutăm membrii în cazul unor situaţii 
dificile (de exemplu, plata tratamentului 
dentar), a adăugat ea.

Louisa RENOUX a subliniat că şi 
alte ţări din Europa, inclusiv România, 
ar putea adopta modelul francez, 
manifestându-și speranța ca acesta să fie 
recunoscut la nivel european. 

A crescut predictibilitatea 
în piaţă

Nu mai există argumente 
fundamentate pentru creşterea primelor 
RCA şi există premisele pentru o dezvoltare 
sustenabilă. Asta ne face pe noi să afirmăm 
că a crescut predictibilitatea în piaţă, a 
declarat Mișu NEGRIȚOIU, Preşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară – 
ASF. Aşteptările acestui sfârşit de an este ca 
rata combinată a daunei să ajungă la un 
echilibru, la circa 100% şi să nu mai avem 
devierile pe care le avem astăzi, a spus 
Mișu NEGRIȚOIU.

Preşedintele ASF a arătat că 
autoritatea a promovat trei legi în ultimul 
an, care au redefinit piaţa. Legea RCA ar 
fi a patra şi mai există și cea referitoare la 
Directiva IDD. Cu aceste cinci legi, cadrul 
asigurărilor din România este bine stabilit, 
probabil pentru următorii 20-30 de ani, a 
adăugat acesta.

Mișu NEGRIȚOIU a precizat că 
transparența pieţei a fost făcută prin 
cele două exerciţii de audit, unice în 
Europa - BSR şi BSRE, care au reprezentat 
auditarea întregii pieţe. Aceste exerciţii 
şi ce am făcut în continuare au scos în 
evidenţă atât slăbiciunile, cât şi punctele 
tari ale pieţei, a adăugat el.

Preşedintele ASF a mai spus 
că obiectivul principal al ASF vizeză 
consolidarea cadrului de funcţionare şi 
supraveghere a pieţei asigurărilor după 
ce ultimii doi ani au fost „zbuciumaţi”. 

Mișu NEGRIȚOIU a amintit că 
dimensiunea pieței asigurărilor, măsurată 
ca valoare a primelor brute subscrise, 
a crescut în anul 2015 atât în termeni 
nominali, cu 8,23%, până la 8,75 miliarde 
lei, cât și ca pondere în PIB, de 1,23%.

Cerinţe mai mari pentru 
industrie

Remi VRIGNAUD, Preşedintele 
UNSAR, a subliniat că cerinţele din 
industria de asigurări cresc din ce în ce 
mai mult în 2016. Directiva europeană 
Solvency II a introdus exigențe mai 
stricte privind capitalul de solvabilitate, 
reglementare şi calitate, iar aceste exigențe 
se traduc printr-un risc mult mai mic de 
faliment pentru companiile de asigurări, 
aşadar siguranţă şi protecţie mai mare 
pentru client. Reglementărilor europene li 
se adaugă schimbările substanţiale la nivel 
de legislaţie naţională pentru piaţa de 
asigurări din România, mai ales în ceea ce 
priveşte segmentul auto, a explicat el.

În perioada următoare, piaţa 
asigurărilor se va confrunta cu o serie de 
provocări, în special pe segmentul RCA, 
însă vor exista oportunităţi de creştere pe 
unele segmente. Astfel, piaţa de asigurări 

2016
by

Jens KAWELKE 
Competence 
Unit Manager 
Requirements 
Engineering 
Financial Services 
NTT DATA 
Deutschland

Louisa RENOUX 
Head of Risk 
Management 
Federation 
Nationale de 
la Mutualite 
Francaise (FNMF)
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private de sănătate va avea o tendinţă 
de creştere în următorii ani, a arătat Remi 
VRIGNAUD, estimările indicând un volum 
al subscrierilor de pe acest segment care 
va creşte de peste două ori în următorii 
patru ani.

Dacă privim situaţia din 2008 şi pe 
cea din 2015, volumul de prime s-a triplat. 
O proiecţie viitoare arată că în 2019 vom 
atinge prime de aproape 248 milioane lei, 
de la 105,3 milioane  lei în 2015, a precizat 
Remi VRIGNAUD. Asigurările voluntare de 
sănătate reprezintă un factor de stabilitate 
şi de creştere a pieţei din România şi 
poate constitui o completare a sistemului 
naţional de sănătate, a adăugat el.

25% dintre români au în plan să 
achiziţioneze o asigurare de sănătate 
în următoarele 12 luni, în timp ce 32% 
iau în calcul posibilitatea achiziţionării 
unei asigurări de sănătate, a spus Remi 
VRIGNAUD, citând un studiu efectuat 
de un asigurător local, având în vedere 
stimulentele fiscale implementate de la 
începutul acestui an.

Piaţa de brokeraj 
continuă să crească

Piaţa de brokeraj de asigurare va 
înregistra creşteri de „două cifre” în acest 
an şi în 2017, însă în anii următori această 
creştere ar putea încetini la mai puţin 
de 10%, conform estimărilor exprimate 
de Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele 
UNSICAR.

Eu cred că piaţa de brokeraj de 
asigurare va continua să crească în termeni 
de prime intermediate, însă într-un ritm 
încetinit. Este posibil ca anul acesta brokerii 
să înregistreze un plus de 12% al volumului 
de prime intermediate şi în 2017 unul de 
10%. Însă, în următorii ani, creşterea va fi 
undeva între 5 şi 10%, dacă dimensiunea 
pieţei de asigurări se va stabiliza, a 
declarat Bogdan ANDRIESCU.

Preşedintele UNSICAR a explicat 
care sunt factorii care au susţinut 
creşterea pieţei de brokeraj din ultimii 
opt ani. El a arătat că, începând cu anul 
2009, asigurătorii au început să închidă 
agenţii, iar mulţi dintre vânzători au 
intrat pe piața de brokeraj. Cred că 
este important să punctăm şi faptul că 
asigurătorii care au luat decizia de a 
renunţa la o bună parte din forţa proprie 
de vânzare şi de a lucra cu brokerii au 
făcut acest lucru luând în calcul costurile 
unei astfel de decizii. Şi, cu siguranţă, 
aceste calcule au arătat că distribuţia prin 
brokeri este mai ieftină decât cea directă, a 
adăugat ANDRIESCU.

Al doilea factor major de influenţă 
ține de caracteristica de antreprenoriat 
a pieţei de brokeraj, care oferă brokerilor 
o flexibilitate şi o putere de decizie mai 
rapidă decât în cazul asigurătorilor, 
care au proceduri mai greoaie, a spus 
Preşedintele UNSICAR. Conform acestuia, 
consumatorul a găsit în piaţa de brokeraj 
posibilitatea de a-şi alege serviciile şi, în 
acelaşi timp, a pus presiune pe calitatea 
serviciilor. În plus, brokerii au venit cu 
servicii adiţionale, cum ar fi asistența la 
daune, şi au pus presiune pe asigurători 
pentru produse dedicate, pe nişe de 
clienţi.

Bogdan ANDRIESCU a mai arătat 
că topul brokerilor s-a schimbat, 
principalele locuri fiind ocupate în 
prezent de brokerii mari de retail, care 
s-au adaptat cerinţelor consumatorilor.

La finele anului 2015, primele 
intermediate de brokerii de asigurare 
au fost în cuantum de 5,2 miliarde 
lei, în creştere cu 14,31% faţă de anul 
precedent, reprezentând 59,48% din 
primele brute subscrise de asigurători 
(faţă de 56,31% în 2014), conform ASF.

Andreea RADU

Mihai CRĂCEA

Adrian 
CODÎRLAȘU 
Preşedinte 
CFA România

Tendinţe
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Prezent la dezbaterile profesionale găzduite de Conferinţa Brokerilor şi seminarul 
„Solvency II şi Risk Managementul într-o lume în schimbare”, părintele noului regim 
de supraveghere Solvency II şi membru activ în grupurile de lucru ale organismelor 
centrale europene care au elaborat noua Directivă privind Distribuţia în Asigurări ne-a 
împărtășit opiniile sale cu privire la rolul şi funcţionarea celor două normative într-o 
piaţă europeană a asigurărilor care traversează o perioadă plină de provocări. Iată în cele 
ce urmează interviul realizat la FIAR 2016 cu…

Prof. Karel Van HULLE
KU Leuven and Goethe University Frankfurt, Membru 
al IRSG, EIOPA, Membru al PIOB și ex-Director al Unităţii 
pentru Asigurări şi Pensii al Comisiei Europene

PRIMM: Piața asigurărilor se confruntă 
cu implementarea unei noi directive 
– IDD, Directiva privind Distribuția 
în Asigurări. Care sunt noutățile cele 
mai importante aduse de această 
reglementare şi cum se vor răsfrânge 
ele asupra piețelor cu nivel de 
dezvoltare similar României?

Karel Van HULLE: Directiva privind 
Distribuția în Asigurări (IDD) urmează 
Directivei privind Intermedierea în 
Asigurări (IMD), care a funcționat 
începând cu 2003. IMD a introdus deja 
o mare schimbare în Europa, impunând 
autorizarea tuturor intermediarilor, 
condiționată de îndeplinirea unui set 
de prevederi între care, printre cele mai 
importante, pregătirea profesională 
adecvată. 

IDD, proiect lansat mult mai târziu 
şi care a fost recent adoptat, continuă 
acest trend al profesionalizării profesiei 
de intermediar. Directiva se referă, de 
asemenea, şi la alte subiecte, cum ar 
fi canalele de distribuție. În fapt, de 
la momentul elaborării IMD, lumea 
s-a schimbat: din ce în ce mai multe 
persoane cumpără produse de asigurări 

direct de la compania de asigurări, 
așa încât trebuia să ne convingem că, 
indiferent dacă apelează la serviciile 
unui intermediar sau se adresează direct 
asigurătorului, consumatorii se bucură 
de același nivel de protecție.

Pe de altă parte, prin IDD dorim 
să abordăm și alte subiecte, cum ar 
fi conflictele de interese. Acestea au 
căpătat o importanță sporită în ultima 
vreme, cu precădere pe segmentul 
produselor de asigurări de viață cu 
componentă investițională. Multe 
persoane au cumpărat produse de 
investiții „împachetate” în ambalajul 

unui produs de asigurări, astfel încât nu 
știu exact dacă au cumpărat un produs 
financiar pur sau unul de asigurări. Ca 
atare, este necesară o transparență 
deplină a produselor și condițiilor atașate 
acestora. Multe dintre aceste produse 
vândute în piețele europene includeau o 
mulțime de costuri insuficient explicate, 
astfel încât, dacă dintr-un motiv oarecare 
clientul dorea să iasă prematur din 
contract, constata că banii au dispărut 
pur și simplu. A devenit necesar să 
ne confruntăm cu această problemă 
și să ne asigurăm că există suficientă 
transparență și că acolo unde există o 
formă de remunerare, clientul știe cât a 
plătit intermediarului.

În sfârșit, un alt aspect reglementat 
de IDD este cel al relațiilor dintre 
supraveghetori. Este foarte important 
să existe o colaborare eficientă între 
supravegherea din țara gazdă și cea din 
țara de origine a intermediarului. De 
exemplu, dacă un broker din România 
operează în altă țară, în beneficiul unui 
client român care dorește să asigure 
proprietățile deținute în acea țară, atunci 
brokerul român va trebui să fie înregistrat 

Indiferent dacă apelează la 
serviciile unui intermediar 
sau se adresează 
direct asigurătorului, 
consumatorii trebuie să se 
bucure de același nivel de 
protecţie.
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Interviu

Prof. Karel Van HULLE

KU Leuven and Goethe University Frankfurt, Membru al IRSG, EIOPA

Membru al PIOB și ex-Director al Unităţii pentru Asigurări şi Pensii al Comisiei Europene 

și în țara respectivă, astfel încât 
autoritatea de supraveghere de acolo 
să știe care este autoritatea europeană 
sub jurisdicția căreia se află brokerul și să 
poată comunica cu aceasta.

Ce este important de știut pentru 
piața de asigurări din România? Aceste 
reforme sunt importante pentru toate 
piețele. În cazul României,   ele vor 
contribui cu siguranță la ridicarea 
gradului de profesionalizare a pieței, 
dat fiind că intermediarii vor fi obligați 
să urmeze programe de formare 
profesională continuă. Ei vor trebui 
să răspundă, de asemenea, regulilor 
de transparență care cer să dezvăluie 
clienților lor comisioanele pe care le 
percep pentru fiecare tip de serviciu 
furnizat. În opinia mea, dacă brokerul 
oferă un serviciu de calitate, nu trebuie 
să se teamă să declare comisionul pe 
care îl încasează, întrucăt clienții sunt 
dispuși să plătească pentru servicii de 
bună calitate.

PRIMM: Din câte înțeleg, sub incidența 
IDD va intra și un domeniu mai 
puțin reglementat până acum, cel al 
distribuției online.

K.V.H.: Într-adevăr, acesta este un lucru 
foarte important. Este de așteptat ca 
generațiile viitoare să cumpere din ce 
în ce mai mult online, în particular pe 
segmentul retail. Ca atare, vânzările 
online vor crește spectaculos în viitor 
și vrem să evităm crearea unei situații 
în care clienții care cumpără online 
nu primesc servicii de aceeași calitate 
sau același nivel de consiliere ca și în 

cazul unei vânzări „față în față”. Este 
adevărat: deși nu este un domeniu 
ușor de reglementat, toate site-urile 
de comparații sau de vânzări online a 
asigurărilor vor intra sub incidența IDD.

PRIMM: Au trecut câteva luni de la 
intrarea în vigoare a noului regim 
de supraveghere, Solvency II. Aveți 
deja informații la nivelul autorității 

europene cu privire la modul în care 
funcționează noul regim și care ar 
putea fi ajustările necesare?

K.V.H.: Solvency II, proiect de care 
mă simt foarte atașat de vreme ce 
sunt „părintele” acestui nou regim de 
supraveghere, este un sistem foarte 
complex. De fapt, a devenit complex 
pentru că piața și-a dorit ca foarte multe 

Dacă brokerul oferă un 
serviciu de calitate, nu 
trebuie să se teamă să 
declare comisionul pe 
care îl încasează, întrucât 
clienţii sunt dispuși să 
plătească pentru servicii 
de bună calitate.
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detalii să fie clar reglementate. Eu mi-am 

dorit un set de principii, o abordare 

simplă, dar operatorii m-au întrebat: cum 

se traduc în practică aceste principii? Așa 

că, până la urmă, am sfârșit prin a elabora 

o reglementare detaliată. Aceasta este 

situația; eu încă regret acest lucru, dar 

din nefericire va trebui să lucrăm în acest 

fel măcar în faza de debut. Eu sper – și-mi 

exprim această speranță și cu privire la 

activitatea EIOPA –, că supraveghetorii 

se vor concentra pe substanța 

reglementării, nu pe formă. Nu pe detalii, 

ci pe principiile de bază ale Solvency II, 

iar acestea înseamnă, în esență, actuariat 

și un bun management al riscurilor. Dacă 

o companie își cunoaște bine riscurile, 

atunci le va administra bine și va avea, 

prin definiție, capitalul necesar pentru a 

opera în condiții de siguranță. 

Mă întrebați dacă avem deja 

niște prime concluzii, iar răspunsul la 

această întrebare este negativ. Singura 

modalitate de a avea informații de acest 

fel este de a analiza rezultatele testului 

de stres din 2016, pe care EIOPA îl 

organizează acum. Eu cred că rezultatele 

acestui test vor arăta un lucru care n-ar 

trebui să ne surprindă, și anume că în 

prezent piața lucrează în circumstanțe 

extreme. Filozofia de funcționare a 

afacerilor cu asigurări este acum testată 

în condiții economice care sunt, din 

toate punctele de vedere, anormale. 

Acest mediu dominat de rate reduse 

ale dobânzii afectează profund piețele; 

asigurătorii sunt „încărcați” cu un bagaj 
de contracte încheiate în trecut, care au 
atașate un nivel de garanții căruia nu-i 
pot face față cu randamentele actuale 
ale investițiilor. Aceasta este o problemă 
majoră: cum să facem față vechilor 
contracte. Există în Solvency II o serie de 
metode tranzitorii care ușurează trecerea 
de la vechiul la noul regim, dar privind în 
viitor se pune întrebarea legitimă dacă 
asigurările de viață vor mai reprezenta o 
oportunitate reală de afaceri. 

Am citit recent că ALLIANZ a decis 
să înceteze vânzarea asigurărilor de viață 
tradiționale în Germania, ori ALLIANZ 
este cel mai mare asigurător în Europa, 
ceea ce demonstrează că circumstanțele 
actuale sunt anormale, iar testul de 
stres va releva cu siguranță acest lucru. 
Problema este că vor exista, cu siguranță, 
reprezentanți ai industriei de asigurări 
care vor spune că rezultatele slabe sunt 
cauzate de Solvency II. Nu este adevărat. 
Solvency II acționează ca un termometru 
– arată că piețele sunt fierbinți, iar dacă 
acest regim n-ar fi existat, asigurătorii ar 
fi continuat să vândă asigurări de viață cu 
garanții fără să observe că sunt „bolnavi”. 
Acesta este, cred eu, cel mai mare avantaj 
al Solvency II.

Temerea mea este că, din cauza 
acestor circumstanțe de piață, vor 
fi cerute foarte repede modificări 
ale Solvency II și vom auzi comisarii 
anunțând că solicită propuneri de 
amendamente până cel mai târziu în 
2018. Experiența mea în reglementare 
îmi spune însă că ar trebui să dăm acestui 
regim timpul necesar să evolueze. Vor fi 
necesari cel puțin cinci ani înainte ca o 
reformă de această profunzime să fie cu 
adevărat absorbită de piață. Același lucru 
este adevărat și pentru supraveghetori. 
Vor trebui să învețe să lucreze cu noul 
regim, să-l înțeleagă cu adevărat, să 
și-l însușească. Nu ne putem aștepta 
ca oamenii să-și schimbe instantaneu 
modul de a gândi, este nevoie de timp. 
Așadar, sfatul meu ar fi să dăm acestui 
proiect timpul de care are nevoie să se 
maturizeze. Ne-au fost necesari aproape 

15 ani ca să-l dezvoltăm, așa că n-ar 
trebui să-l schimbăm peste noapte, 
înainte de a avea șansa de a ne convinge 
dacă funcționează sau nu.

PRIMM: Afirmațiile dumneavoastră 
par să conducă la ideea că urmează o 
adevărată eră a managerilor de risc. 
Credeți că în peisajul asigurărilor 
europene, și cu precădere în Europa 
Centrală și de Est, există resursele 
umane și profesionale necesare? Pe 
de altă parte, li se acordă acestor 
specialiști, în companii, importanța 
necesară potrivit rolului central pe 
care îl au de jucat în actualul regim?

K.V.H.: Bună întrebare! Iar răspunsul 
meu este, desigur… nu. Să ne uităm 
la programa actuală a universităților: 
unde poți studia Risk Management? 
Din ce în ce mai multe universități 
încep să dezvolte cursuri de specialitate 
în facultățile economice. Problema 
asigurărilor este însă că, deși sunt în mod 
evident o afacere, nu sunt tratate ca atare 
și în programa școlară a universităților. 
Lumea academică privește asigurările 
din punct de vedere actuarial, dar numai 
actuarii și cei care se ocupă de modelare 
și calcule matematice sunt interesați 
de această perspectivă. În paralel,  sunt 
avocații care studiază numai contractele, 
dar nu există un loc unde să se învețe 
cum se administrează în mod real 
riscurile din asigurări, cum să le abordezi, 

Interviu

Eu sper că supraveghetorii 
se vor concentra pe 
substanţa reglementării, 
nu pe formă. Nu pe 
detalii, ci pe principiile 
de bază ale Solvency II, 
iar acestea înseamnă, în 
esenţă, actuariat și un bun 
management al riscurilor.

Sfatul meu este să dăm 
proiectului Solvency II 
timpul de care are nevoie 
să se maturizeze. Ne-au 
fost necesari aproape 15 
ani ca să-l dezvoltăm, 
așa că n-ar trebui să-l 
schimbăm peste noapte, 
înainte de a ne convinge 
dacă funcţionează sau nu.
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cum să le identifici și să le evaluezi. Acest 

lucru nu se întâmplă numai în piețele 

mai tinere ale Europei Centrale și de Est, 

ci este la fel de pregnant și în piețele 

mature din „vechea” Europă. 

De când a debutat proiectul 

Solvency II, date fiind consultările și 

repetatele studii de impact derulate 

în pregătirea noului regim de 

supraveghere, nivelul cunoștințelor 

de risk management a crescut 

extraordinar de mult în Europa. Dacă 

mă gândesc la dezbaterile care au loc 

în prezent între companiile de asigurări 

și supraveghetorii lor, pare un vis. 

N-am avut niciodată un nivel atât de 

profesionist. Este acesta perfect? Cu 

siguranță, nu. Poate fi îmbunătățit? 

Evident, da. Important este că am pornit 

pe acest drum. Numai când vom avea 

un bun risk management, când vom 

înțelege cu adevărat legătura dintre risc 

și capital, atunci vom putea spune că 

industria asigurărilor poate livra serviciile 

de care societatea are nevoie. 

În anii care urmează societatea 

va avea nevoie de o protecție sporită 

împotriva riscurilor de catastrofă 

naturală. Pentru România, de exemplu, 

acesta este un subiect foarte important. 

Pe de altă parte, vor fi din ce în ce mai 

necesare servicii de sănătate bune, 

servicii de îngrijire pe termen lung 

sau de prevenire a îmbolnăvirilor, 

toate lucruri foarte importante, ca să 

nu mai vorbim de nevoia de a proteja 
populația împotriva sărăciei care poate 
fi indusă de costurile acestor lucruri. Per 
ansamblu, acestea sunt o mulțime de 
provocări cărora societatea va trebui 
să le răspundă, și pentru care industria 
asigurărilor poate oferi soluții. Însă ca să 
poate face asta, trebuie să-și cunoască 
și să-și evalueze atent riscurile, să-și 
ofere produsele la prețul corect. Acest 
lucru este valabil și pentru produsele 
de răspundere civilă auto tradiționale. 
Dacă ne uităm la unele piețe europene, 
vedem că lucrurile nu merg bine deloc 
în acest domeniu. Acest lucra va trebui 
să se schimbe, iar Solvency II va ajuta 
asigurătorii să facă asta.

PRIMM: Vorbind despre soluții și 
provocările viitorului, știu că aveți în 
derulare o inițiativă foarte interesantă 
și utilă în același timp - The Karel’s 
Club. Ce este și cum funcționează?

K.V.H.: Unul dintre visurile mele pentru 
perioada următoare retragerii din 
Comisia Europeană a fost să institui 
un dialog între mediul academic, 
supraveghetori și profesioniștii afacerilor 
cu asigurări. Școala de Afaceri la care 
sunt acum Profesor Onorific mi-a cerut 
să înființez un club. De două ori pe an 
reușesc să reunesc profesioniști de 
top din industrie și din comunitatea 
supraveghetorilor, ambele categorii 
fiind reprezentate la nivel internațional, 
precum și reprezentanți EIOPA, și 
discutăm împreună despre problemele 
cele mai importante și mai relevante 
pentru domeniul asigurărilor. Spre 
deosebire de mediul bancar, care are și 
cadrul și resursele necesare pentru un 
astfel de demers, industria de asigurări 
nu dispunea de o astfel de structură. 
Experiența acumulată după doi ani de 
funcționare a Clubului îmi spune că 
există foarte mult interes, pentru că 
oamenii simt că învață cu adevărat ceva 
util discutând cu parteneri de calitate, 
într-un mediu informal, despre probleme 
care îi preocupă în mod real. Am discutat 
în trecut despre diverse forme de risc și 
modul în care ar trebui abordate. Anul 

acesta, în noiembrie, vom discuta despre 

managementul crizei și despre ceea ce 

se întâmplă cu o companie de asigurări 

atunci când devine insolvabilă, despre 

rezoluție și redresare, o chestiune care 

va căpăta o amploare din ce în ce mai 

mare în Europa ca urmare a numărului 

important de companii care nu se vor 

putea conforma cerințelor Solvency II, 

din cauza condițiilor de piață.

PRIMM: Mulțumim pentru opiniile pe 

care ni le-ați împărtășit și vă dorim 

succes.

Interviu realizat pentru XPRIMM Time for 

Business, la FIAR 2016, de Daniela GHEȚU

Interviu

Numai când vom avea un 
bun risk management, 
când vom înţelege cu 
adevărat legătura dintre 
risc și capital, atunci 
vom putea spune că 
industria asigurărilor poate 
livra serviciile de care 
societatea are nevoie. 

Operaţiunile de rezoluţie 
și redresare vor căpăta o 
amploare din ce în ce mai 
mare în Europa ca urmare 
a numărului important de 
companii care, din cauza 
condiţiilor de piaţă, nu 
se vor putea conforma 
cerinţelor Solvency II. 
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2016
by

Lipsa protecţiei 
suficiente în cazul 
dezastrelor naturale 
la nivel global, dar și 
asupra urmărilor pe 
care le poate avea 
un cutremur major 
în România, au fost 
principalele teme ale 
Conferinţei dedicate 
Reasigurărilor şi 
Riscurilor Catastrofale 
de la FIAR 2016, care 
a reunit specialişti 
recunoscuţi la nivel 
internaţional.

Semnal de alarmă: 
Protecția împotriva 
Dezastrelor Naturale este 
prea subdimensionată!

Printre temele analizate de 

specialiști se numără modalitățile de 

atenuare a efectelor dezastrelor naturale 

și creșterea gradului de cuprindere în 

asigurare, dar și contextul general al 

pieței re/asigurărilor în anul 2015 și 

provocările pentru 2016. 

Kurt KARL, Chief Economist și Head 

Economic Research and Consulting 

în cadrul SWISS Re, precum și 

coordonatorul cunoscutelor publicații 

SIGMA, a susținut o prezentare în cadrul 

căreia a adus în dezbatere deficitul de 

protecție pe segmentul property al 

riscurilor catastrofale. În ultimii 10 ani, 

pierderile economice globale provocate 

de catastrofele naturale au însumat 

1.700 miliarde USD, din care 70% nu sunt 

acoperite de asigurări, a declarat Kurt 

KARL.

Conform acestuia, în perioada 

2005 - 2015, pierderile economice 

neasigurate cauzate de catastrofele 

naturale au totalizat 1.200 miliarde USD, 

iar pierderile acoperite de asigurători au 

fost în valoare de doar 523 miliarde USD 

în ultimii 10 ani.

Oficialul SWISS Re a precizat că 

cel mai mare grad de neacoperire se 

întâlnește în cazul cutremurelor, fiind 

în medie de 90%, în timp ce pierderile 

neasigurate în cazul inundațiilor 

reprezintă 86% din totalul pierderilor, 

iar la furtuni procentul este 55%.

Totodată, Kurt KARL a atras atenția că 

gradul de neacoperire prin asigurare a 

catastrofelor naturale urcă la 80-98% 

din pierderi cumulate la nivelul țărilor 

emergente.

Potrivit raportului SIGMA al 

reasigurătorului elvețian SWISS Re, 

pierderile totale provocate de dezastrele 

naturale și catastrofele cauzate de om au 

fost, în 2015, la nivel global, în valoare 

de 92 miliarde USD, față de 113 miliarde 

USD în 2014. Din total, circa 80 miliarde 

USD au fost cauzate de catastrofele 

naturale, cele mai mari daune fiind 

produse în urma cutremurului din Nepal. 

Pierderile economice globale din 2015 

au fost cu mult sub media anuală din 

ultimii 10 ani, care este de 192 miliarde 

Kurt KARL, Chief 
Economist, Head 
ER&C - Managing 
Director, Group 
Strategy
Swiss Re

Aurel BADEA 
Responsible 
Property 
Insurance Section 
UNSAR
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USD. Aceste pierderi sunt rezultatul unui 
număr de 353 de evenimente, dintre care 
198 au fost catastrofe naturale. 

Costurile suportate de industria 
asigurărilor în urma dezastrelor 
petrecute anul trecut au fost în valoare 
de 37 miliarde USD, cu mult sub media 
ultimilor 10 ani, de 62 miliarde USD. Din 
această sumă, pierderile asigurătorilor 
cauzate de dezastrele naturale reprezintă 
28 miliarde USD, valoare asemănătoare 
cu cea din 2014. Cea mai mare pierdere 
asigurată, estimată de SWISS Re între 2,5 
și 3,5 miliarde USD, a fost provocată de 
exploziile din portul chinezesc Tianjin. 
Totodată, printre dezastrele naturale 
cu cele mai mari costuri suportate 
de asigurători se numără furtunile și 
inundațiile.

Riscul de cutremur 
rămâne unul important în 
România

În zona Vrancea riscul de cutremur 
rămâne unul destul de ridicat, în 
condițiile în care a trecut mult timp 
de când nu a mai avut loc un seism 
important, potrivit lui Shane LATCHMAN, 
CCM, Assistant Vice President, Research 
and Client Services Groups, AIR 
Worldwide, UK. Acesta a subliniat că 
seismele mari au loc la intervale de câțiva 
zeci de ani.

Shane LATCHMAN a amintit că în 

România au fost 3 cutremure istorice, 

toate fiind înregistrare în zona seismică 

Vrancea. Acestea s-au produs în anii 

1802, 1940 și 1977. Dacă acel cutremur 

din 1802 s-ar întâmpla astăzi, pierderea 

pentru industria asigurărilor va fi de 

12,9 miliarde euro. În cazul cutremurelor 

din 1940 și 1977, pierderile s-ar ridica la 

aproximativ 3,5 miliarde euro, a declarat 

oficialul companiei de modelare a 

catastrofelor naturale AIR Worldwide.

În octombrie 1802 a avut loc cel 

mai puternic seism petrecut în România, 

cu magnitudinea de 7,9 grade pe scara 

Richter. Cutremurul din noiembrie 1940 a 

fost de 7,4 grade, iar cel din martie 1977 

de 7,2 grade.

Totodată, Aurel BADEA, responsabil 

al secțiunii de asigurări de bunuri și 

proprietăți în cadrul UNSAR, estimează 

că în cazul unui seism similar celui din 

1977, mai puțin de un sfert din daune ar 
fi asigurate. În cazul producerii unui seism 
similar celui din 4 martie 1977, valoarea 
pagubelor estimate la nivelul zonelor 
afectate din România ar totaliza 6,58 
miliarde euro, din care doar 1,5 miliarde 
euro daune asigurate, a declarat Aurel 
BADEA, citând un studiu realizat de AON 
la solicitarea UNSAR.

Ar fi afectate 846.856 locuințe, 
dar doar 17,5% ar fi asigurate, a spus 
reprezentantul UNSAR. Gradul redus de 
cuprindere în asigurare pentru portofoliul 
rezidențial arată că peste 80% din familiile 
afectate nu vor avea resursele financiare 
să repare sau să reconstruiască după un 
cutremur de tip 1977, a punctat Aurel 
BADEA.

Reprezentantul UNSAR a subliniat 

faptul că seismul din zona Vrancei din 

Ted GREGORY 
Operations 
Manager, Property 
Claim Services 
(PCS)

James GRINDLEY 
General Manager 
and President 
of the Board 
CertAsig
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anul 1977 corespunde unei perioade de 

revenire de 220 ani conform modelului 

„IF Quake”.

Cum poate fi majorat 
gradul de penetrare pe 
segmentul property?

Gradul de penetrare al asigurărilor 

de locuințe este unul redus nu doar la 

nivelul României, ci pentru intreaga 

regiune Central și Est Europenă. Cum 

poate fi majorat acest indicator, în 

condițiile în care întreaga regiune 

este expusă la o multitudine de riscuri 

catastrofale? Ce etape ar trebui să 

parcurgă re/asigurătorii în condițiile în 

care un dezastru natural poate produce 

daune cu consecințe economice greu de 

imaginat? La aceste întrebări au încercat 

să răspundă specialiștii în domeniu.

Evgeny POTOKOV, Senior 

Underwriter South Eastern Europe, SCOR 

Global P&C Deutschland, a declarat că, 

în ultimii 10 ani, rata acoperirii polițelor 

pentru locuințe în România a scăzut 
foarte mult. Cred că unul dintre obiectivele 
cele mai importante care trebuie atinse 
este îmbunătățirea acestui indicator. 
La nivelul Europei Centrale și de Est, cei 
mai mulți oameni spun că asigurarea 
proprietății este costisitoare și speră că 
Guvernul va suporta pierderile în cazul 
unui dezastru. Exemplul cel mai elocvent 
sunt inundațiile din Balcani din 2014, unde 
pierderile au totalizat spre 3 miliarde USD, 
iar asigurarea a acoperit foarte puțin, a 
spus el.

Și James GRINDLEY, CEO și 
Președinte al Consiliului de Administrație, 
CertAsig,   este de părere că se observă o 
îmbunătățire a gradului de acoperire, dar 
mai sunt foarte multe de făcut. Guvernul 
trebuie să fie mai activ, să promoveze pe 
cât mai multe canale media necesitatea 
încheierii unei polițe de asigurare de 
locuințe, a declarat acesta.

La rândul său, Kurt KARL a 
precizat că cel mai important aspect în 
piețele nedezvoltate este dat de cadrul 
de reglementare. Pentru aceste țări, un 
parteneriat public-privat în domeniul 
asigurărilor este greu de imaginat.

Sinisa LOVRINCEVIC, Cyprus Branch 
General Manager, TRUST Re, este de 
părere că oamenii nu sunt motivați să 
încheie o asigurare. Subliniez un aspect: 
oamenii nu sunt motivați. De ce? Pentru că 
ei cumpără o promisiune... noi vorbim de 

profit, capital, rezultate tehnice. Industria 
face foarte puține lucruri pentru creșterea 
conștientizării nevoii de asigurare la nivelul 
populației. 

Prezentă la eveniment, Esra KULAN, 
Deputy Head of Department Foreign 
Inward Business, MILLI Re, a prezentat 
situația din Turcia. Gradul de penetrare 
al polițelor de asigurare obligatorii a 
locuințelor emise de Pool-ul de asigurare 
de catastrofe din Turcia - TCIP se situează 
la circa 40%. Asigurarea obligatorie 
împotriva riscului seismic a fost lansată 
după cutremurele devastatoare din 1999. 
Înainte de aceste evenimente, gradul 
de penetrare al polițelor de locuințe era 
extrem de redus. Rata de penetrare din 
prezent nu este una suficientă, dar TCIP 
poate fi considerat un bun exemplu de 
parteneriat public-privat, a explicat ea. 

De asemenea, Menekse 
UCAROGLU, CEO, IUC Group, consideră 
că Turcia e pregătită pentru un dezastru: 
În prezent colectăm o multitudine de date 
istorice în vederea creării unei baze de date 
solide pentru managementul daunelor. 
După SUA și Canada, Turcia este a treia 
țară care deține un index, o bază de date 
extinsă pentru procesarea informațiilor 
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înainte și după producerea unui 
eveniment. Niciodată nu poți fi suficient 
de pregătit pentru o catastrofă, dar putem 
spune că, în ceea ce ne privește, TCIP și 
Turcia sunt pregătite pentru un eventual 
eveniment major și din acest punct de 
vedere poate fi considerată un exemplu.

Tot în cadrul conferinței, Ted 
GREGORY, Operations Manager, 
Property Claim Services (PCS), companie 
americană care se ocupă cu agregarea 

datelor despre pierderile cauzate de 
dezastrele naturale și care deservește 
industria de asigurări la nivel global, 
a declarat că misiunea PCS este să se 
extindă în alte țări din Europa Centrală 
și de Est, România fiind prima pe listă. 
Ne dorim să ne extindem și în România în 
ceea ce privește agregarea datelor privind 
calamitățile și vrem să realizăm și o bază 
de date pe care re/asigurătorii o pot utiliza, 
a precizat acesta. 

În România, gradul de penetrare al 
asigurărilor de locuințe este la un nivel 
scăzut, de circa 20%. Conform datelor 
ASF, în 2015, asigurările obligatorii de 
locuințe au înregistrat o creștere, în 
timp ce cele facultative au scăzut. Astfel, 
subscrierile PAD au însumat 134,86 
milioane lei, față de 126,63 milioane 
lei în 2014, iar valoarea primelor brute 
subscrise pe segmentul asigurărilor 
facultative de locuințe s-a diminuat în 

2015 pentru al treilea an consecutiv, 
ajungând la nivelul de 335,55 milioane 
lei, de la 348,81 milioane lei în 2014.

La finele anului trecut erau în 
vigoare 1.590.954 de polițe de asigurări 
obligatorii de locuințe și 1.786.112 de 
polițe facultative de locuințe.
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Tehnologia şi legislaţia 
sunt două dintre 
elementele care pot 
genera modificări 
substanţiale într-o 
anumită industrie, iar 
asigurările auto, cele 
care domină autoritar 
de ceva vreme piaţa 
de profil din România, 
nu fac excepţie de la 
această regulă. Acestea 
au fost, de altfel, şi 
punctele centrale 
ale Conferinţei de 
Asigurări Auto, din 18 
mai a.c.,  desfășurată  în 
cadrul FIAR 2016.

Asigurările auto în pragul 
transformării

Echilibrul rămâne încă un deziderat 
pe o piață a asigurărilor auto marcată 
de o concurență pronunțată, de noi 
reglementări de solvabilitate cu impact 
direct şi asupra sa, dar şi de falimentul 
recent al unuia dintre cei mai importanți 
jucători – ASTRA Asigurări. În tot acest 
context, un proiect de lege care va 
reglementa asigurările RCA a fost înaintat 
Parlamentului. Proiectul prevede o 
serie de noutăți, dar şi de modificări 
ale cadrului actual de reglementare, 
cu impact semnificativ atât din 
perspectiva clienților şi păgubiților, 
cât şi a asigurătorilor, conform celor 
prezentate în cadrul evenimentului de 
Marius VORNICEANU, Vicepreşedintele 
Sectorului Asigurări-Reasigurări din 
cadrul ASF.

Compensarea directă 
între asigurătorii RCA 

Conform oficialului ASF, procedura 
compensării directe va fi facultativă 
atât pentru asigurați,   cât şi pentru 
asigurători, şi se va stabili prin convenții 
multilaterale încheiate între emitenții 
de RCA. După acordarea despăgubirii, 
asigurătorul RCA al persoanei 
prejudiciate recuperează contravaloarea 
daunei de la cel al persoanei vinovate de 
producerea daunei. 

Marius VORNICEANU consideră 

că potențialele riscuri sunt legate 

de creșterea costurilor, în contextul 

îmbunătățirii calității serviciilor.

Este prematur să estimăm dacă 

această reglementare va crește sau nu 

prețul polițelor. Eu cred că nu suntem 

încă total pregătiți pentru o astfel de 

abordare. Aşa cum este trecută acum în 

proiectul legislativ, decontarea directă 

este facultativă, iar asta înseamnă că 

jucătorii din piață se vor gândi chiar să 

aibă diferențe de tarif. Poate permite o 

creativitate diferită față de cea existentă. 

Până la urmă, piața ne va învăța ce 

se doreşte, a declarat Mădălin ROŞU, 

Responsabil Secțiune Auto UNSAR şi 

Membru al Directoratului OMNIASIG VIG.

În Polonia,   acest sistem este 
activ pe bază facultativă de la începutul 
anului 2015, când cele mai mari trei 
companii din piață au semnat un acord 
în acest sens, a explicat Piotr PACZUSKI, 
Managing Director - Polonia, Acting 
Regional Managing Director – Europa 
Centrală și de Est, AUDATEX. Acestea 
aveau o pondere de circa 50% în piață. 
Între timp s-au alăturat şi alte companii, 
acoperirea fiind de peste 70%. Clienților 
le place acest sistem, fiind un serviciu util 
pentru ei, a menționat el.

Marius 
VORNICEANU 
Vicepreşedinte 
Sectorul Asigurări-
Reasigurări, ASF

Mihai TECĂU 
Preşedinte 
Directorat 
OMNIASIG Vienna 
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Pe de altă parte, Bogdan 
ANDRIESCU, Președintele UNSICAR, 
consideră că, înainte de o astfel de 
modificare, ar trebui să fie efectuate 
studii de impact: În Europa sunt exemple 
pozitive și negative, deci cred că cel mai 
bine ar fi să aflăm, înainte de a aplica, dacă 
se potrivește în România sau nu.

Această soluție este de fapt excepția 
de la regula generală. Noi nu am reușit 
să educăm consumatorul să știe care e 
dreptul lui într-un sistem clasic și acum 
avem dificultăți în a recupera banii între 
asigurători din regresele CASCO. În opinia 
mea, pasul trebuie făcut cu blândețe ca 
să nu stresăm piața, a completat Sorin 
GRECEANU, Director General, Fondul de 
Protecție a Victimelor Străzii – FPVS.

Turcia, o piață similară cu România 
din perspectiva ponderii deținute de 
asigurările auto, analizează în prezent 
posibilitatea implementării compensării 
directe începând cu 2017. Credem că 
plata directă va fi un avantaj atât pentru 
companii, cât și pentru consumatori, grație 
principiului de funcționare. Procesul de 
despăgubire va fi mai rapid, a argumentat 

Kerem OZDAG, Secretar General Adjunct, 

TSB - Asociația Asigurătorilor din Turcia.

Introducerea punctelor 
traumatice pentru 
daunele morale

În cazul unui accident soldat 

cu vătămări corporale sau decese, 

despăgubirile morale stabilite pe 

cale amiabilă se evaluează pe baza 

punctajului obținut prin însumarea unor 

puncte traumatice stabilite de către 

medicii legiști din Rețeaua Națională 

de Medicină Legală și prevăzut în 

reglementările ASF.

Despăgubirea maximă nu va 

putea depăși 200 de puncte traumatice, 

echivalentul stării vegetative persistente 

- SVP, indiferent de numărul, natura sau 

gravitatea leziunilor.

Pe cale judecătorească însă, 

stabilirea despăgubirii se realizează 

pe baza probelor cu caracter 

medical, medico-legal, psihologic, 

statistic, precum și în concordanță cu 

jurisprudența din România, neexistând 

astfel vreo limitare în ceea ce privește 

cuantumul despăgubirilor ce pot fi 

acordate.

Posibilitatea suspendării 
poliței pe perioada 
neutilizării vehiculului

Contractul RCA poate fi suspendat 

la cererea asiguratului care a încheiat un 

contract RCA pe perioada suspendării 

dreptului de circulație al vehiculului 

conform prevederilor legale sau pe 

perioada imobilizării vehiculului. În 

situația producerii unui accident în acest 

interval, asigurătorul este obligat la 

plata despăgubirii, acesta având drept 

de regres împotriva persoanei vinovate 

de producerea accidentului. Procedurile 

specifice ar urma să fie stabilite prin 

reglementări comune ale Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului 

Transporturilor și ASF.
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Marius VORNICEANU a precizat că, 

din punctul de vedere al asigurătorilor, 

acest lucru poate afecta rentabilitatea 

societăților și punerea în aplicare poate fi 

destul de greoaie. 

Posibilitatea încheierii 
poliței și pe perioade mai 
mici 

Conform proiectului de act 

normativ, contractul RCA se poate 

încheia pe o perioadă de la o lună la 12 

luni, multiplu de o lună, în funcție de 

opțiunea asiguratului. 

Această schimbare presupune însă 

modificări în sistemele IT, în procedura 

de emitere, dar și adaptarea/modificarea 

sistemului bonus/malus. Referitor 

la această prevedere, asigurătorii au 

semnalat însă că ar provoca dificultăți 

din perspectiva modelelor actuariale 

utilizate care, până în prezent, nu au fost 

construite pentru polițe cu valabilitate 

mai mică de 6 luni.

Sistemul bonus-malus 
poate lua în calcul 
istoricul șoferului, iar 
la calculul primei pot fi 
utilizate date din sisteme 
telematice

În proiect mai este prevăzut 
că, pentru determinarea primei de 
asigurare, asigurătorul RCA poate lua 
în calcul istoricul daunelor plătite, în 
ultimii 5 ani, pentru accidente produse 
prin intermediul vehiculului asigurat, 
precum și utilizarea unor tehnologii de 
tip telematics. 

Clasa bonus-malus poate lua în 
calcul istoricul șoferului și nu numai 
combinația șofer - vehicul. Informațiile 
privind istoricul șoferului sunt cele aflate 
în baza de date cu asigurările obligatorii 
de răspundere civilă auto încheiate 
pe teritoriul României – CEDAM. De 
asemenea, această reglementare poate 
conduce și la reducerea semnificativă 
a numărului de accidente prin 

responsabilizarea șoferilor.

Alte prevederi
Pe lângă prevederile menționate 

anterior, care ar avea de altfel cel mai 
mare impact asupra jucătorilor implicați 
în piață, proiectul conține și alte 
elemente de noutate. Una dintre acestea 
constă în  posibilitatea asiguraților de 
a răscumpăra prejudiciul creat pentru 
a evita creșterea primei de asigurare 
în viitor, ceea ce, în teorie, ar trebui 
să conducă la o scădere a costurilor 
suportate de asigurători, mai ales în cazul 
daunelor mici.

De asemenea, spre deosebire de 
situația actuală, păgubiții vor putea 
deconta cheltuielile cu închirierea 
unei mașini pe perioada cât propriul 
lor vehicul se afla în service. Această 
prevedere ar aduce de altfel în piața 
locală o practică des întâlnită în piețele 
externe, însă care ar avea ca efect o 
majorare a cheltuielilor cu despăgubirile 
achitate de asigurători.

Nu în ultimul rând, perioada 
maximă în care se poate gestiona o 
despăgubire RCA ar fi de 30 de zile, față 
de 90 de zile în prezent, iar plata primei 
s-ar putea face și în rate, în baza unui 
acord dintre asigurat și asigurătorul RCA, 
fapt regăsit și în practica actuală în cazul 
flotelor mari.

BAAR ar putea plăti 
peste 40 milioane euro 
în străinătate în urma 
falimentului ASTRA

Din calculele noastre, falimentul 
ASTRA Asigurări ne va costa minim 40 
milioane euro, a subliniat Ovidiu VĂDEAN, 
Președintele Biroului Asigurătorilor de 
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Autovehicule din România. Calculul a fost 
făcut luând în considerare daunele pe 
Carte Verde pe care ASTRA le gestiona 
când i s-a ridicat licența, cât și daunele 
pe care BAAR le-a estimat că ar putea 
veni pentru cele 800.000 de polițele RCA 
valabile.

Până în acest moment,  au fost 
primite 3.537 cereri de rambursare în 
sumă totală de 13,8 milioane euro. Dintre 
acestea, până în prezent au fost plătite 
2.242 de dosare în sumă totală de 9,6 
milioane euro. Aceste despăgubiri s-au 
plătit în numele polițelor Carte Verde 
emise de către ASTRA Asigurări din Fondul 
Comun Carte Verde, care reprezintă 
structura financiară a Biroului, a spus 
Președintele BAAR.

Ce provocări de ordin 
tehnologic au identificat 
asigurătorii din România?

75% dintre membrii top 
managementului companiilor de 
asigurări și brokeraj din România au 
identificat inter-conectivitatea generată 
de tehnologie drept cea mai mare 
provocare din viitorul apropiat,  conform 
unui sondaj AUDATEX, realizat cu 
sprijinul Media XPRIMM.

46% consideră că organizația pe 
care o reprezintă este pregătită pentru 
o transformare de natură digitală a 
activității, în timp de 37,5% nu au încă o 
părere formată despre acest subiect.

Conform sondajului, cele mai mari 
riscuri apărute ca urmare a digitalizării 
sunt reprezentate de intrarea pe piață 
a unor noi jucători și a platformelor de 

comparație a prețurilor.

Cum se calculează 
valoarea de piață a unei 
mașini?

Vehiculele rulate rămân una dintre 
opțiunile principale ale românilor, însă 
trebuie avut în vedere că un calcul corect 
al valorii de piață a unei mașini rămâne 
o informație vitală atât la momentul 
subscrierii, cât și atunci când are loc o 
daună totală.

Oferim expertiză în acest domeniu 
și avem posibilitatea de a calcula valoarea 
de piață pentru o mașină până la 15 
ani vechime. Avem o bază de date care 
ajunge la 34.000 de tipuri de mașini, a 
punctat Cristian MICU, Country Manager, 
EUROTAX România.

În momentul acesta suntem integrați 
în toate segmentele domeniului auto: 
dealeri auto, importatori, companii de 
leasing financiar și operațional, companii 
de asigurare și am închis tot cercul cu 
clientul final. Dacă acesta din urmă vrea 
să știe cât valorează o mașină rulată poate 
să o facă pe site-ul nostru fără absolut 
niciun cost. Ne dorim o transparentizare a 
valorilor de piață și a informațiilor despre 
mașini, a specificat el.

CCN a introdus 
agregatorul i-Report 
Claims pentru asigurări

Oamenii au nevoie de un mod 

simplu pentru a înțelege și compară 

produsele de asigurare financiare online. 

Cu toate acestea, atunci când vine 

vorba despre formularea unei cereri de 

despăgubire, 80% dintre consumatori 

consideră că acest lucru e un proces 

dificil, care consumă timp și e complicat, 

a declarat Cees WERFF, Președinte și CEO, 

Claims Corporation Network.

Așadar, CCN a introdus un 

agregator al daunelor pentru polițele 

de asigurare din Europa, acesta 

reprezentând cel mai nou produs din 

suita de servicii CCN destinate asistării 

persoanelor în a face mai simplu procesul 

de solicitare a despăgubirii.
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Ion FILIPOIU 
CTO & Acting COO 
AUDATEX 
România

Auto

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Brokerii de asigurări din 
România şi din străinătate, 
dar şi reprezentanţi ai 
companiilor de asigurări 
au dezbătut oportunităţile 
şi provocările din piaţa de 
intermediere cu prilejul 
Conferinţei Brokerilor din 
cadrul FIAR. Printre invitaţi 
s-au numărat reprezentanţi 
ai instituţiilor europene 
–  Prof. Karel Van HULLE, 
Membru AL IRSG, EIOPA, 
şi Paul CARTY, BIPAR –, dar 
şi lideri şi specialiști de pe 
piaţa locală.

Brokerii NU sunt o 
„specie” pe cale de 
dispariție

Subiectul principal dezbătut de 
specialiști a făcut referire la impactului 
implementării Directivei europene 
privind Distribuția în Asigurări –  IDD 
asupra pieței locale și la cele mai 
importante modificări aduse de 
această reglematare. De asemenea, au 
fost supuse dezbaterei și principalele 
provocări pe care le întâmpină piața 
românească de brokeraj în momentul 
de față.

Directiva europeană privind 
Distribuția în Asigurări (IDD) a intrat în 
vigoare în data de 22 februarie 2016, iar 
statele membre ale Uniunii Europene 
au la dispoziție o perioadă de doi 
ani pentru transpunerea acesteia în 
legislațiile naționale, respectiv până în 
februarie 2018.

Paul CARTY, Președinteț Comitetul 
Permanent al UE, BIPAR –  Federația 
Europeană a Intermediarilor în Asigurări, 
a arătat că, în momentul de față, 
legislația Uniunii Europene care vizează 
direct intermediarii în asigurări include 
IMD, IDD, PRIIPs, MiFID I și MiFID II, 
precum și Solvency II.

Suntem intermediari, ceea ce 
înseamnă că reprezentăm două părți 

(asigurătorul și asiguratul,  n.red.). Nu 
suntem o „specie pe cale de dispariție”. 
Oamenii apelează la brokeri pentru că 
asta își doresc, chiar dacă nu sunt obligați 
să facă acest lucru, ceea ce reprezintă un 
aspect important de care trebuie să ținem 
cont, a declarat Paul CARTY.

În ceea ce privește IDD, autoritățile 
de reglementare trebuie să fie atente în 
procesul de implementare a Directivei, să 
nu supra-reglementeze anumite aspecte 
care funcționează bine în momentul de 
față. De exemplu, reglementări introduse 
pe segmentul POG –  Product Overisght 
and Governance înseamnă și crearea de 
reglementări adiționale în anumite zone 
unde nu există neapărat probleme (în 
special pe segmentul non-life), atrage 
atenția Paul CARTY, adăugând că 
trebuie ținut cont de faptul că cei care 
plătesc pentru aceste schimbări sunt 
consumatorii.

Reglementarea are costuri care 
nu sunt deloc de neglijat. Autoritățile de 
reglementare nu trebuie să îngreuneze 
acele aspecte din industria de asigurări 
care funcționează bine din cauza unor 
aspecte periferice, nu trebuie să își piardă 
simțul proporționalității, a mai spus Paul 
CARTY.

Paul CARTY
Președinte 
Comitetul 
Permanent al UE 
BIPAR

Prof. Karel Van 
HULLE, Membru 
al Grupului IRSG – 
EIOPA
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Este nevoie de 
intermediari

Asigurările reprezintă un domeniu 
complex și, mai mult decât atât, oamenii 
care nu lucrează în acest domeniu nu știu 
nimic despre asigurări și au nevoie de 
ajutor pentru a le înțelege. De aceea avem 
nevoie de intermediari, a declarat Prof. 
Karel Van HULLE, Membru al Grupului 
IRSG – EIOPA, fost oficial al Comisiei 
Europene și unul dintre principalii 
arhitecți ai noului regim Solvency II. 
Profesorul a subliniat că obiectivul 
final al IDD este transparența, fiind 
foarte importantă informația transmisă 
consumatorilor.

În prezent, Comisia Europeană 
și Parlamentul European vor să aducă 
Uniunea Europeană mai aproape de 
cetățeni, prin oferirea mai multor opțiuni 
și unui grad de protecție mai mare, a 
punctat Prof. Karel Van HULLE. 

Implementarea IDD
Spre deosebire de IMD (Directiva 

privind Intermedierea în Asigurări), 
regulile IDD (Directiva privind 

Distribuția în Asigurări) se vor aplică 

tuturor distribuitorilor de asigurări, 

pentru a se crea condiții de piață 

echitabile pentru toți cei care vând 

produse de asigurări –  intermediari 

și asigurători, a explicat Bogdan 

ANDRIESCU, Președintele UNSICAR. 

Conform acestuia, IMD a setat reguli 

care acopereau doar 48% din piața de 

intermediere, iar în ceea ce privește IDD 

se așteaptă la o acoperire de 98%.

Bogdan ANDRIESCU consideră că 

transpunerea reglementărilor europene 

în legislația românească ar trebui să 

încurajeze mediul concurențial, astfel 

încât să conducă la creșterea calității 

serviciilor și la reducerea costurilor, 

la o adaptare la realitățile sociale și 

economice românești, inclusiv prin 

scăderea birocrației, ale cărei costuri în 

final se transferă către client.

În ceea ce privește pericolele 

care pot apărea, Președintele UNSICAR 

a spus că o reglementare foarte strictă 

și birocratică, cu costuri ridicate de 

implementare, poate conduce la scăderea 
numărului de vânzători și, implicit, la 
scăderea gradului de acoperire la nivel 
teritorial, chiar și pentru produsele simple, 
de nevoi imediate, pe care, din păcate, în 

acest moment, piața se bazează.

Alexandru APOSTOL, Directorul 
General al MaxyGo Broker, a precizat 
că oricum forța de vânzări s-a redus 
substanțial în ultimii ani, după apariția 

primei norme de pregătire profesională 

din domeniul asigurărilor. În 2011 

colaboram cu aproximativ 4.000 de 

agenți, iar la finele lunii aprilie a.c. aveam 

776 agenți, toți certificați și înregistrați, a 

spus el. Principala explicație ar fi faptul 

că agenții de asigurări care aveau puțini 

clienți nu au suportat costul pregătirii 

profesionale.

În același timp, Cristian FUGACIU, 

Director General, MARSH România, 

consideră că piața din România nu este 

foarte bine pregătită pentru anumite 

prevederi din IDD și de aceea trebuie 

ca adoptarea în România să țină cont 

Marius 
VORNICEANU, 
Vicepreședinte - 
Sectorul Asigurări, 
ASF

Paul MITROI 
Director, Direcţia 
Reglementare 
Autorizare 
Sectorul Asigurări-
Reasigurări, ASF

Călin RANGU 
Președinte 
ISF
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de acest specific și să fie făcută în mai 

mulți pași. Produsele de asigurare trebuie 

să răspundă unor nevoi din piață, iar 

brokerul trebuie să transpună aceste nevoi 

în servicii de brokeraj și în produse de 

asigurare, a mai spus acesta, adăugând 

că intermediarul trebuie să nu uite să 

transmită informații relevante pentru 

client. 

Colaborare între 
supraveghetor, brokeri și 
asigurători

Succesul relansării și recâștigării 

încrederii consumatorilor reprezintă 

un demers complex. Supraveghetorul, 

brokerii și companiile de asigurări 

trebuie să conlucreze pentru creșterea 

calității serviciilor, a declarat Marius 

VORNICEANU, Vicepreședinte - Sectorul 

Asigurări, ASF.

Noua Directivă IDD, pentru care 

s-a stabilit un termen de transpunere 

legislativă de 24 de luni,   aduce multiple 

completări, dar mai ales cerințe de 

calitate –  ne gândim aici la experiența 

profesională, conduita profesională și 

evitarea conflictului de interese. În acest 

context apar noi furnizori de servicii care 

au portofolii mari de clienți –  furnizori 

de utilități de telefonie, servicii poștale 

ș.a.m.d. care și-au manifestat deja dorința 
de a intra pe piața de intermediere. 
Iată că pentru brokeri există un mediu 
concurențial extraordinar, a explicat 
oficialul ASF.

Potrivit lui Paul MITROI, Director, 
Direcția Reglementare Autorizare, 
Sectorul Asigurări-Reasigurări, ASF, la 10 
mai 2016, dată la care mai erau în lucru 
3 dosare de autorizare pentru ultimele 
societăți care vor îndeplini condiția de 
capital (de minim 150.000 lei), aveam 
453 de brokeri autorizați, iar cu cei 3 vom 
avea 456 de brokeri autorizați. Dintre 
aceștia, 87 au activitatea suspendată sau 
interzisă, iar 366 sunt brokeri activi. Acești 
366 de brokeri, din care 40 s-au autorizat 
după data de 1 ianuarie 2016, dar au 
depus documentația necesară din timp, 
au intermediat prime brute reprezentând 
97,5% din totalul pieței, a adăugat acesta. 
Paul MITROI a arătat că foarte mulți 

din cei care au fost brokeri și nu au mai 

putut să îndeplinească condițiile s-au 

transformat în asistenți în brokeraj.

Impactul IDD asupra 
pregătirii profesionale

Conform IMD, personalul implicat 

în vânzări al societăților de asigurări nu 

avea nicio obligație reglementată de 

pregătire profesională, chiar dacă acest 

lucru se făcea pe piața din România. 

Însă, în noua directiva europeană IDD se 

extinde aria de cuprindere și include și 

personalul asigurătorilor, pe lângă cel al 

brokerilor.

Personalul care era implicat în 

vânzări urma cursuri de pregătire și până 

acum în cadrul asigurătorilor. Poate că 

va fi o schimbare în privința frecvenței 

în care vor fi susținute examenele. Poate 

că va fi o îmbunătățire a nivelului de 

cunoștințe pe care trebuie să le posede 

cei care dau examen pentru obținerea 

certificatului, însă cu siguranță va fi un 

lucru bun, a declarat Radu MANOLIU, 

Director General Adjunct, CREDIT Europe 

Asigurări. El a adăugat că este esențial 

ca brokerii să aibă personal calificat în 

vânzarea produselor asigurătorilor.

Bogdan 
ANDRIESCU 
Președinte 
UNSICAR

James GRINDLEY, 
CEO, CertAsig

De la stânga la dreapta: Alexandru CIUNCAN, Membru al IRSG, EIOPA, Prof. Karel Van HULLE, 
KU Leuven and Goethe University Frankfurt, Membru al IRSG, EIOPA, Cristian FUGACIU, 
Director General, MARSH România, Costi STRATNIC, Membru Directorat, OMNIASIG VIG

Cristian FUGACIU 
Director General 
MARSH România
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Întrebat ce model de pregătire 
profesională este necesar în piața de 
asigurări din România, Marius LASLO, 
Directorul Executiv al DESTINE Broker, 
a spus că "ar trebui să fie modelul 

modern". "Trăim în secolul 21 și vorbim 
de informație electronică. După părerea 
mea, platformele electronice sunt cele 
mai bune pentru instruirea agenților, 
deoarece înseamnă cheltuieli reduse, nu 
trebuie să îți aduni colaboratorii în același 
loc, pot fi accesate de oriunde și la orice 
oră, timp mult mai scurt de pregătire", a 
declarat Marius LASLO.

La rândul său, Călin RANGU, 
Președintele ISF –  Institutul de Studii 
Financiare, a atras atenția asupra 
pregătirii profesionale a angajaților din 
industria asigurărilor. Astfel, knowledge-
ul, alături de abilități și aptitudini se 
numără printre competențele dobândite 
în cadrul formării profesionale.

Transparența = 
Consumator mai bine 
informat?

Transparența reprezintă un 
element cheie pentru Directiva privind 
Distribuția în Asigurări. Prin standardele 

sale de transparentă, IDD oferă o 
șansă intermediarilor și asigurătorilor 
din România să recâștige încrederea 

clienților. 

După implementarea Directivei 
europene privind Distribuția în Asigurări 
(IDD) vom avea un consumator mai bine 
informat, este de părere Costi STRATNIC, 
Membru al Directoratului OMNIASIG 
VIG. O să avem o mai mare transparență 
între competiția dintre canalele de 
distribuție, iar asigurătorii vor fi nevoiți să 
transparentizeze mai mult și costurile cu 

rețeaua proprie de vânzare, a precizat el.

În ceea ce privește implementarea 
IDD, Costi STRATNIC a mai spus că până 
când o să reușim să integrăm în România 
toate aceste noi reglementări, trebuie să 
facem într-un fel să creștem penetrarea 
asigurărilor în această piață. Citindu-le, 
la o primă vedere, ele aduc o mai mare 
greutate în a ajunge la client și cred că 
autoritatea din România, asigurătorii și 

brokerii trebuie să suplimenteze aceste 
reglementări cu măsuri continue de a 
crește penetrarea asigurărilor din piață.

Transparenta în asigurări este 
absolut critică pentru piața din România 
și, de fapt, pentru orice altă piață. Este 
absolut esențial să fim transparenți cu 
clienții, a declarat James GRINDLEY, CEO, 
CertAsig. Aceasta este o oportunitate 
pentru brokerii din România: transparența 
va îmbunătăți piața, a subliniat el.

Canale moderne de 
distribuție

Există canale de distribuție noi, 
moderne, folosite în țările occidentale care 
încep să-și facă apariția și în România, 
cum ar fi telemarketingul, vânzarea 
prin call-center, vânzarea de produse de 
asigurare asociate unor bunuri, a afirmat 
Ștefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker. Conform acestuia, în 
astfel de cazuri, clientului nu i se oferă 
consultanța necesară, așa cum face un 
broker.

Costi STRATNIC 
Membru 
Directorat 
OMNIASIG VIG

Marius LASLO 
Director Executiv 
DESTINE Broker

Alexandru APOSTOL
Director General 
MaxyGo Broker

Viorel VASILE 
CEO 
SAFETY Broker
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La rândul său, Viorel VASILE, 
CEO, SAFETY Broker, este convins că în 
următorii ani vânzarea se va îndrepta 
către online. Vânzările online de asigurări 
nu sunt încă reglementate suficient în 
România, însă acestea vor continua să 
se dezvolte în următorii ani. Populația 
îmbătrânește și din spate vin cei tineri, cei 
care vor cumpăra în continuare, a precizat 
el.

Și Costi STRATNIC consideră că 
nu există alt drum decât cel spre online 
în următorii ani. Generațiile mai tinere 

sunt cu dispozitivele mobile în mână 
toată ziua. Cu toate acestea, este nevoie 
să se comunice cu clientul și față în față 
în cazul multor polițe, să i se explice care 
sunt clauzele contractuale. Asigurătorii 
și brokerii vor căuta soluții să mixeze 
vânzarea online și comunicarea în paralel 
cu clientul, a adăugat acesta.

Brokerajul reprezintă un segment 
extrem de important pe piața de profil 
din România. Potrivit analizei Autorității 

de Supraveghere Financiară (ASF), la 
finele anului 2015, primele intermediate 
de brokerii de asigurare au fost în 
cuantum de 5,2 miliarde lei, în creștere 
cu 14,3% față de anul precedent, 
reprezentând 59,48% din primele brute 
subscrise de asigurători (față de 56,31% 
în 2014). Acest trend ascendent este 
așteptat să se mențină și în perioada 
următoare, dar, posibil, într-un ritm mai 
lent, conform specialiștilor din domeniu.

Andreea RADU

Adina TUDOR

Ștefan 
PRIGOREANU 
CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker
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Radu MANOLIU 
Director General 
Adjunct, CREDIT 
Europe Asigurări
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Trăim momente istorice. 
Asistăm la cele mai 
importante mutaţii la 
nivelul industriei din ultimii 
30 de ani. Criza din piaţa 
de capital ne-a ajutat, 
întrucât riscul de piaţă nu 
era inclus la calcularea 
marjei de solvabilitate. 
Astăzi putem afirma că, 
odată cu Solvency II, 
pentru prima oară, istoric 
în Europa, chiar ne ocupăm 
de asigurări. (Prof. Karel 
Van HULLE, fost oficial al 
Comisiei Europene și unul 
dintre principalii arhitecţi ai 
noului regim Solvency II)

Solvency II sau un nou 
mod de a face asigurări

1 ianuarie 2016 – data istorică 
pentru industria asigurărilor din Europa 
odată cu startul Solvency II sau al 
noului cadru de reglementare prin care 
este analizat riscul la care sunt supuși 
asigurătorii de pe bătrânul continent. 

Cu toate acestea, la o jumătate de 
an de la implementarea noului regim de 
solvabilitate, deși conform calendarului 
nu ar fi trebuit să reprezinte o surpriză 
pentru statele membre, acesta încă 
mai ridică o multitudine de semne 
de întrebare atât în ceea ce privește 
implementarea celui de-al treilea pilon, 
cât și la nivelul noilor cerințe de capital, 
a investițiilor – respectiv, noul mod de a 
face business în domeniul asigurărilor.

În același timp, deși vechiul regim 
de solvabilitate este considerat mult 
depășit – acesta utilizând modele de 
calcul considerate nerealiste pentru 
timpurile pe care le trăim, mulți 
asigurători nu și-au schimbat maniera 
de abordare. În urmă cu patru ani, mulți 
afirmau că trebuie să ne îndepărtăm de 
Solvency II și să revenim la Solvency I, 
pentru că industria a supraviețuit crizei. 
Bineînțeles, afirmau acest lucru pentru că 
cifra din dreptul marjei de solvabilitate nu 
spunea nimic despre capital. Foarte mulți 
asigurători erau faliți, dar ei nu știau asta, 
întrucât conform calculelor aveau o marjă 
de 200%. Așadar, vom avea nevoie de o 
lungă perioadă de tranziție către Solvency 
II, a evidențiat Prof. Karel Van HULLE în 
cadrul Workshop-ului dedicat Solvency II 
și Risk Managementului.

Totodată, Prof. Karel Van HULLE 
a subliniat multitudinea de produse 
de asigurare ofertate de companiile 
europene – produse de care populația 
nu are nevoie. De altfel, în general 
percepția despre asigurări este a unor 

produse de care nu ai neapărată nevoie. 
Asigurătorii trebuie să explice în primul 
rând importanța și relevanța produselor de 
asigurare. 
De asemenea, industria de asigurare 
poate ajuta autoritățile în a face față 
provocărilor majore cu care se confruntă, 
cum ar fi longevitatea, sănătatea, 
îmbătrânirea, sărăcia, șomajul, 
catastrofele naturale etc. Concluzia este 
că sectorul asigurărilor poate fi industria 
viitorului și va continua să reziste doar 
dacă se adaptează și oferă soluții potrivite.

Solvency II așează piața 
pe baze sănătoase

Solvency II propune o abordare 
cu totul diferită. Mă gândesc că 2017 - 
2018 este o perioadă de acomodare, de 
adaptare la noul sistem de solvabilitate. 
Drumul este clar și este trasat. Nu avem 
cum să mai dăm înapoi. Din punct de 
vedere legislativ, piața românească de 
asigurări nu prea mai are particularități, 
a subliniat Paul MITROI, Director, 
Reglementare/Autorizare, Direcția 
Asigurări-Reasigurări, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară.

Solvency II aduce o nouă mentalitate 
pe care trebuie să o învățăm împreună 
(n.red.: asigurători și autoritate de 
supraveghere). După noua Directivă, 
fiecare asigurător își stabilește propriile 
reguli. ASF verifică în ce măsură companiile 
își respectă propriile reguli pe care și 
le-au stabilit. Există principii, există 
legislație, dar ce este cel mai important 
este că regulile după care companiile 
joacă pot fi particularizate, a continuat 
reprezentantul ASF.  
Totodată, întreaga responsabilitate 
a aplicării Solvency II este în mâinile 
conducerii asigurătorului. În schimb, 
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ASF are rolul de a verifica dacă datele 
culese se potrivesc cu ceea ce și-au asumat 
jucătorii din piață. Autoritatea trebuie să 
știe cine, ce și de ce sunt luate anumite 
decizii. Deciziile trebuie să fie motivate 
și să se cunoască foarte bine impactul 
pe care îl vor avea. Acest nou regim este 
o șansă extraordinară. El va așeza piața 
asigurărilor pe niște baze sănătoase.

Informarea 
consumatorului – inutilă 
dacă nu se face într-un 
limbaj adecvat

Una dintre problemele cel mai des 
invocate în cazul Solvency II este Pilonul 
III – așa-numitul instrument de raportare, 
transparență, respectiv de evaluare a 
situațiilor financiare. Potrivit lui Paul 
SWOBODA, Președinte al Directoratului 
GRAWE România, din punctul de vedere 
al transparenței, în momentul de față, 
informațiile sunt prea multe, prea stufoase. 
Este foarte multă matematică. Clienții nu 
au timp sa citească termenele și condițiile, 
dar un raport financiar? Transparența îl va 
ajuta pe consumator dacă vom comunica 
într-o limbă inteligibilă acestuia.

În același sens, Călin RANGU, 
Președintele ISF,   a afirmat că poate, 
pe viitor, această transparență va fi utilă 
dacă datele vor fi introduse într-un sistem 
care să le poată procesa automat, pentru 
ca ulterior să se obțină informații, să se 
poată face corelări referitoare la piață și 
la comportamentul actorilor din piață, 
după care să fie transpuse în zona de 
consumatori. Altfel, a subliniat Călin 
RANGU, probabilitatea ca informarea 
în limbaj financiar transmisă către 

C Consulting: Solvency II a crescut rolul 
reasigurării

Solvency II a crescut rolul reasigurării, și tocmai în acest 

sens, un sistem de software auditabil este mai mult decat 

necesar, a declarat Sandro FERRARI, Director, C Consulting. 

Sandro FERRARI a subliniat importanta reasigurărilor și a 

fiabilității datelor de reasigurare din perspectiva Solvency II, 

și a prezentat în cadrul workshop-ului „XLayers" - un sistem 

software auditabil pentru managementul reasigurărilor care poate face automat 

toate calculele de reasigurare. De asemenea, acesta a notat importanța utilizării unui 

sistem care garantează că termenii și condițiile contractuale, precum și cerințele de 

reglementare sunt respectate, dar care și permite analiza datelor relevante în timp real. 

consumator să fie utilă este foarte 
redusă. Așadar, informarea trebuie să 
fie formulată într-un limbaj comun și 
adecvat.

„Fit and Proper” – O nouă 
provocare la adresa pieței

Competența și onorabilitatea 
profesională – mai exact conceptul de „Fit 
and Proper” –  în cazul persoanelor care 
ocupă în cadrul companiilor de asigurări 
poziții actuariale sau de risk manager, 
se află printre cele mai noi provocări ale 
pieței, pe fondul preluării de către ARA – 
Asociația Română de Actuariat de la ASF 
a registrului actuarilor.  

Potrivit lui Octavian COSENCO, 
Vicepreședinte ARA, pentru noi 
este o nouă responsabilitate, poate 
crea presiune - nu neapărat datorită 
chestiunilor administrative, cât a părții 

de reglementare. (...) ARA oferă standarde 
profesionale, o structură de pregătire 
educațională –  acestea constituind o 
bază solidă și un punct bun de plecare în a 
crea un cadru prin care societățile să aibă 
siguranța că persoanele angajate vor fi „Fit 
and Proper.

Reglementarea profesiei nu trebuie 
făcută de ASF. O diplomă în domeniu nu te 
face „Fit and Proper”,   ci va da o imagine 
asupra cunoștințelor teoretice, nu și a 
aspectelor practice. „Fit and Proper” se face 
la nivel de societate de asigurări, întrucât 
funcția și modul în care își desfășoară 
activitatea fiecare angajat trebuie să fie 
evaluate de cei care conduc societatea. 
Ei trebuie să analizeze dacă personalul 
din subordine este „Fit and Proper, a spus 
Florin GOLOVATIC, Director al Direcției 
Supraveghere din ASF.

Vlad BOLDIJAR   
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Asigurătorii se află de 
abia la început atunci 
când vine vorba despre 
implementarea unor 
modele de business bazate 
pe principiile economiei 
colaborative. Cu toate 
acestea, proiectele lansate 
până în prezent par să se 
bucure de succes, ceea 
ce ar putea indica un 
potenţial de dezvoltare 
pentru această industrie, 
au precizat specialiştii care 
au participat, în acest an, 
la Conferinţa de Asigurări 
de Viaţă şi Sănătate 
din cadrul Forumului 
Internaţional Asigurări-
Reasigurări – FIAR. Printre 
profesioniştii de renume 
internaţional care au luat 
cuvântul în calitate de 
vorbitori s-au numărat 
Bernard RETALI, President 
of Europe, Middle East 
& Africa, LIMRA, Richard 
KOLARIK, Head of Sales, 
LIMEWOOD, şi Olivier 
PERRARD, International 
Sales Executive, CEGEDIM. 

O „nouă eră” pentru 
asigurările de viaţă şi 
sănătate? 

2016
by

Concepte precum „economia 
colaborativă” (n.red., sharing economy) 
şi „big data” îşi fac loc treptat şi în 
domeniul asigurărilor, provocând 
schimbări semnificative la nivelul 
modelelor de business pe acest 
segment, schimbări care pot avea 
un impact negativ important asupra 
companiilor care nu reuşesc să se 
adapteze. Acestea au fost doar câteva 
dintre concluziile dezbaterilor din prima 
parte a Conferinţei dedicate asigurărilor 
de viaţă şi de sănătate de la FIAR 2016.

Un alt subiect important aflat în 
centrul atenţiei a fost situaţia poliţelor 
life&health în România, în contextul 
în care ţara noastră se află pe ultimele 
locuri din Europa în ceea ce priveşte 
gradul de penetrare al acestor tipuri de 
asigurări în PIB. 

Premise de creștere 
pentru asigurările de 
sănătate

România se află pe ultimul loc 
în Europa în ceea ce priveşte ponderea 
cheltuielilor cu sănătatea din PIB, cu 
5,1% mai puţin față de media europeană 
(8,6%). Cheltuielile cu asigurările private 
de sănătate reprezintă în România 0,01% 
din PIB, de 80 ori mai puţin față de media 
europeană (0,8%), iar ponderea medie 
a asigurărilor voluntare de sănătate din 
totalul cheltuielilor este de aproximativ 
0,09% în România, de circa 56 de ori 
mai mică față de media europeană 
(5%), a arătat Sorin MITITELU, Membru 
în Comitetul de Direcție al UNSAR 
și Preşedinte al Directoratului, BCR 
Asigurări de Viață VIG. 

În acest context, este necesară 
dezvoltarea segmentului de asigurări 

de sănătate, iar premisele sunt pozitive 
pentru perioada următoare. 

Piaţa asigurărilor private de 
sănătate se situează pe un trend 
ascendent, ajungând la 105,3 milioane 
lei în 2015. Ne aşteptăm ca acestea 
să înregistreze o tendinţă de creştere 
accelerată în următoarea perioadă. 
Estimăm că piaţa asigurărilor voluntare 
de sănătate va ajunge la aproape 250 
milioane lei prime brute subscrise în 2019, 
de la 105 milioane lei astăzi, a arătat Sorin 
MITITELU. 

Cu toate acestea, nu toţi jucătorii 
din piaţă sunt de părere că va exista o 
dezvoltare importantă a segmentului 
de asigurări de sănătate, sugerându-
se faptul că motivele pentru care 
consumatorul român nu cumpără 
asigurări de sănătate mai mult decât 
în momentul de față pot fi legate şi de 
faptul că: În România, sistemul de stat 
încă livrează în proporţie covârşitoare 
servicii în cazuri serioase, care au costuri 
asociate importante, cum sunt, de 
exemplu, intervenţiile chirurgicale care 
necesită mai mult de trei zile de internare. 
Astfel de intervenţii se fac în proporţie de 
90% în sistemul de stat, a precizat Mihai 
POPESCU, General Manager, ERGO 
Asigurări. 

Sorin MITITELU 
Membru în 
Comitetul de 
Direcţie al UNSAR 
și Preşedinte al 
Directoratului, BCR 
Asigurări de Viaţă 
VIG
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Nu cred că în absența unor politici 

radicale de sănătate publică aceste lucruri 

se vor schimba foarte curând, a adăugat 

acesta. În acest context, optimismul 

nostru este un pic moderat vizavi de 

dezvoltarea asigurărilor de sănătate în 

perioada următoare, a punctat Mihai 

POPESCU. De asemenea, acesta a atras 

atenţia asupra pericolului unor creşteri 

rapide pe segmentul asigurărilor 

de sănătate determinate de motive 

particulare, precum diferenţele dintre 

aşteptările consumatorilor și ceea ce se 

vinde de fapt.

Dincolo de rezultatele financiare 

încă modeste, segmentul life&health 

din România se confruntă şi cu o serie 

de posibile clauze problematice în 

contracte. Astfel, în momentul de 

față, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară - ASF, realizează o analiză a 

clauzelor contractuale din asigurările 

de viață și de sănătate, a declarat Călin 

RANGU, Director, Direcţia Protecţia 

Consumatorului, ASF.

Acest demers are în vedere o 

analiză a contractelor de asigurare în 

raport de legislaţia generală privind 
protecţia consumatorilor, acestea având 

rol proactiv de identificare, prevenire 
și corectare a unor eventuale practici 
incorecte, neloiale sau abuzive. Scopul 
de a susține stabilitatea pieței, creșterea 
încrederii consumatorilor și a reduce 
din timp efectele posibil negative 
asupra acestora, a precizat Călin RANGU. 
Concluziile finale ale proiectului vor fi 
discutate de ASF cu asigurătorii într-o 
întâlnire specială care va fi organizată în 
perioada următoare.

Până în prezent, ASF a analizat 
contractele de asigurări de viață și de 
sănătate de la primii trei asigurători 
de viață din piaţă, printre clauzele 
identificate numărându-se aspecte 
vizând: prevederi în legătură cu medicii 
agreaţi din asigurările de viață și 
sănătate, premisele ca asigurătorii să 
poată decide dacă să despăgubească 
sau nu asiguratul, excluderea spitalizării 
și a intervenţiilor chirurgicale care, în 
opinia medicilor agreaţi de asigurător, 
au scop diagnostic/explorator (analize, 
radiografie, radioscopie sau fizioterapie 
sau orice examinare de rutină) sau 
clauze contractuale potrivit cărora 
asigurătorul stabileşte oportunitatea 
repatrierii - practic, asigurătorul 
stabileşte și/sau organizează 
modalitatea și data de repatriere, chiar și 

în cazul unui deces.

„Sharing economy” 
şi „big data” ajung în 
asigurări

Profesioniștii care au participat la 
Conferința dedicată asigurărilor de viață 
și de sănătate de la FIAR 2016 au abordat 
și probleme legate de impactul noilor 
tehnologii și tendințe asupra domeniului 
asigurărilor, în centrul atenției aflându-
se două concepte care devin din ce 
în ce mai populare astăzi: economia 
colaborativă („sharing economy”) și „big 
data”.

 Dacă facem o comparaţie între 
modelele de business tradiţionale și 
noile modele colaborative, vedem că 
există diferenţe vizibile. Într-un model de 
business tradiţional, ai nevoie de mult 
capital pentru a începe o afacere, în timp 
ce modelul colaborativ implică încredere 
din partea clienţilor, a explicat Bernard 
RETALI, President of Europe, Middle East 
& Africa, LIMRA. Modelul tradiţional se 
bazează pe reguli, procese, supraveghere, 
în timp ce modelul colaborativ se bazează 
pe încrederea clienţilor în produs și 
furnizorul de servicii, a subliniat acesta.

Din punctul de vedere al 
modelelor de business bazate pe 
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principiile economiei colaborative, 
asigurătorii nu au ajuns încă foarte 
departe. Noi, asigurătorii, suntem 
încă de abia la începutul acestui trend 
colaborativ, a precizat reprezentantul 
LIMRA. Urmărind experienţele actuale în 
asigurări, aș spune că există trei tipuri de 
modele de asigurări colaborative: achiziţia 
în grup, combinaţia dintre tradiţional și 
colaborativ, respectiv auto-asigurarea, a 
explicat Bernard RETALI.

În ceea ce priveşte „big data”, 
conceptul începe să fie aplicat în zona 
analizei portofoliilor asigurătorilor de 
viaţă, fiind extrem de util, de exemplu, 
în identificarea problemelor precum 
cauzele lapsării poliţelor. Cercetarea 
noastră indică faptul că în primii cinci ani, 
în medie 35% din poliţele de asigurări de 
viață lapsează, iar 20% din asigurările 
de viață sunt anulate din cauza primelor 
neplătite. Peste 50% dintre contracte 
lapsează, a declarat Richard KOLARIK, 
Head of Sales, LIMEWOOD.

Efectele negative ale lapsărilor 
sunt semnificative, printre acestea 
numărându-se cash flow-ul negativ, 
veniturile instabile ale companiei, 
creşterea costurilor ca efect al 
subevaluării sau supraevaluării 
investițiilor, dar și ca efect al ajustării 

reasigurării. Mai mult decât atât, lapsările 
sunt o problemă dificilă pentru companii, 
cauzele fiind greu de recunoscut printr-o 
abordare obişnuită - aceasta necesită 
experți specializați, timp foarte mult, 
analiză bazată pe criterii multiple, 
corelarea mai multor factori, dependențe 
cazuale și nu numai. În acest context, „big 
data” poate ajuta companiile să analizeze 
informaţiile disponibile în timp real, 
scurtând timpul de răspuns din partea 
managementului, a precizat Richard 
KOLARIK.

De asemenea, vorbind tot despre 
soluţii software, Olivier PERRARD, 
International Sales Executive, CEGEDIM, 
a explicat, în cadrul conferinţei, care sunt 
aşteptările asigurătorilor de sănătate în 
ceea ce priveşte o platformă software 
modernă. Companiile de sănătate 
au nevoie de o soluţie flexibilă care se 
integrează în arhitectura aplicaţiilor 
existente și care le oferă viteză de reacţie în 
piaţă, ceea ce reprezintă un element cheie 
pentru inovaţie - pentru a obţine o astfel 
de viteză, este nevoie ca sistemele să fie 
complet configurabile, fără a avea nevoie 
de dezvoltare IT suplimentară, a afirmat 
acesta.

Aceştia se aşteaptă, de asemenea, 
la niveluri înalte de automatizare pentru 
procesele cheie, la controlul și reducerea 
costurilor, precum și la un sistem 
care permite să reducă fraudele. Mai 
mult decât atât, o platformă modernă 
de software ar trebui să permită 
managementul eficient al reţelelor și 
contractelor, precum și să se adapteze 
la mediul de reglementare în continuă 
schimbare, a precizat Olivier PERRARD.

Adina TUDOR
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Olivier PERRARD 
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Sales Executive 
CEGEDIM
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Sistemul de pensii 
private este unul dintre 
puţinele sisteme care încă 
funcţionează în parametri 
buni, chiar foarte buni, 
în ţara noastră. Este un 
sistem care nu a creat 
probleme, care se dezvoltă 
normal, fără schimbări 
bruşte, un sistem în 
care conlucrăm bine cu 
piaţa - cu care avem o 
comunicare foarte bună, 
dar există lucruri care pot 
fi îmbunătăţite, a declarat, 
în cadrul Workshop-ului 
de Pensii Private din cadrul 
FIAR 2016, Ion GIURESCU, 
Vicepreşedinte Pensii 
Private, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară - 
ASF.

Priorităţi şi soluţii 
pentru pensiile viitorului

Sintetizând, priorităţile ASF se 
referă la: 
 1. Respectarea legislaţiei în ceea 
ce priveşte contribuţia la Pilonul II: 
Este a doua oară când Pilonul II suferă 
din cauza unor decizii guvernamentale. 
A nu da pentru un an sau mai mulţi 
aceste procente nu pare grav, dar în timp, 
afectează serios contribuabilul. Din păcate 
politicul gândeşte doar pentru patru ani 
de zile. Ar trebui conștientizat efectul unor 
astfel de decizii asupra fiecărui participant. 
Se pot face calcule asupra efectelor pe care 
nerespectarea legii le va avea în 20-40 ani.

 2. Lichiditatea Bursei: Dacă nu apar 
noi actori pe Bursă, dacă nu se mai fac 
privatizări, IPO-uri, lipsa de lichiditate pe 
bursă se va accentua. Rezultatul, investiţiile 
noastre vor pleca spre bursele externe. 
Amintesc că în prezent avem 93-94% din 
investiţii în țară. Obiectivul nostru ar fi 
să investim banii în ţară, dar Bursa de la 
Bucureşti pare să-şi epuizeze posibilitățile. 
De asemenea, trebuie subliniat că rolul 
fondurilor de pensii a fost gândit pe termen 
lung. În plus, ele pot investi banii doar 
transparent şi calculat. Este obligatoriu 
să găsim soluţii, vehicule pentru a investi 
banii în ţară. 
 3. Legea plăţii pensiilor private: 
De patru ani de zile această lege se află 
la Ministerul Muncii. În urma discuţiilor 
purtate, sper ca într-o lună legea să plece 
spre Parlament. Dacă nu, vom căuta calea 
de a promova direct acest text de lege în  
Parlament pentru că apariţia ei nu mai 
poate fi amânată. 
 4. Pilonul III: Trebuie găsită o soluţie 
de dezvoltare pentru Pilonul III. Există o 
adversitate a pieţei faţă de ocupaţionale, 
dar eu cred că dezvoltarea Pilonului III nu 
se poate face fără o regândire a sistemului, 
fără o implementare a ocupaţionalelor. 

Construirea unui pachet mai complex va 
aduce mai mulţi bani în sistem.

Lipsa unor oportunităţi reale 
de investire s-a dovedit a fi una 
dintre preocupările centrale ale 
administratorilor de pensii private. Aşa 
cum a subliniat Radu CRĂCIUN, CEO, BCR 
Pensii, nu numai fondurile de pensii au 
de suferit, ci şi economia României, care 
dispune de resurse de capital prea sărace 
în comparaţie cu nevoile reale. În acest 
context, lipsa unor vehicule de investire 
adecvate, care să permită fondurilor de 
pensii să investească pe scară mai largă 
în economia reală, va duce la pierderea 
unor resurse importante pentru 
economie prin migrarea unei părţi mai 
mari a activelor către plasamentele 
externe. În opinia operatorilor, este 
necesară o regândire a cadrului legal 
de investire, ceea ce înseamnă atât o 
provocare tehnică, cât şi una de calitate 
a guvernanţei, date fiind cerinţele 
specifice de transparenţă şi lichiditate 
ale domeniului. Marius RAŢIU, CEO, 
AEGON Pensii, a subliniat că menţinerea 
investiţiilor fondurilor de pensii în ţară 
este şi în interesul participanţilor, dat 
fiind că plasamentele în străinătate sunt 
purtătoare nu numai de costuri mai 
ridicate, ci şi de un anumit risc valutar. 

Ion GIURESCU 
Vicepreşedinte 
Pensii Private 
Autoritatea de 
Supraveghere 
Financiară - ASF
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Pensii

Pentru că nu se poate discuta 

despre sistemul de pensii fără a lua în 

calcul segmentul care generează cea 

mai importantă parte a veniturilor 

pensionarilor, Pilonul I, al pensiilor 

publice, Ileana CIUTAN, Preşedinte Casa 

Naţională de Pensii Publice, a vorbit 

despre principalele coordonate ale 

pensiilor publice actuale, ca şi despre 

perspectivele acestui segment. Vestea 

bună, la momentul actual, este ca au 

început să se vadă efectele pozitive ale 

măsurii de reducere a contribuţiilor la 

bugetul de asigurări sociale,  astfel încât 

valoarea subvenţiei primite de bugetul 

pensiilor publice de la bugetul de stat a 

scăzut cu circa 4 procente, ca urmare a 

îmbunătăţirii colectării.

Discuţia despre perspectivele 

sistemului de pensii a condus, inevitabil, 

la dezbaterea modalităţilor de a încuraja 

dezvoltarea Pilonului III, eventual 

prin integrarea unei componente 

ocupaţionale, care să încurajeze 

angajatorii să contribuie la constituirea 

unor pensii suplimentare pentru 

angajaţi. Pe de altă parte, a fost adusă 

în discuţie şi necesitatea unei informări 

mai largi a contribuabililor despre 

viitorul lor de pensionari. Reprezentanţii 

administratorilor de pensii şi ai CNPP au 

convenit să discute asupra posibilităţii de 
a informa participanţii activi ai fondurilor 
de pensii şi asupra stării contribuţiilor lor 
la sistemul public. 

În perspectivă, realizarea unui 
sistem informatic mai uşor accesibil în 
comparație cu cel actual, care să permită 
contribuabililor o informare permanentă 
asupra contribuţiilor la sistemul public 
de pensii, ar fi de dorit. De asemenea, o 
activitate mai susţinută în mediul online, 
într-un limbaj adecvat generaţiilor 

tinere, care să aducă subiectul pensiilor 

în atenţia contribuabililor, constitue un 

demers necesar de făcut, ca şi adecvarea 

cadrului legislativ astfel încât să faciliteze 

o interacţiune online mai susţinută a 

fondurilor de pensii cu angajaţii tineri, 

permiţând aderarea sau modificarea 

condiţiilor contractuale în Pilonul III 

online.

Daniela GHEȚU
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Componenta privată a sistemului de pensii, respectiv asigurările de viaţă și sănătate vor 
deveni esenţiale în condiţiile în care sistemul de stat dă semne evidente de slăbiciune. 
Aceasta a fost principala concluzie a primei ediţii a Conferinţei de Employee Benefits 
din cadrul Forumului Internaţional de Asigurări-Reasigurări.

Angajat vs. Angajator 
Bani, asigurări sau pensii private?

A treia zi de conferințe și 
workshop-uri din cadrul FIAR 2016 a 
programat o nouă premieră: crearea unui 
spațiu de dezbatere dedicat avantajelor 
oferite de beneficiile salariale, atât pentru 
angajați, cât și pentru angajatori, dar și 
rolului resurselor umane în asigurarea 
succesului activității unei companii.

Astfel, operatori din pensii 
private, asigurări de viață și sănătate 
au subliniat angajatorilor din județul 
Brașov importanța fidelizării angajaților, 
oferind soluții și instrumente propice 
pentru a atinge o retenție cât mai mare a 
angajaților valoroși.

Astfel, în ceea ce privește 
asigurările de viață, Ciprian LĂDUNCĂ, 
CFO, METROPOLITAN Life, a analizat 

impactul produselor de grup ca soluție 

eficientă pentru retenția angajatilor, dar 

și cum pot fi obținute rezultate maxime 

cu costuri minime de administrare, 

subliniind totodată costurile de înlocuire 

ale unui specialist, care presupun și 

implică atât timp, cât și bani: În zilele 

noastre, astfel de beneficii contează foarte 

mult: ele pot crea o echipă care să reziste 

pe termen lung, o retenție mult mai bună în 

cazul angajaților. Pentru ca un nou angajat 

să dea randament maxim are nevoie 

de pregătire, acomodare, o perioadă de 

probă, training-uri care pot dura de la 

câteva săptămâni, la câteva luni, în funcție 

de postul ocupat. Renunțând la un angajat 

bun, angajatorul renunță la tot ce a investit 

în el.

Din punctul de vedere al forței de 
muncă specializate, la unison, indiferent 
de sectorul în care activează – HORECA 
(ARO Palace, SERGIANA), transport (RAT 
Brașov), protecție și pază (NEMO), librării 
(IMPRIM) sau forestier (Ocolul Silvic) 
– responsabilii pe partea de resurse 
umane au evidențiat atât efortul foarte 
mare pe care aceștia îl depun în găsirea 
candidaților potriviți, cât și fluctuația 
foarte mare mai ales în rândul tinerilor.

În ceea ce privește asigurările de 
sănătate, Horia UNGUR, Internal Sales 
Force Director, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări,  
a punctat atât importanța finanțării 
prevenției, cât și aprecierea în creștere de 

care se bucură aceste tipuri de asigurări. 

Potrivit acestuia, unul dintre motivele 

pentru care românii le apreciază din ce în 

ce mai mult este chiar sistemul medical 

din România, care, după cum știm cu toții, 

nu este așa cum ne-am dori. Subiectul 

fiind unul sensibil, asigurările de sănătate 

devin o nevoie percepută de toată lumea, 

a subliniat Horia UNGUR, Internal Sales 

Force Director, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Ne-am gândit pentru anul viitor 

să oferim ca beneficiu extrasalarial un 

pachet format din abonamente medicale 

și asigurări de viață. Noi lucrăm cu utilaje 

și mașini grele, unde pot apărea accidente 

în orice clipă. Din păcate, majoritatea 

angajaților nu văd utilitatea unei asigurări 

de viață sau sănătate, ei preferând banii, a 

declarat Mihai RĂDUCAN, Manager HR, 

ROMRADIATOARE.

Fiind o societate care își desfășoară 

activitatea în domeniul producției, ca 

beneficiu extrasalarial oferim asigurări pe 

partea de deces și accidente de muncă, a 

declarat Luminița BĂLAN, Legal Manager, 

MTI Impex.
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Din punctul de vedere al 

pensiilor private, Marius RAȚIU, General 

Manager, AEGON Pensii, a subliniat 

rolul important al angajatorului în a-și 

îndruma și direcționa angajații în zona 

de economisire și protecție financiară 

pentru momentul în care aceștia vor ieși 

la pensie: Rolul angajatorlui este printre 

cele mai importante, în special pentru cei 

tineri care nu simt nevoia de nici o formă 

de protecție financiară, întrucât nu le pot 

percepe.

Din aceeași perspectivă, Radu 

CRĂCIUN, General Manager, BCR Pensii, 

a evidențiat importanța Pilonului III 

de pensii și diferenţa pe care acesta o 

poate face la bătrânețe, între o viață 

modestă sau de supravieţuire şi un trai 

decent: Pilonul III dă posibilitatea oricărui 

participant să își asigure la pensie o sumă 

care să îi ofere acel nivel de trai pe care și-l 

doreste. 

Vlad BOLDIJAR

în asigurări?Job
profesioniști

HR
articole utile

job-uri noi

Vino în grupul XPRIMM Job
de pe Linkedin!

sfaturi pentru carieră
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Și în acest an, evenimentele de socializare au deţinut un rol important în desfășurarea 
FIAR -  Forumului Internaţional Asigurări – Reasigurări,   participanţii apreciind că 
acestea reprezintă motive excelente pentru dezvoltarea de noi parteneriate.

Networking pentru un business 
de succes la FIAR 2016
Recepția Oficială
Luni, 16 mai 

Fiar, ediția a XIX-a s-a deschis 

oficial luni, 16 mai, cu ocazia Recepției 

Festive, la care au participat peste 250 

de reprezentanți de nivel înalt din țară și 

străinătate.

În deschiderea evenimentului 

tuturor partenerilor Fiar 2016 li s-au 

acordat Certificates of Appreciation în 

semn de prețuire pentru contribuția la 

organizarea ediției a-IX a.

Parteneri Strategici: JLT RE, PCS 

a division of VERISK Analytics, MILLI Re, 

TRUST Re

Parteneri Principali: OMNIASIG 

VIG, PAID România, CERTASIG, AUDATEX, 

CREDIT EUROPE Asigurări, Daniel FLOREA 

& Asociații

Parteneri: LIMEWOOD, CEGEDIM 

Insurance Solutions, EUROINS, SAFETY 

Broker, DESTINE Broker, MARSH România, 

CCN – Claims Corporation Network, 

MAXYGO Broker, TITAN Broker, C 

Consulting

Parteneri ai Conferințelor și 
ai Evenimentelor de Socializare: 
EUROTAX, GRAWE România, LEADER 

Team Broker, PIRAEUS Insurance 

Broker, AEGON Pensii, INTER Broker, 

VERASIG, MILLENIUM Insurance Broker, 

PĂVĂLAȘCU Risk Consultants.

Partenerii Strategici

Partenerii Principali

Parteneri

Partenerii Conferințelor și Evenimentelor de Socializare
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Ceremonia a continuat cu 
decernarea Premiilor speciale pentru 
contribuția la dezvoltarea pieței 
europene de asigurări.  Au fost 
recunoscute realizările a două dintre cele 
mai apreciate personalități în domeniu

 Prof. Karel Van HULLE

 Paul CARTY 

De asemenea, Premiul Special „Best 
Customer Experience” a fost decernat 

companiei PASHA Hayat Sigorta.

Premiile pentru piața de reasigurări, 
acordate pe baza voturilor asigurătorilor 
români, au fost acordate:

 HANNOVER Re – Reinsurer of the 
Year

 SWISS Re – Most Dinamic Reinsurer

 WILLIS Re – Most Dinamic Reinsurer 
Broker

 AON Benfield – Reinsurer Broker of 
the Year

Recepția Oficială,   care a urmat 
ceremoniei de acordare a premiilor,   a 
fost oferită în acest an de EUROINS 
România și CREDIT EUROPE Asigurări, 
iar atmosfera a fost întreținută de ASHA 
Band. 

Special Awards: 
Outstanding Contribution 
to the development of the EUROPEAN insurance industry

Special Award: Best Customer Experience 

Reinsurance Awards

Prof. Karel Van HULLE Paul CARTY

PASHA Hayat Sigorta
Cagatay ULUDAG
Director Marketing, CREDIT EUROPE Asigurări Eldar VEYSALOV, Mursal RUSTAMOV,

Bahruz HAJIYEV

HANNOVER Re
Reinsurer of the Year

AON Benfield
Reinsurer Broker of the Year

WILLIS Re 
Most Dinamic Reinsurer Broker

SWISS Re 
Most Dinamic Reinsurer
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Multiculturalitate la 
Brașov

Duminică, 15 mai au fost schimbate 
primele cărți de vizită în cadrul unui 
Welcome Cocktail desfășurat în elegantul 
decor al restaurantului Belvedere al 
Hotelului ARO Palace. Pentru mulți dintre 
participanți a fost și un prim contact cu 
orașul Brașov, văzut de la înălțime. 

CREDIT EUROPE Asigurări a fost 
compania care a oferit momentele de 
socializare intercalate cu întâlnirile și 
conferințele din ziua de luni,  16 mai.  
De la pauzele de cafea, prânz și până la 
Recepția Oficială de seara, fiecare dintre 
evenimente a reprezentat o modalitate 
prin care compania a transmis mesajele 
de susținere pentru partenerii din piața 
de brokeraj și nu numai.

Ziua de marți,  17 mai,  s-a derulat 
sub spectrul diversității culturale,  
subliniind o dată în plus caracterul 
internațional al Forumului. Partener 
tradițional al FIAR, compania MILLI Re a 
oferit și de această dată pauzele de cafea 
și prânzul, conferind o notă orientală 
momentelor de socializare. 

Ziua s-a încheiat însă cu 
tradiționala Seară Românească. Partenerii 
care au făcut acest lucru posibil au fost 
SAFETY Broker, MILLENIUM Insurance 
Broker și PRC - PĂVĂLAȘCU Risk 
Consultants. 

Tradițiile românești au fost 
promovate prin momentele artistice 
susținute de reprezentanții Centrului 
Național de Artă „Tinerimea Română”. 
Acestea au fost urmate de un concurs 
în cadrul căruia cei mai îndrăzneți 
dintre participanții la eveniment au 
vrut să demonstreze că știu să danseze 

românește. Premiile pentru câștigători 
și participanți au fost oferite de COLOR 
T-shirts și au constat în tricouri cu 
un design inspirat din simbolurile și 
elementele artei populare tradiționale 
românești.

Toate aceste evenimente, încheiate 
cu tradiționalul „Farewell Party” de 
miercuri seara, au oferit un binemeritat 

prilej de relaxare pentru participanții la 
FIAR, compensând astfel numeroasele 
ore petrecute în cadrul conferințelor 
și al întâlnirilor de afaceri,  creând, în 
același timp, prilejul și ambianța necesare 
pentru comunicare și relaționare.

Oana RADU 

Partenerii Serii Româneşti: Narcis PĂVĂLAŞCU, CEO, PRC – PĂVĂLAŞCU Risk Consultants, 
Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker, Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker
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Rubrică oferită de 
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multe ori alb, galben sau verde). Aproape 

că nu aveți deloc nevoie de mouse ca 

să lucrați cu ele, ci folosiți mai degrabă 

tasta Tab „ca să săriți dintr-un loc în altul, 

precum și scurtături (numere și litere sau 

tastele F") ca să treceți dintr-un ecran în 

altul (vedeți Figura 1 pentru un exemplu 

de ecran specific unui sistem vechi). 

De obicei, sistemele vechi au 

peste 25 de ani, unele depășesc chiar 

40. Sunt implementate cu limbaje de 

programare precum „COBOL” sau „PL/I”, 

iar programatorii lor originali au ieșit 

deja la pensie până acum. Dacă aveți 

noroc, aceștia și-au comentat codul sursă 

suficient de mult cât să poată fi înțeles 

și au realizat documentații de sistem 

consistente.

În zilele noastre, ideea de „sistem 

vechi” („legacy system”) lasă un gust 

amar profesioniștilor din IT. Cu toate 

acestea, astfel de sisteme există și astăzi 

pentru că încă sunt de succes: sunt de 

încredere, au foarte puține bug-uri și 

sunt rapide.

Utilizatorii s-au obișnuit deja cu 

sistemele vechi pe care le folosesc, iar 

unii dintre ei nici măcar nu cred că există 

ceva mai bun pe piață. Cu toate acestea, 

În articolul din numărul precedent 
al Revistei PRIMM - Asigurări&Pensii 
au fost introduse atât conceptul 
de Requirements Engineering, cât 
și beneficiile utilizării acestuia în 
dezvoltarea proiectelor software. Au 
fost date mai multe exemple de eșecuri 
ale proiectelor, arătându-se că utilizarea 
tehnicilor de Requirements Engineering 
pot reduce riscul unor astfel de eșecuri. 
Mai mult decât atât, au fost prezentate 
abilitățile necesare unui inginer RE, 
precum și subdomeniile Requirements 
Engineering, precum și posibilele 
instrumente de suport pe care le-ar 
putea utiliza un inginer de RE.

În acest articol, vor fi prezentate 
situații IT specifice unde tehnicile 
de Requirements Engineering sunt 
esențiale. Astfel, vor fi analizate sistemele 
vechi (n.red., legacy systems), care sunt în 
continuare predominante în industria de 
asigurări. Vor fi dezbătute soluții pentru a 
depăși problemele generate de sistemele 
vechi și vor fi studiate în detaliu tehnicile 
de Requirements Engineering aplicate în 
cazul fiecărei soluții.

Sistemele vechi - O relație 
de iubire și ură

Cu toții ați văzut până acum 
sisteme vechi și probabil mulți dintre voi 
lucrează cu ele zilnic - este vorba despre 
programele acelea cu background negru 
și textul de culoare deschisă (de cele mai 

Dr. Jens KAWELKE este Head of the Competence Unit Requirements 
Engineering în cadrul NTT DATA Germania. Compania oferă consultanţă 
clienţilor în ceea ce priveşte metodologiile de Requirements Enginering 
şi susţine training-uri de specialitate pentru clienţi şi angajaţi. 

Contact: Jens.Kawelke@nttdata.com

Sistemele vechi şi 
Requirements Engineering 

Tehnologie

Figura 1: Ecranul unui sistem vechi  
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chiar dacă unii din ei le iubesc, alții le 
urăsc profund.

În special astăzi, când competiția 
este acerbă în piața de asigurări, 
asigurătorii trebuie să poată reacționa 
rapid la nevoile în continuă schimbare 
ale clienților lor, produsele de asigurare 
noi trebuie să poată fi introduse rapid în 
sistem - gândiți-vă numai la problemele 
cu asigurarea mașinilor aduse de noile 
sisteme telematice și de cele autonome.

În acest caz, dezavantajele 
sistemelor vechi devin aparente:

 costuri de întreținere mari;

 scalabilitate redusă;

 probleme de integrare cu alte 
sisteme;

 inflexibilitate. 

Cu alte cuvinte, sistemele vechi pot 
deveni o barieră în calea inovării.

Care sunt alternativele?
Sistemele vechi nu trebuie să fie 

eliminate cu totul. Însă, pentru a rămâne 
jucători relevanți în piață, companiile de 
asigurări trebuie să ia o decizie strategică.

În funcție de:

 presiunea pieței;

 bugetul disponibil;

 produsele moderne disponibile care 
pot prelua funcționalitățile care lipsesc 
din vechiul sistem;

 dimensiunea vechiului sistem. 

Aceștia pot alege, în principiu, din 
trei opțiuni:

1. modernizarea sistemului vechi;

2. înlocuirea vechiului sistem cu un 
produs „de pe raft”;

3. înlocuirea vechiului sistem cu un 
sistem nou.

Toate aceste opțiuni trebuie, 
desigur, realizate în cadrul unui proiect 
IT. Un factor cheie pentru succesul unui 
astfel de proiect este reprezentat de 
utilizarea tehnicilor de Requirements 
Engineering. Capitolele următoare au 
ca scop să ajute la alegerea uneia dintre 
opțiuni și să reducă posibilitatea unui 
eșec al proiectului.

O precondiție
Indiferent de soluția aleasă, o 

precondiție necesară pentru începerea 
unui proiect de modernizare sau de 
înlocuire a unui sistem vechi este 
existența unei documentații a acelui 
sistem. Aceasta poate să fie ori o 
documentație textuală detaliată a 
tuturor funcțiilor sistemului existent, ori 
o documentație chiar mai bună decât 
atât, realizată pe baza conceptului 
„Use Case” - care reprezintă un amestec 
între diagrame UML (Unified Modeling 
Language) - limbaj standard pentru 
descrierea de modele și specificații 
pentru software, și informații textuale. 
Din moment ce conceptul „Use Case” 
nu fusese inventat la momentul în care 
majoritatea sistemelor vechi au fost 
lansate și implementate, probabil că va 
trebui să vă bazați pe o documentație 
textuală.

Dacă nu există niciun fel de 
documentație, este recomandat să 
desfășurați un proiect care va rezulta 
într-o post-documentare a sistemului 
vechi. Tehnica care permite acest lucru 
se cheamă „inginerie inversă” (Reverse 
Engineering) sau „arheologia sistemului” 
(System Archaeology), care reprezintă o 
formă specială a tehnicii cunoscute drept 
Requirements Elicitation.

Din fericire, nu este nevoie să creați 
o echipă mare formată din programatori 
COBOL sau PL/I care să treacă prin codul 
sursă linie cu linie pentru a identifica 
funcționalitățile sistemului. Există 
instrumente disponibile care pot susține 
procesul de Reverse Enginnering.

Noi am raportat experiențe de 
succes cu un instrument care poate 
economisi 90% din timpul necesar 
pentru analizarea codului sursă linie cu 
linie.

Astfel, codul sursă este importat 
într-o structură foarte rapidă, numită 
„hipercub”. Acest hipercub permite 
disponibilitatea întregului cod sursă în 
timpul rulării programului, fără să fie 
necesare accesarea unei baze de date 

sau a altor fișiere. Programul începe 
analiza automată a codului sursă în acest 
hipercub. Într-o primă etapă, acesta 
compilează codul sursă și aplică mai 
multe evaluări ale calității și cantității 
acestuia: de exemplu, în timpul acestei 
etape sunt descoperite părți de cod care 
nu sunt neutilizate, dar și părți de cod 
care au erori.

De asemenea, din codul sursă sunt 
extrase diferite tipuri de date și sunt 
plasate în multiple tabele, unde pot fi 
selectate și analizate mai departe. 

Instrumentul creează, de 
asemenea, reprezentări grafice ale 
codului sursă cu un simplu click, aceste 
grafice putând să ajute profesionistul 
de Requirements Engineering în analiza 
vechiului sistem. 

Astfel, programul poate produce 
grafice și navigatoare, precum:

 Navigator de structuri (n.red., 
„structure browser”);

 Navigator de resurse (n.red., „resource 
browser”);

 Grafic al call-urilor selectate;

 Grafic al tuturor call-urilor.

Desigur, funcționalitățile nu 
sunt extrase automat într-un format 
care poate fi citit cu ușurință. „Munca 
adevărată” trebuie să fie făcută de unul 
sau mai mulți ingineri de Requirements 
Engineering care au atât abilități de IT, 
cât și cunoștințe de business despre 
sistemul supus analizei, în această 
etapă nefiind necesară implicarea unor 
programatori.

Tehnologie

Figura 2: Navigator de structuri
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Astfel, post-documentarea unui 
vechi sistem nu mai reprezintă un task 
atât de dificil precum părea la început.

Modernizarea sistemului 
vechi

Modernizarea unui sistem vechi 
poate fi făcută prin mai multe metode, 
una dintre ele fiind, de exemplu, folosirea 
instrumentului menționat mai sus pentru 
a identifica „codul mort” și alte puncte 
slabe în sistem și apoi restructurarea 
acestora.

Dintre cele trei alternative 
prezentate anterior, modernizarea 
este probabil cea mai ieftină, cel puțin 
pe termen scurt. Cu toate acestea, 
are și dezavantaje: opțiunile de 
modernizare sunt limitate atât timp cât 
sistemul rămâne scris într-un limbaj de 
programare vechi. Întotdeauna va fi mult 
mai scump să introduceți noi produse de 
asigurare într-un sistem scris în COBOL 
decât într-un sistem programat în Java 
sau C#.

Așadar, cu cât mai des se vor 
schimba cerințele (de exemplu, cu cât 
mai des vor apărea noi produse de 
asigurare), cu atât va fi o idee mai puțin 
bună să modernizați un sistem vechi deja 
existent.

Cu toate acestea, puteți lua în 
considerare un compromis: este posibil 
să traduceți automat un sistem scris în 
limbaje de programare precum COBOL în 
limbaje de programare moderne ca Java 
sau C#. Din păcate, această procedură 
va rezulta într-un sistem realizat într-
un limbaj modern, dar care are aceeași 
structură veche și inflexibilă, caz în care 
un proiect de re-inginerizare ar trebui 
să modernizeze structura respectivă. 
Iar acest lucru ne aduce aproape de a 
treia opțiune din lista noastră - cea de 
dezvoltare a unui sistem cu totul nou, 
ceea ce înseamnă costuri mari.

Înlocuirea vechiului 
sistem cu un produs „de 
pe raft” 

Dacă, urmărind analiza de mai sus, 

ajungeți la concluzia că modernizarea 

vechiului sistem nu este o opțiune 

potrivită, atunci ați putea lua în 

considerare produse de ultimă generație 

care au funcționalități similare cu 

sistemul vechi.

În acest fel, puteți beneficia de 

faptul că astfel de produse „de raft”, gata 

construite, au fost lansate de câteva ori 

și au trecut deja prin mai multe cicluri de 

management al implementării, devenind 

astfel stabile și bine dezvoltate de-a 

lungul anilor.

Problema cu produsele „de pe 

raft” este că procesele lor inerente se 

potrivesc foarte rar cu cele cunoscute 

deja de angajații dumneavoastră, iar 

diferențele trebuie să fie descoperite 

prin analizarea documentației puse 

la dispoziție de către vânzător. Apoi, 

folosind tehnici de requirements 

elicitation, inginerii de RE trebuie să 

identifice ce funcționalități adiționale, 

necesare clienților dumneavoastră, 

trebuie adăugate, și ce funcționalități 

trebuie schimbate. Prin această 

documentare, poate fi realizată o 

estimare destul de bună a costurilor 

tuturor acestor proceduri.

Dacă clienții au nevoie de o 

personalizare masivă a produsului „de pe 

raft”., costurile pot exploda și, mai mult 

decât atât, trebuie luate în considerare și 

costurile mari ale viitoarelor actualizări 

ale produsului.

Și în acest caz poate fi luată în 

considerare o soluție care reduce din 

dezavantaje: produsele cu arhitectură 

modulară. Similar cu piesele Lego,  

acestea permit construirea unui sistem 

conform nevoilor clienților. Sisteme 

modulare cunoscute în domeniul 

asigurărilor sunt FirstGen pentru 

asigurătorii property&casualty, FirstLife 

pentru asigurătorii de viață, respectiv 

FirstRe pentru reasigurători.

Dezvoltarea unui nou 
sistem

Deși este cea mai scumpă opțiune 

din cele disponibile, dezvoltarea unui 

sistem nou reprezintă totuși opțiunea 

care va aduce cele mai bune rezultate 

pentru client, având în vedere că 

proiectul de dezvoltare software se 

desfășoară într-o manieră profesionistă.

Avantajul principal este că toate 

procesele interne pot fi implementate 

identic în noul sistem și, mai mult decât 

atât, tehnologia (limbajul de programare) 

poate fi aleasă să se potrivească 

strategiei tehnologice a clientului.

Factorul cheie pentru succesul 

proiectului este, din nou, reprezentat de 

tehnicile de Requirements Engineering. 

În acest caz, este necesară o listă 

completă cu specificațiile noului sistem, 

iar conceptul „Use Case” se poate dovedi 

extrem de util.

Riscul acestui proiect este cu atât 

mai mare cu cât proiectul sau sistemul 

care trebuie dezvoltat este mai mare. 

Pentru a reduce riscul de eșec, există o 

strategie în trei etape pe care ar trebui să 

o aplicați:

1. folosiți o metodă de dezvoltare de 

tip AGILE (de exemplu, EUP - Essential 

Unified Process sau SCRUM);

2. încercați să împărțiți un proiect mare 

în mai multe proiecte mici;

3. dați în lucru proiectul unei echipe 

de experți IT cu multă experiență în 

domeniu. 

Tehnologie



În concluzie
Pentru a rămâne competitivi în 

piață, de exemplu prin introducerea 
rapidă a unor noi produse de asigurare, 
sistemele vechi trebuie modernizate sau 
înlocuite mai devreme sau mai târziu. 
În acest scop, acest articol a introdus 
trei alternative, fiecare cu avantajele 
și dezavantajele lor, fiecare dintre ele 
bazându-se pe un proiect IT de succes.

Pentru a le ajuta să aibă succes atât 
din punctul de vedere al timpului alocat, 
cât și al bugetului și funcționalităților, 
aplicarea profesională a diferitelor tehnici 
de Requirements Engineering reprezintă 
un factor cheie pentru succes. 

NTT Data reprezintă partenerul de inovație al companiilor din toată 
lumea. Având sediul central în Tokyo, cu operațiuni de business în 42 de țări şi 
peste 100.000 de angajați, punem accent pe devotamentul pe termen lung şi 
combinăm accesibilitatea internațională cu o cunoaștere locală pentru a oferi 
servicii de primă calitate începând de la consultanță şi dezvoltarea sistemelor 
până la outsorcing în domeniul IT.

Serviciile noastre de Requirements Enginnering (RE) includ:

 consultanță în Requirements Engineering;

 coaching pe proiecte în desfășurare;

 oferirea de training și certificări angajaților dumneavoastră;

 organizarea de training-uri pentru a crește gradul de conștientizare în ceea ce 
privește necesitatea Requirements Engineering și creșterea gradului de acceptare 
a acestor practici;

 analiza și controlul calității documentării proiectelor prin intermediul unor 
instrumente de suport;

 realizarea unor ghiduri personalizate de Requirements Engineering. 

Tehnologie

PROPERTY INSURANCE
In the Digital Era
PROPERTY INSURANCE

In the Digital Era

Munich, GermanyJune 20th - 21st, 2016

www.internationalinsuranceforum.com/prop/
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Orientarea către client, nucleul 
“călătoriei” Metropolitan Life

Piața asigurărilor de viață 

a consemnat în 2015 o creştere 

consistentă, de peste 1,81 miliarde lei și 

se reapropie de nivelul anului 2008, când 

se situa la un volum de 1,87 miliarde 

lei, conform raportului publicat de ASF, 

cu toate acestea, România rămâne pe 

ultimul loc în Europa la aproximativ toți 

indicatorii. Nivelul alfabetizării financiare, 

cel mai redus din Europa, conform 

studiilor de specialitate, sau lipsa 

avantajelor fiscale sunt printre principalii 

factori care frânează  dezvoltarea pieței. 

Sistemului de reglementare a 

capitalului Solvency II și implementarea 

ulterioară a câtorva directive europene 

cu impact major în activitatea 

companiilor din industrie oferă un cadru 

unitar de acţiune. Cu toate acestea, 

volatilitatea pieței creează necesitatea 

unei mai mari conștientizări a gestionării 

riscurilor și a unei soluții de protecție în 

eventualitatea unui eveniment nefericit 

care ne poate afecta situația financiară. 

Metropolitan Life continuă să se adreseze 

cu încredere, într-un mod simplu și 

inovator, familiilor cu copii din România, 

respectiv unui segment vast, familliile 

cu venituri reduse. În cazul acestora, 

un eventual eveniment nefericit le 

poate afecta puternic situaţia financiară 

şi viitorul. Continuăm să investim în 

cercetarea acestui segment pentru a 

putea răspunde cât mai obiectiv nevoilor 

sale, asigurarea de viață fiind un produs 

accesibil tuturor românilor. 

Agenţiile rămân în continuare 

un canal de vânzare popular, conform 

analizelor de piaţă realizate. Vom 

continua să investim în dezvoltarea 

agenţiei, prin digitalizarea procesului de 

vânzare, introducerea unor module noi 

de training online pentru manageri şi 

consultanţi și creşterea forţei de vânzări. 

Strategia noastră pe plan local vizează 

și prioritizarea dezvoltării canalului de 

telemarketing, dedicat segmentului mass 

market, cu un nivel redus de penetrare 

a asigurărilor de viață. Acestui segment 

ne adresăm cu produselor care acoperă 

riscuri de bază, la un cost lunar sub 30 lei. 

Abordăm fiecare segment de 

piață, într-un mod simplu și cu produse 

accesibile și relevante, în același timp, 

printr-o structură pe care o vom 

dezvolta în continuare – distribuția prin 

intermediul consultanților, rețelelor 

bancare și telemarketing, structură aflată 

într-o pondere echilibrată, care oferă 

diversificare și acces multiplu, în funcție 

de profilul clientului. Ne propunem, 

astfel, să avem o acoperire largă pe plan 

local, aducând o asigurare în fiecare casă 

din România.

Încurajăm, în continuare, 

demersurile de susţinere a comunităţii 

și investim în educația financiară a 

consumatorilor români pentru a menţine 

trendul ascendant al pieţei. Astfel, 

Metropolitan Life şi Fundaţia MetLife 

au acordat, în 2015, o finanţare totală 

de 500.000 USD pentru proiectele de 

incluziunea socială şi financiară, precum 

şi de educaţie financiară a copiilor şi a 

tinerilor din diferite categorii sociale, iar 

în 2016, plănuim să investim 200.000 

USD în proiectele locale de CSR.
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Este domeniul asigurărilor unul 

stabil din punctul de vedere 

al fluctuaţiei specialiştilor sau, 

din contră, se remarcă printr-o 

dinamică mare a personalului? 

Există anumite departamente 

recunoscute printr-un „du-te-vino” 

continuu, declară profesioniştii în 

resurse umane din companii de 

top din asigurări.

De ce se confruntă asigurătorii cu un 
„du-te-vino” al angajaţilor?

Atunci când vine vorba despre 

dinamica angajaţilor în domeniul 

asigurărilor, părerile sunt împărţite 

între specialiştii de resurse umane, 

experienţele şi percepţiile variind de la 

un asigurător la altul, precum şi în funcţie 

de segmentul din piaţă în care activează 

o companie.

În industria asigurărilor din România, 

nu cred că putem vorbi deocamdată de 

fluctuaţii semnificative de personal pe nici 

unul din domeniile de activitate specifice 

acesteia. Chiar dacă impactul plecării unui 

specialist dintr-o companie poate fi mare, 

acest fapt nu poate fi numit fluctuaţie de 

personal, a explicat Pia SIMIONESCU, 

Director Resurse Umane, Gothaer 

Asigurări Reasigurări.

Opinia nu este unanimă, existând 

şi voci care indică o fluctuaţie destul 

de mare în domeniu. Dinamica forței 

de muncă pe piața asigurărilor este una 

mai ridicată comparativ cu alte piețe, 

având în vedere abilitățile și cunoștințele 

nișate pe care angajații trebuie să le 

dețină. Cu toate acestea, rata fluctuației 

GROUPAMA Asigurări este una redusă, de 

aproximativ 1% pe lună, indicatorul fiind în 

concordanță cu strategia firmei, a afirmat 

Judith KIS, Director Resurse Umane, 

GROUPAMA Asigurări. 

Diferenţe între dinamica generală şi 

situaţia din cadrul companiei se remarcă 

şi în cadrul SIGNAL IDUNA, conform 

Adrianei ROŞ, Senior HR Specialist, 

care subliniază că, la nivel de companie, 

SIGNAL IDUNA nu se confruntă cu o 

fluctuaţie mare de personal, comparativ cu 

piaţa de asigurări. Acest lucru se datorează 

atât domeniului în care activăm, cât şi 

mediului de lucru din companie.

Deşi iniţial considerată nu neapărat 

foarte dinamică, piaţa asigurărilor pare 

să se confrunte cu modificări în ceea ce 

priveşte fluctuația angajaţilor, conform 

unui studiu realizat de compania de 

resurse umane SMARTREE. Astfel, 

concluziile studiului arată că segmentul 

financiar şi al asigurărilor se află pe locul 

al doilea în topul industriilor cu cele mai 

mari fluctuaţii de personal din România, 

iar conform reprezentanţilor companiei, 

situaţia este neaşteptată, reprezentând o 

surpriză faţă de datele înregistrate până 

în prezent.

Pia SIMIONESCU 
Director Resurse 
Umane, Gothaer 
Asigurări 
Reasigurări
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Astfel, în domeniul financiar-

asigurări, fluctuaţia personalului a ajuns 

să fie mai mare decât în toate celelalte 

domenii analizate, în afară de retail, 

despre care se ştie că este fruntaş la acest 

capitol, se arată în materialul realizat 

de SMARTREE. Primele trei industrii 

în funcţie de fluctuaţia personalului, 

conform analizei, sunt retail (6,43%), 

financiar & asigurări (4,47%), respectiv 

logistică & transport (4,45%). Cercetarea 

a fost realizată în perioada iulie-

septembrie 2015 în cadrul a 150 de 

companii multinaţionale prezente în 

România.

Care sunt departamentele 
cu cea mai mare fluctuaţie 
de personal?

Conform specialiştilor în resurse 

umane, în piaţa de asigurări dinamica cea 

mai mare a angajaţilor nu se întâlneşte în 

departamente specifice acestei industrii, 

ci în cele de tip „generic”, precum cel 

de sales, dar şi cele dedicate relaţiei cu 

clienţii. 

La NN Asigurări de Viață, 

departamentele care înregistrează 

fluctuații de personal nu sunt, de regulă, 

specifice industriei de asigurări, ci mai 

degrabă cele de contact center, IT sau 

helpdesk, departamente de unde mulți 

colegi sunt promovați în alte poziții din 

cadrul companiei. Departamentul de 

vânzări înregistrează, de asemenea, o 

fluctuație mai ridicată, situație întâlnită în 

toate industriile, au afirmat reprezentanții 

NN Asigurări de Viață.

Ideea este susţinută şi de Cătălina 

MUȘAT, HR Manager, METROPOLITAN 

Life, care a precizat că o fluctuație 

crescută este vizibilă în Call Center, 

Customer Service, dar și Finance, lucru 

explicabil, având în vedere că acestea sunt 

departamentele cu angajați tineri, căutați 

permanent în piață. Generația Y este 

preponderentă în aceste departamente. 

Vorbim despre generația schimbării, a 

inovării, a rapidității și a creativității și, 

totodată, este generația care va schimba 

mai multe locuri de muncă pe parcursul 

vieții.

Angajatorii sunt conștienți de 

nevoile acestor tineri și personalizează 

continuu pachetele de angajare, oferind 

beneficii suplimentare celor salariale. Aș 

putea spune că este generația care ne 

impulsionează să facem tot mai multe 

schimbări la nivelul ofertelor de angajare: 

răspundem prin oferte din ce în ce mai 

complexe și adaptate nevoii lor constante 

de inovare, a adăugat Cătălina MUȘAT.

Tinerii din Generaţia Y (Millennials, 

persoanele născute între anii 1980-2000, 

conform teoriilor general acceptate) 

sunt din ce în ce mai des în atenţia 

profesioniştilor de resurse umane, pe 

măsură ce numărul lor creşte la nivelul 

companiilor din toate industriile. Mai 

mult decât atât, specialiştii subliniază 

adesea nevoile diferite ale acestora la 

locul de muncă comparativ cu generaţiile 

anterioare de angajaţi, vorbind adesea 

despre nevoia acestora de recunoaştere 

şi apreciere, feedback rapid, flexibilitate 

mai mare şi nu numai. 

De exemplu, 60% dintre 

respondenţii (tineri din Generaţia Y) 

care au participat la studiul „Unlocking 

Millennial Talent 2015”,  realizat de 

firma americană de cercetare Center 

for Generational Kinetics,  au indicat 

că faptul de „a simți că au un scop” a 

reprezentat un element important 

atunci când şi-au ales angajatorul. De 

asemenea, conform aceluiaşi studiu, 

top 5 elemente care îi determină pe 

Millennials să fie implicaţi la locul de 

muncă sunt: să se simtă puși în valoare,  

să aibă încredere în liderii organizaţiei, 

să le placă ceea ce fac, să simtă că fac 

progres la muncă aproape în fiecare zi, 

să fie trataţi ca o persoană şi nu „ca un 

număr”.

Cu toate acestea, dinamica foarte 

mare a angajaţilor într-un anumit 

departament nu este legată doar de 

„diferenţa de generaţii”, ci şi de presiunea 

şi stresul adiţionale pe care le prespun 

anumite poziţii din organigramă, precum 

cele de pe segmentul sales. 

Industrie Fluctuaţie personal 
(%)

Retail 6,43

Financiar & Asigurări 4,47

Logistică & Transport 4,45

Servicii 4,27

Pharma 2,40

Producţie 2,16

IT&C 1,91

FMCG 1,42

Agro 0,54

Energie 0,50

Topul industriilor în funcţie de 
fluctuaţia personalului, conform 
SMARTREE

Cătălina MUȘAT
HR Manager 
METROPOLITAN 
Life

„Departamentul de vânzări 
înregistrează o fluctuaţie mai 
ridicată, situaţie întâlnită însă 
în toate industriile.”

Judith KIS 
Director Resurse 
Umane
GROUPAMA 
Asigurări
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XPRIMM Job, locul unde specialiştii HR se întâlnesc cu profesioniştii din asigurări

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

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

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

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

Fluctuaţia de personal este definită 
ca fiind o mişcare de personal înspre 
organizaţie şi dinspre organizaţie. Factorii 
care generează această mişcare pot 
fi rezultatul unor demisii, promovări, 
transferuri, pensionări sau concedieri. 
Dacă determinăm frecvenţa de apariţie 
a acestor factori pe fiecare department 
în parte se constată că departamentul 
de vânzări are cea mai mare fluctuaţie 
de personal, a subliniat Traian IONEL, 
HR Manager, GARANTA Asigurări. Acest 
lucru este determinat de specificitatea 
job-ului, caracterizat printr-o presiune 
constantă generată de obiectivele 
lor. Activitatea în vânzări generează 
un stres continuu cauzat de „grija” 
permanentă pentru îndeplinirea target-
ului care de regulă creşte de la an la an, de 
presiunea exercitată de către angajator, 
de „incertitudinea” unui câştig lunar 
(din cauza părţii variabile) care să-i dea 
salariatului garanţia acoperirii cheltuielilor 
fixe lunare pe care le are de achitat. Toate 
aceste „griji”, „incertitudini”’, „presiuni”’ 

conduc la apariţia stresului care de multe 

ori îl determină pe salariat să-şi dea 

demisia, a explicat Traian IONEL.

De asemenea, activitatea în vânzări 

presupune îndeplinirea unor obiective 

individuale. Cei care în mod constant 

nu-şi îndeplinesc obiectivele individuale 

sunt consideraţi de către angajator ca 

fiind necorespunzători profesional şi, 

prin urmare, concediaţi, a adăugat HR 

Manager-ul GARANTA Asigurări.

De altfel, în cadrul cercetării 

SMARTREE citate anterior, a fost realizat 

şi un top al principalelor cinci motive 

invocate de angajaţi pentru a pleca 

dintr-o companie, pe locul al doilea 

fiind plasată relaţia necorespunzătoare 

cu şeful direct, care implică şi elemente 

precum obiective nerealiste.

Astfel, conform SMARTREE, 

motivele care determină oamenii să 

plece includ nivelul salarial considerat 

insuficient (cei mai mulţi specialişti 

care îşi dau demisia consideră că 

remuneraţia lor nu reflectă volumul de 

muncă, experienţa sau poziţia ocupată 

în cadrul companiei respective), relaţia 

deficitară cu şeful direct (care determină 

supraaglomerarea cu task-uri zilnice, 

pretenţii nerealiste, lipsa feedback-ului 

în timp util), distanţa faţă de locul de 

muncă (distanţa până la birou începe 

să conteze foarte mult în România, pe 

măsură ce noile generaţii pun accent 

tot mai mult pe echilibrul dintre viaţa 

profesională şi viaţa personală), mediul 

organizaţional (lipsa procedurilor sau,  

dimpotrivă, prea multe proceduri care 

întârzie finalizarea proiectelor) şi lipsa 

perspectivelor de dezvoltare. 

Adina TUDOR

Traian IONEL 
HR Manager 
GARANTA 
Asigurări

Adriana ROŞ 
Senior HR 
Specialist 
SIGNAL IDUNA

Rubrică realizată în parteneriat  cu
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Elizeu FOLESCU
Senior Regional Executive 
LIMRA / LOMA

Confuzia dintre fondurile de pensii Pilon II și III și asigurările de 
viaţă ce oferă beneficii garantate la o dată stabilită în viitor este 
una destul de des întâlnită, aceste produse fiind de foarte multe 
ori prezentate ca având același obiectiv (asigurarea unor venituri 
suplimentare la pensie), dar, cu toate acestea, beneficiile oferite 
clienţilor sunt mult diferite.

Am observat de ceva timp că sunt 

unii „specialiști ai piețelor financiare” care 

se plâng de confuzia existentă în piață 

în ceea ce privește fondurile de pensii 

Pilon II și III și asigurările de viață ce oferă 

beneficii garantate la o dată stabilită 

în viitor. Mai mult de atât, folosirea 

denumirii de pensie sau pilon de pensie 

pentru asigurările de viață de acest tip 

se consideră a fi dăunătoare atât pentru 

consumatori, cât și pentru fondurile de 

pensii și companiile de asigurări.

Hai să vedem care este definiția 

pensiei: “PENSIE, pensii, s.f. Sumă de bani 

lunară ce se acordă persoanelor care au 

ieșit din activitatea profesională pentru 

limită de vârstă, pentru invaliditate etc. 

sau care și-au pierdut susținătorul și sunt 

incapabile de muncă.” - DEX 1998

Să vedem și ce reprezintă, de 

fapt, pensia din perspectiva majorității 

persoanelor – suma lunară pe care o 

primesc pensionarii prin serviciul poștal 

sau într-un cont bancar.

Fondurile de pensii oferă în acest 

moment soluții de tip contribuție 

definită care garantează consumatorului 

că… are ceva de plătit lunar. Atât! Nimic 

în legătură cu vreo pensie ce ar urma să 

fie primită cândva!

Asigurările de viață ce oferă 

beneficii garantate la o dată stabilită 

în viitor sub formă de sume asigurate 

garantate și anuități lunare, produse 
din clasa I, sunt singurele care oferă 
în acest moment ceea ce oamenii se 
așteaptă de la o pensie, și probabil sunt 
cele care merită în cea mai mare măsură 
denumirea de pensie! Aceste produse 
sunt în piață, sub diferite forme, cu mult 
timp înaintea fondurilor de pensii și 
și-au făcut treaba cu succes, oferind deja 
multor clienți garanția unui venit mai 
bun la vârsta retragerii din activitate.

Ambele soluții au ca scop final 
oferirea unui venit decent la vârsta de 
pensionare și ar fi bine dacă ar face 
parte împreună din planurile financiare 
ale cât mai multor clienți. Probabil că 
anumite modificări în ceea ce privește 
deductibilitatea fiscală a primelor de 
asigurare de viață pentru a avea același 
regim ca și contribuțiile la fondurile de 
pensii sunt bine venite și ar duce la o 
creștere a ratei de înlocuire a venitului 
viitorilor pensionari.

De aceea, atât în elaborarea 
proiectelor legislative ce se referă la 
serviciile financiare, cât și în interpretarea 
și punerea în practică a acestora ar 
trebui să se țină cont de realitățile 
și perspectivele pieței, nevoile reale 
ale consumatorilor, bunele practici 
din piețele dezvoltate, capacitatea 
operatorilor din piață (companii de 
asigurare, intermediari, furnizori de 
servicii) de a se conforma cerințelor 

în condiții decente, profesionalizarea 

reală a angajaților companiilor, cât și a 

intermediarilor.

În condițille actuale în care 

riscul longevității devine crucial (în 

perioada 1970 – 2010 speranța de viață 

la naștere a crescut cu 11,1 ani pentru 

bărbați și 12,1 ani pentru femei – The 

Aegon Retirement Readiness Survey 

2015) poate că a venit momentul 

ca interesul general în legătură cu 

viitorul pensionarilor să primeze în fața 

intereselor meschine, de moment, ale 

unora.

Pensii sau anuități?

LIMRA, organizaţie dedicată 

cercetării, educaţiei și dezvoltării 

la nivel mondial, este sursa de 

încredere a industriei pentru 

peste 850 de firme din domeniul 

serviciilor financiare. LIMRA oferă 

companiilor membre cele mai 

recente studii și analize în domeniul 

asigurărilor, pensiilor și distribuţiei, 

ajutându-le să dezvolte strategii 

eficace de business, cu un real 

impact pozitiv asupra profitabilităţii.
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De-a lungul timpului, 
mulţi dintre investitorii 
de pe bursă au căutat 
alternative pentru 
fondurile mutuale. În 
1980 au fost lansate 
Exchange-traded 
funds (ETFs), care 
au câștigat repede 
popularitate în rândul 
investitorilor, având 
diverse beneficii, 
printre care uşurinţa în 
utilizarea lor şi costurile 
mici de tranzacţionare 
pe care le implică şi 
care tind să înlocuiască 
industria fondurilor 
mutuale la nivel 
internaţional.

Sabin VÂNĂ
Editor

Ce sunt ETF-urile?
Exchange-Traded Funds (ETFs) 

sunt fonduri deschise de investiții 
care urmăresc evoluția unui activ 
suport printr-o politică de investire 
transparentă, prestabilită prin prospectul 
de emisiune. ETF-urile sunt similare 
fondurilor mutuale, ambele oferind 
investitorilor posibilitatea de a investi 
în structuri de portofolii diversificate. 
Caracteristica de „fond deschis de 
investiții” provine din faptul că numărul 
unităților ETF emise nu este fix și nici 
limitat, depinzând în mod direct de 
cererea și oferta înregistrată în piața 
primară.

ETF se adresează investitorilor 
care vor ca performanța investiției 
să evolueze în același mod și timp cu 
trendul pieței, luând în considerare un 
orizont de investire pe termen mediu 
sau lung, dar și celor care doresc o cale 
rapidă de a investi în direcția generală 
a pieței. Instrumentul poate fi utilizat și 
de investitorii care urmăresc o expunere 
diversificată și rapidă pe o anumită 
clasă de active (ex., metale prețioase), 
dar nu au capitaluri suficiente pentru 
construirea unui portofoliu variat; prin 
ETF, cu o sumă relativ mică se poate 
replica o performanță care ar fi necesitat 
alocarea unei sume substanțial mai 
mari pentru achiziționarea individuală a 
activelor componente.

ETF-urile oferă în plus posibilitatea 
obținerii unei expuneri diversificate și 
instantanee pe o anumită piață, regiune 
geografică sau clasă de active prin 
intermediul unui singur instrument și 
a unei singure operațiuni. Deoarece se 
bazează pe structuri transparente de 
active, regăsim în rândul ETF-urilor listate 
la burse politici de investiție ce urmăresc 
îndeaproape evoluția unui indice de 
acțiuni, a unui coș de acțiuni, a uneia 
sau mai multor mărfuri ori a altui tip de 
active definite prin prospect. Cele mai 
multe ETF-uri urmăresc evoluția unui 
indice bursier.

Aceste instrumente sunt 
administrate pasiv și au comisioane de 
tranzacționare mai reduse, în comparație 
cu cele ale fondurilor mutuale.

În plus, ETF-urile se tranzacționează 
precum acțiunile, oferind beneficiile 
diversificării. Spre deosebire de unitățile 
de fond care au un preț stabilit la finalul 
zilei, în funcție de valoarea activului net, 
prețul ETF-urilor variază pe tot parcursul 
sedinței de tranzacționare.

Dividendele oferite de 
companiile din componența unui ETF 
sunt reinvestite imediat.

ETF-urile sunt produse 
sintetice, care urmăresc cele mai 
apropiate mişcări ale preţurilor pentru 
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indicele suport. Unul din principalele 
beneficii asociate cu ETF-urile 
sunt transparența, lichiditatea, eficiența 
costurilor și diversificarea.

Prin deținerea unui ETF, investitorii 
au parte atât de diversificarea oferită de 
indicele unui fond, cât și de posibilitatea 
de a vinde în lipsă, de a tranzacționa în 
marjă. Un alt avantaj este acela că suma 
blocată în majoritatea ETF-urilor este 
mai mică decât cea dintr-un fond mutual 
obișnuit.

Avantaje și dezavantaje
Ca orice instrument de 

tranzacționare,  şi ETF-urile prezintă părți 
pozitive și negative. Printre punctele 
forte ale acestui tip de instrument se 
numără:

 Diversificare: Printr-o singură 
tranzacție se obține o expunere 
simultană pe componentele activului-
suport stabilit prin prospectul de 
emisiune; 

 Eficiență: Expunerea diversificată se 
conturează cu o investiție relativ scăzută, 
în plus, este asigurată conversia rapidă a 
disponibilului (bani) în active; 

 Riscuri atenuate: Riscul emitentului 
devine mai redus prin aplicarea 
principiului segregării activelor fondului 
de cele ale societății care administrează 
investițiile fondului;

 Accesibilitate: Tranzacționare 
(cumpărare/vânzare) și operațiuni 
post-tranzacționare similare cu cele 
ale acțiunilor, prin intermediul oricărui 
intermediar înregistrat la bursă; de 
regulă, ETF-urile beneficiază de serviciile 
unui intermediar ce se constituie ca 
market-maker, acesta asigurând ordine 
de cumpărare și de vânzare pe parcursul 
ședinței de tranzacționare. 

 Instrument de protecție: Poate fi 
folosit și ca instrument pentru operațiuni 
de ”hedging” în vederea acoperirii 
riscului de portofoliu. 

 Transparență: Ridicată în comparație 
cu fondurile închise listate la bursă, 
prin publicarea pe parcursul ședinței 
de tranzacționare a valorii indicative a 

activului net (iVUAN)* și zilnic a valorii 
unitare a activului net (VUAN)**, care 
este certificată de o entitate. În plus, 
transparența este conferită și de faptul 
că structura indicelui urmărit este 
cunoscută în permanență.

Printre dezavantaje se numără 
faptul că pot fi limitate la companii cu 
capitalizări mari, din anumite burse. 
Acest lucru poate limita expunerea pe 
companiile mici și mijlocii, reducând 
astfel oportunitățile de creștere.

Pot fi ETF-urile o 
alternativă pentru 
fondurile de investiții?

Într-un an marcat de incertitudine, 
pe fondul îngrijorărilor legate de China, 
probabilitatea unui picaj abrupt al 
burselor de acţiuni din Europa şi Statele 
Unite, activele de refugiu tradiţionale 
precum titlurile de stat americane, aurul 
şi yenul japonez au început anul în forţă, 
asigurând randamente de până la 11% 
în 2016.

Investitorii care doresc să 
beneficieze de randamente pozitive sau 
să îşi protejeze portofoliile de o scădere 
importantă a burselor de acţiuni au acces 
cu dificultate la aceste active în mod 
direct. Totuşi, pot investi în fonduri de 
investiţii listate la bursă care deţin astfel 
de active (ETFs - Exchange Traded Funds), 
devenind în mod indirect proprietari ai 
unei proporţii din respectivele deţineri. 

Pentru metalul preţios, o variantă 
de plasament este SPRD Gold Trust 
(GLD), un fond de investiţii listat la 
bursă cu acoperire fizică în aur (+11% 
în 2016). În cazul titlurilor de împrumut 
americane, o rută este 20+ Year Treasury 
Bond ETF (TLT), care s-a apreciat cu 
aproape 7% de la începutul anului, iar 
pentru cei interesaţi de yenul japonez 
există CurrencyShares Japanese Yen Trust 
(FXY, +2.7% în acest an).

De remarcat că şi obligaţiunile 
de stat germane sau nipone au afişat 
randamente pozitive semnificative pe 
seama măsurilor stimulative promise sau 
introduse de băncile centrale din cele 
două economii. Astfel, 3x German Bund 

ETN (BUNT) a câştigat 16% în debutul 
anului, iar DB 3x Japanese Government 
Bond Futures ETN (JGBT) a urcat cu 7%. 
Aceste două ETF-uri sunt însă potrivite 
unor investitori cu un profil mai ridicat de 
risc, dată fiind lichiditatea mai scăzută.

O alternativă de a profita sau de 
a obţine protecţie împotriva scăderilor 
de pe bursele de acţiuni o reprezintă 
achiziţionarea de ETF-uri inverse, care 
oferă randamente inverse faţă de 
evoluţiile activelor în baza cărora sunt 
construite. Un astfel de ETF invers pe 
bursa americană este Short S&P500 
(SH, +8% în 2016), în timp ce pentru 
bursele europene investitorii pot alege 
UltraShort MSCi Europe ETF (EPV, +22% 
în acest an).

În concluzie, ETF-urile prin 
caracteristica lor de a fi niște produse 
structurate care “împachetează” o 
întreagă piață financiară (de acțiuni, 
obligațiuni, monetară etc.), urmărind 
perfect evoluția indicelui pieței 
respective și oferind investitorilor 
performanță agregată a pieței, fără 
efortul presupus de o urmărire activă 
a portofoliului, pot oferi investitorilor 
performanță agregată a pieței, cu costuri 
minime. Astfel, investitorii pot obține 
expunere imediată la anumite piețe 
și pot diversifica rapid structura de 
investiții, fără efortul administrării active 
a portofoliului.

*iVUAN (valoarea unitară indicativă a activului 

net) este raportul dintre valoarea activului net, 

calculată pe baza preţurilor curente din piaţă ale 

componentelor indicelui urmărit și numărul de 

unităţi de fond aflate în circulaţie. 

**VUAN (valoarea unitară a activului net) reprezintă 

valoarea activului net divizată la numărul de unităţi 

de fond aflate în circulaţie la momentul respectiv. 

BVB publică zilnic informaţii relevante cum ar fi 

activele, cheltuielile și VUAN, elemente specifice 

certificate de depozitarul fondului.

Surse: www.bvb.ro

www.wallstreet.ro
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Dacă vă sună interesant să reduceţi duratele ciclurilor 
proceselor proprii cu 25%-40%, procentul rebuturilor 
cu 15%-30%, să tăiaţi costurile cu până la 40%, atunci 
cu siguranţă veţi aborda, mai devreme sau mai târziu,   
metodologia Lean. 

Ion TEOHARI
IASSC 
Accredited 
Training  
Associate

Aurelian Dorin 
IUSCU
Managing 
Partner
Business Future 
Solutions

Zece motive să fiţi 
...Lean

Lean este o metodologie care a 
evoluat de-a lungul timpului de la un set 
de principii de organizare a proceselor 
de producție la o adevărată cultură 
organizațională,  și care urmărește 
crearea de valoare pentru client, simultan 
cu reducerea costurilor, scurtarea 
ciclurilor proceselor și îmbunătățirea 
calității, prin eliminarea totală a risipei. 

Iată zece motive la care să 
reflectați și care să vă îndemne să luați 
în considerare o inițiativă Lean în cel mai 
scurt timp:

 1. Poate că vreți să știți ce înseamnă 
în mod real valoare și calitate din 
perspectiva clienților dumneavoastră. 
De cele mai multe ori credeți că știți, 
că până la urmă clienții vor trebui să 
ia ce li se dă sau că,  oricum,  nu pot 
pricepe prea multe subtilități. Care o 
fi diferența între așteptările clienților 
și realizările dumneavoastră? Oare le 
furnizați exact ceea ce vor? O fi oare loc 
de îmbunătățire? 

 2. Poate că nu toate activitățile se 
desfășoară într-o succesiune logică, 
poate că aveți redundanțe, suprapuneri, 

fluxuri de informații, oameni și materiale 

nu tocmai bine puse la punct. Poate că 

există costuri ascunse.

 3. Poate unele activități au sens și 

răspund la nevoi și cerințe reale, ale 

clienților sau ale autorităților. Dar poate 

că există și activități pe care le faceți din 

inerție, rutină, comoditate, aiureli care au 

devenit obișnuință zilnică și pe care nici 

nu le mai percepeți ca fiind ceea ce sunt 

de fapt: risipe. 

 4. Poate că nu toate stocurile sunt 

la nivel optim, poate nu toate resursele 

sunt utilizate echilibrat, poate că,   în 

timp ce unii nu își mai văd capul de 

treabă,   alții sunt în mod absolut oficial 

foarte relaxați.

 5. Poate că există un echilibru benefic 

între nevoia firească de a răspunde 

la nivel maxim cerințelor clienților și 

imperativul de profit din ce în ce mai 

mare al oricărei organizații. Dacă nu 

puteți mări prețurile, nu cumva puteți 

umbla la costuri pentru profit mai mare? 

Ba da, dar nu la costurile cu cafeaua și 

hârtia igienică.

 6. Poate că aveți volume uriașe 
de date, dar oare măsurați ce trebuie, 
unde trebuie și când trebuie? De fapt, 
întrebarea fundamentală este cine 
stabilește și în funcție de ce criterii ce, 
unde și când trebuie măsurători.

 7. Poate că ar fi foarte multe idei de 
optimizare, îmbunătățire, eliminare a 
risipei, pe care oamenii le au dar pe care 
nu le exprimă pentru că nu există nici 
cultura organizațională și nici motivarea 
individuală pentru asta. 

 8. Poate  începe să devină evident 
că inițiativele de îmbunătățire de genul 
proiectelor Lean costă o dată dar aduc 
beneficii pe termen lung. Încercați să 
faceți o estimare, pornind de la economii 
de 30%, să vedeți cât vă costă dacă 
începeți o inițiativă Lean, dar și cât vă 
costă, pe următorii ani, dacă NU începeți.

 9. Poate că nu prudența sau 
mult trâmbițata lipsă de timp 
împiedică lansarea unor inițiative de 
optimizare, ci rezistența la schimbare, 
conservatorismul, comoditatea, 
obtuzitatea combinată cu orgoliul. E 
important să faci primul pas, dar dacă îl 
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faci după ce competitorii au făcut deja o 
mie de pași, s-ar putea să fie prea târziu.

 10. Poate că nu întâmplător nucleul 
principiilor Lean a fost consolidat și 
dezvoltat de japonezi, după al doilea 
război mondial, având o contribuție 
majoră la ”miracolul japonez”. Este 
adevărat că nu este suficient să 
importăm doar sistemul, ne-ar trebui și 
ceva japonezi, dar merită încercat.

Dacă aveți răspunsuri juste și 
documentate la cele de mai sus și,   
totodată,   nici  un semn de îndoială 
cu privire la eficiența și eficacitatea 
activităților proprii, felicitări și somn 
Lean. Dacă însă vi se pare că ar fi ceva cu 
metodologia asta și că ar fi momentul să 
începeți un proiect, bună dimineața și 
bine ați venit!

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. 

în asigurări?Job
profesioniști financiar

brokeraj

resurse umane

angajatori

CV
recrutare

locuri de muncă

job-uri noi

Vino și tu în grupul XPRIMM Job
de pe Facebook!

sfaturi utile
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În cazul producerii unui risc asigurat, persoana prejudiciată are dreptul 
să înainteze o cerere de despăgubire asigurătorului RCA, atrag atenţia 
specialiștii.

Giulian SLAV
Avocat

Pasivitate la plata 
daunelor - Când 
încep să curgă 
penalitățile?

Potrivit art. 36 din Norma din 

11/19.11.2011, în cel mult 3 luni de 

la avizarea daunei, asigurătorul RCA 

este obligat fie să facă o ofertă de 

despăgubire justificată, fie să notifice 

părții prejudiciate motivele pentru 

care pretențiile de despăgubire au fost 

respinse, total sau parțial.

În continuare, art. 37 din aceeași 

normă CSA prevede că neîndeplinirea 

acestor obligații de către asigurător sau 

îndeplinirea defectuoasă (înțelegând 

aici diminuarea nejustificată a 

despăgubirilor), dă dreptul persoanei 

prejudiciate să solicite obligarea 

asigurătorului de către o instanță de 

judecată la penalități de 0,2% pe zi de 

întârziere.

Față de aceste dispoziții, înțelegem 

să privim aceste penalități ca o sancțiune 

pentru reaua credință sau pasivitatea 

asigurătorului care, după primirea cererii 

de despăgubire și finalizarea dosarului 

de daună, nu a acordat despăgubirea sau 

a diminuat-o în mod nejustificat.

Problemele care s-au ivit în 

practica instanțelor de judecată 

se referă la momentul de la care 
încep să curgă aceste penalități, în 
special atunci când vorbim despre 
despăgubiri materiale acordate 
pentru prejudicii nepatrimoniale: data 
producerii accidentului/faptei ilicite, 
data introducerii cererii de chemare în 
judecată sau data rămânerii definitive a 
hotărârii de obligare. 

Nu întâmplător am folosit 
termenul „probleme”, pentru că soluțiile 
pronunțate de instanțe sunt diferite, 
îmbrățișând pe rând fiecare din cele 
3 ipoteze arătate mai sus. Mai mult 
decât atât, „problema”  este destul de 
delicată, pentru că,  în anumite cazuri, 
când ancheta penală care cercetează 
evenimentul rutier se întinde de-a lungul 
a 2-3 ani (sau mai mult), procesul civil/
penal adăugând încă 1-2 ani, sumele 
acordate de instanțe cu titlu de penalități 
ajung la un nivel destul de mare, 
îngrijorător și nejustificat. 

Opinia majoritară, corectă spunem 
noi, este aceea că data rămânerii 
definitive a hotărârii pronunțate trebuie 
să fie momentul de la care aceste 
penalități pot curge.

Așa cum reiese din dispozițiile 
Ordinului CSA, asigurătorul nu este 
obligat să plătească aceste despăgubiri 
cu titlu de daune morale persoanelor 
prejudiciate prin producerea unor 
accidente, la nivelul pretențiilor acestora 
și la momentul solicitării. Potrivit 
Legii 136/1995 și Ordinului mai sus 
amintit, despăgubirea se stabilește 
pe cale amiabilă sau prin hotărâre 
judecătorească. Prin urmare, este evident 
faptul că, dacă părțile nu încheie o 
tranzacție, prejudiciul fiind cuantificat în 
mod diferit, întinderea acestuia urmează 
a fi stabilită prin pronunțarea unei 
hotărâri judecătorești.

Prin urmare, până la pronunțarea 
unei astfel de hotărâri definitive care 
să stabilească un anumit cuantum 
al daunelor morale, acestea nu au 
caracter cert, lichid și exigibil pentru a fi 
purtătoare de penalități.

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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căreia o ofertă variată este o cale aproape 
sigură de a atrage cât mai mulți clienți. 
Și este perfect adevărat: probabilitatea 
ca eu, ca potențial asigurat, să găsesc în 
piață o soluție financiară care să mi se 
potrivească foarte bine este ridicată, în 
contextul unei multitudini de oferte…  

...DAR
În condițiile în care, pe durata 

de utilizare a produsului financiar, una 
sau mai multe dintre așteptările mele e 
posibil să nu fie îndeplinite la cele mai 
înalte standarde (iar așteptările sunt chiar 
ridicate), eu mă voi simți nesatisfăcut. 
Mă voi gândi că am luat o decizie greșită 
și că, cel mai probabil, exista în oferta 
din piață o altă opțiune... perfectă. 
Altfel spus, chiar dacă am achiziționat 
un produs foarte bun, gradul meu de 
satisfacție este mai scăzut decât ar trebui 
să fie în mod normal.

Mai mult decât atât, o multitudine 
exagerată de variante îmi poate „paraliza” 
procesul de luare a deciziei. Și aceasta 

pentru că, în dorința de a opta pentru 
soluția cea mai bună, tind să mă informez 
și să caut opinii la nesfârșit, amânând 
nejustificat decizia de cumpărare. Iar 
în cei 15 ani de activitate în piața de 
asigurări, știu patru exemple concrete 
de consultanți de asigurări care, în 
așteptarea deciziei clientului pe una 
dintre nenumăratele variante de oferte 
prezentate, s-au ales cu clientul mort – la 
propriu! Cazuri în care, exagerând puțin, 
absolut orice asigurare ar fi avut cei în 
cauză, era mai bună decât niciuna!!!

Piaţa concurenţială a produselor și serviciilor financiare este 
benefică, căci oferă potenţialilor și actualilor clienţi o multitudine de 
opţiuni... până la un punct!

Dr. Alin T. BĂIESCU
www.alinbaiescu.ro

Pastila de ASIGUREZĂ

Pur întâmplător, găsesc săptămâna 
trecută, într-o cutie cu documente 
în care nu mai umblasem de ani de 
zile, o bucățică de hârtie cu o listă de 
cumpărături. După scris, tipul de hârtie 
(de matematică, ruptă dintr-un caiet 
studențesc),  estimez că era de prin 
jurul anilor 1995 - 1997, adică de când 
eram în facultate. Era deci, una dintre 
nenumăratele liste de cumpărături pe 
care mi le dădea maică-mea: pâine, lapte, 
ouă, telemea, parizer, roșii, napolitane.

Și, chiar din pură curiozitate, 
am căutat apoi o listă de cumpărături 
recentă: pâine (1 pave feliată la 0,5 kg + 1 
baghetă medie cu măsline), lapte (Zuzu, 
1,5% grăsime, bidon albastru, 1,8 l), 
telemea Hochland cu verdețuri, (150 g – 
produsul nou etc.)... și înșiruirea continuă 
în același „ton”! 

Deci, diferența este mai mult 
decât vizibilă: de-a lungul anilor, dată 
fiind diversificarea excesivă a ofertei (25 
tipuri de pâine, peste 200 sortimente de 
brânzeturi, dintre care numai telemea 
găsești circa 20 de feluri), nevoile noastre 
au devenit foarte precise, și așteptările 
extrem de ridicate...

Iar în industria financiară, lucrurile 
se încadrează cam în același context. 
Multe companii de asigurări, bănci și 
brokerii inundă piața cu o varietate de 
produse, mizând pe abordarea conform 

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!

Despre capcana ofertelor 
(prea)diversificate
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Ora de RISC

În fiecare marți la prânz
cu sprijinul și

La 100 de incidente verbale între șoferi, 
14 se termină cu agresiuni fizice
31 mai 2016

Locuitorii orașelor sunt expuși unei varietăți de riscuri, cele mai 
frecvente dintre acestea fiind cele auto. Cu diversitatea pe care o prezintă incidentele și accidentele 
auto, acestea se situează undeva pe locul 1 (în topul riscurilor din mediul urban). Este o sferă extrem de 
mare și trebuie să fim conștienti de faptul că lucrurile scapă de sub control de cele mai multe ori în zonele 
urbane: aici frecvența este mai mare, dar consecințele sunt ceva mai reduse comparativ cu accidentele 
rutiere din zonele extraurbane, a declarat Ion BENEA, Directorul Centrului de Supraviețuire Urbană.

La 100 de incidente verbale între șoferi, 14 se termină cu agresiune fizică - bătaie. De asemenea, dintre acestea 14, 4 sau 5 sunt 
finalizate cu vătămări deosebit de grave sau chiar cu deces, a subliniat Ion BENEA.

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

FGA a înregistrat peste 5.000 de cereri
 de restituire a primelor de asigurare plătite 
la ASTRA
10 mai 2016

Peste 5.000 dintre cererile de plată primite de Fondul de Garantare a Asiguraților - FGA vizează 
restituiri de primă către asigurați, a precizat Carmen RADU, Președintele FGA.

Noi deja am primit peste 34.000 de cereri de plată, atât pentru dosarele preluate deja anul trecut la 1 
octombrie de la asigurătorul ASTRA, aflat în faliment, cât și o parte aferentă cererilor de dosare de daună pe 
care Fondul le-a deschis după data de 1 septembrie. Din aceste 34.000 de cereri, vreau să menționez că peste 
5.500 se referă, de fapt, la restituiri de primă pentru situația în care asigurații au decis să denunțe unilateral 
contractele de asigurare înainte de scadența finală. În aceste cazuri, urmează ca noi să calculăm cota parte din primă pentru perioada 
neexpirată, aceasta urmând să fie returnată asiguraților, a afirmat aceasta.

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

Cum funcționează o asigurare de garanții?
24 mai 2016

Deși sunt un instrument relativ nou pe piața din România, 
asigurările de garanții reprezintă un element esențial pentru 
companiile care doresc să participe la licitații publice. Mihuț MĂRCULESCU, Șef Serviciu Subscriere 
Garanții, Gothaer Asigurări Reasigurări,  a vorbit despre rolul acestora și modul în care funcționează 
în prezent. Asigurările de garanții sunt incluse în categoria instrumentelor de garantare, alături 
de scrisoarea de garanție bancară. Ambele instrumente au același scop - protejează autoritatea 
contractantă de un comportament necorespunzător al partenerului cu care intenționează să intre într-o 

relație contractuală, și aici mă refer la ofertanții în cadrul procedurilor de achiziții publice, a explicat Mihuț MĂRCULESCU.
Ascultaţi emisiunea pe: http://mxp.ro/radio

Asigurările agricole și specificul lor în România
17 mai 2016
 Invitat: Călin MATEI, Director General Adjunct, GROUPAMA Asigurări
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Există o tendință de modificare a 
tipurilor de beneficii extrasalariale?
28 aprilie 2016

Beneficiile extrasalariale reprezintă o soluție 
avantajoasă pentru angajatori de a-și motiva și fideliza 
angajații, a subliniat Silvia DUMITRESCU, Manager, Mercer Marsh Benefits, în cadrul emisiunii XPRIMM 
Time for Business. În ceea ce privește beneficiile extrasalariale pentru care optează companiile 
în momentul de față, nu se remarcă schimbări semnificative față de anii anteriori, însă anumite 
segmente înregistrează o evoluție.

Nu putem spune, în acest moment, că există o tendință de modificare a tipurilor de beneficii 
extrasalariale pe care companiile le oferă, ele rămânând în mare parte aceleași, dar observăm, într-adevăr, o tendință de creștere a 
anumitor tipuri de beneficii, mai precis a beneficiilor asigurabile, în speță asigurările medicale, cele de viață, precum și contribuțiile la 
sistemul de pensii private, adică Pilonul III. 

Vizionaţi emisiunea pe: xprimm.tv

Ce este CSR și cum se aplică în 
industria de asigurări?
21 aprilie 2016

CSR –  Corporate Social Responsability este un 
fenomen important la nivelul unei societăți, având în 

vedere că este încurajată influența pozitivă pe care o companie o poate exercita asupra mediului 
înconjurător, asupra consumatorilor, angajaților, investitorilor, dar și comunității în care își desfășoară 
activitatea. Implicarea companiilor din industria asigurărilor nu face excepție,   a arătat Ciprian 
LĂDUNCĂ, CFO & CSR Executive, METROPOLITAN Life,   în cadrul emisiunii XPRIMM Time for Business.

În piața românească de asigurări am observat că sunt multe companii implicate în activități de CSR, 
ceea ce este un lucru foarte bun. Cred, în continuare, că putem face mult mai multe lucruri împreună. 

Vizionaţi emisiunea pe: xprimm.tv

Ce așteptări au românii de la o 
asigurare de sănătate?
14 aprilie 2016

La începutul lunii aprilie, NN Asigurări de Viață a 
anunțat extinderea portofoliului de produse prin lansarea 
asigurării private de sănătate. Marius POPESCU, Directorul General al companiei,   a subliniat în 
cadrul emisiunii XPRIMM Time for Business că principala acoperire pe care și-o doresc românii 
când intenționează să încheie o astfel de poliță vizează evenimentele neașteptate care pot avea un 
impact negativ puternic asupra bugetelor familiei din cauza costurilor mari. Din cercetările noastre 
și din discuțiile cu clienții am constatat că aceștia au nevoie de acoperire pentru evenimentele rare, dar 

de impact foarte mare, care le pot destabiliza bugetul. De exemplu, o intervenție chirurgicală care costă 10.000 euro poate să atragă și 
falimentul unei familii din România. Pentru noi este foarte important să permitem oamenilor să aibă acces la operații cu astfel de costuri 
plătind o primă lunară pe care și-o pot permite.

Vizionaţi emisiunea pe: xprimm.tv

În fiecare joi după-amiază 
cu sprijinul și

XPRIMM Time for Business
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Eveniment Internaţional

Pool-ul de Asigurări Agricole din Turcia - TARSIM a organizat în premieră, la 
începutul lunii iunie, The International Agricultural Insurance Symposium (IAIS). 
Evenimentul a marcat aniversarea a 10 ani de la infinţarea TARSIM

Cum a devenit TARSIM o poveste 
de succes

Circa 500 de invitați din 30 de 

ţări au luat parte la evenimentul care a 

celebrat 10 ani de la înfiinţarea TARSIM, 

pool-ul de asigurări agricole din Turcia, 

reuniune desfășurată în perioada 2 -3 

iunie a.c., în Istanbul. Evenimentul a 

reprezentat totodată primul simpozion 

internaţional de asigurări agricole 

organizat de TARSIM, Publicaţiile XPRIMM 

fiind invitate să susţină reuniunea în 

calitate de Partener Media. 

Guvernul din Turcia a dorit să vină 

cu o soluţie win-win pentru toate părţile 

implicate, a precizat Dr. Ahmet GENC, 

Directorul Departamentului de asigurări 

din cadrul Trezoreriei Turciei, evidenţiind 

faptul că TARSIM, dar şi TCIP (Pool-ul de 

asigurare împotriva cutremurelor) au 

crescut în mod constant de la înfiinţare şi 

până în prezent. 

Fermierii sunt multumiţi cu sistemul 

pentru că, în aceşti 10 ani, Guvernul a 

putut subvenţiona primele până la 67%. În 

acelaşi timp, gestionarea daunelor se face 

în mod centralizat şi standardizat, astfel 

încât despăgubirile sunt plătite mai rapid, 

a precizat Yusuf SATOGLU, Directorul 

General al TARSIM. 

În prezent, TARSIM acoperă 

14% din suprafaţa agricolă din Turcia, 

subscrierile din 2015 cifrându-se la circa 

966 milioane lire (322 milioane euro). 

Mulţumită asigurărilor pentru culturi, 

şi alte tipuri de polițe devin cunoscute 

fermierilor şi oamenilor din regiune, cum 

este cazul asigurărilor de accidente sau al 

celor de viaţă, a adăugat Ramazan ULGER, 

reprezentantul Asociaţiei Asigurătorilor 

din Turcia. 

TARSIM a fost înfiinţat în 2005 ca 

organizaţie non-profit, având scopul de 

ajuta la construcţia unui sistem extins 

şi sustenabil de asigurări agricole şi 

pentru a proteja producătorii împotriva 

dezastrelor naturale. Acoperirea sa este 

variată, asigurarea fiind disponibilă 

pentru culturi, animale, sere şi construcţii 

utilizate în ferme, cât şi stupi de albine. 

În cadrul evenimentului au 

fost subliniate şi cele mai importante 

elemente pentru un sistem de asigurări 

agricole sustenabil, precum necesitatea 

ca autoritățile publice să continue să 

sprijine acest segment, stabilirea cadrului 

legal pentru o bună cooperare între 

părţile implicate, stabilirea unei baze de 

date eficiente şi împărţirea echitabilă a 

riscurilor între stakeholderi.

Alexandru CIUNCAN

În cadrul International Agricultural 
Insurance Symposium, Publicaţiile XPRIMM 
au primit, din partea TARSIM, un Premiu de 
Excelenţă pentru parteneriatul dezvoltat 
de-a lungul anilor. Placheta i-a fost 
înmânată Adrianei PANCIU, CEO, XPRIMM, 
de către Directorul General al TARSIM, 
Yusuf SATOGLU
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Europa se îndreaptă către o legislaţie mai 
centrată pe consumator

Avem nevoie ca regulile să fie clare, 
simple şi să se potrivească obiectivelor 
pentru care au fost create. Din păcate, 
avem multe exemple care ne arată că 
legislaţia Uniunii Europene - în pofida 
faptului că este bine intenţionată - nu 
are niciuna dintre aceste caracteristici, a 
declarat Sergio BALBINOT, Preşedintele 
Insurance Europe şi Membru al 
Consiliului de Administraţie al ALLIANZ 
SE în cadrul discursului de deschidere 
al celei de a VIII-a ediţii a Conferinţei 
Internaţionale de Asigurări, eveniment 
organizat de Insurance Europe și  care 
a reunit, peste 600 de profesionişti în 
Dublin, Irlanda.

Sergio BALBINOT a explicat 
percepţia industriei asupra diferitelor 
aspecte din legislaţia europeană şi 

problemele acesteia, vorbind, în acelaşi 

timp, despre provocările viitoare cu 

care industria se va confrunta. Protecţia 

consumatorilor a fost punctul central 

al discuţiei, cu mai multă insistență în 

raport cu anii precedenţi, chiar dacă 

reprezentanţii consumatorilornu au fost 

implicați in mod direct.

În cadrul primului panel al 

conferinţei, Preşedintele EIOPA a 

subliniat că instituţia a făcut eforturi 

pentru o schimbare de paradigmă 

a industriei pentru ca aceasta să se 

orienteze către consumatori. Mă 

bucur să văd că atitudinea se schimbă 

[...] deşi drumul pe care îl mai avem de 

parcurs este încă lung, a declarat Gabriel 

BERNARDINO, Preşedintele EIOPA. Am 

făcut eforturi pentru implementarea 

acestei idei încă de la început. Legislaţia 

actuală este mult mai preocupată de 

consumatori. Ca un exemplu, EIOPA are 

șapte reprezentanţi ai consumatorilor 

în grupul de lucru dedicat asigurărilor şi 

reasigurărilor - Insurance and Reinsurance 

Stakeholder Group (IRSG).

Cu toate acestea, este nevoie de 

muncă desfăşurată continuu atât de către 

autorităţile de reglementare, cât şi de 

industrie pentru a menţine consumatorii 

în centrul reglementărilor din domeniu, a 

subliniat Gabriel BERNARDINO. Este un 

moment potrivit, având în vedere faptul 

că industria are o oportunitate reală de 

a le demonstra consumatorilor că îşi 

schimbă atitudinea. 

Au existat însă şi percepţii 

diferite: Resping ideea conform căreia 

asigurările nu reprezintă o industrie 

dedicată consumatorilor, a afirmat Mike 

MCGAVICK, Chairman of the GENEVA 

Association. Cu toate acestea, toţi 

paneliştii au fost de acord cu opinia lui 

Rowan DOUGLAS, CEO capital, Science 

& Policy Practice, WILLIS Towers Watson, 

care a subliniat: Asigurările reprezintă 

noua mare idee pentru a gestiona riscurile 

din societate.  Asigurările sunt cel mai 

aproape de idealul produsului dedicat 

comunităţilor. Ar trebui să fim mândri!

Conferinţa Insurance Europe a 

fost moderată de Prof. Karel Van HULLE, 

fost oficial al Comisiei Europene şi unul 

dintre principalii arhitecţi ai noului regim 

Solvency II, profesionist de marcă al 

domeniului,   personalitate care a onorat,   

cu prezența sa,  în a doua jumătate a lunii 

mai, Forumul Internaţional Asigurări-

Reasigurări - FIAR 2016, atât în calitate de 

Keynote Speaker, cât şi ca moderator al 

Conferinţei Brokerilor. 

Alexandru CIUNCAN

25 mai, Dublin, a VIII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Asigurări

Prof. Karel Van HULLE, KU Leuven and 
Goethe University Frankfurt, Membru 
al IRSG, EIOPA şi Alexandru CIUNCAN, 
Membru al IRSG, EIOPA
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Cursul de supraviețuire urbană 
organizat de OMNIASIG VIG  

Pe 20 mai 2016, OMNIASIG 
VIG a invitat mai mulți jurnaliști și 
reprezentanți ai presei locale la un 
Curs de supraviețuire urbană. În cadrul 
acestuia, Ion BENEA, Director al Centrului 
de Supraviețuire Urbană, fost ofițer 
antitero și expert în operațiuni străine,   

cu o experiență de peste 21 de ani în 
domeniu, Radu ZIMBILSCHI, Director 
Adjunct al Centrului de Supraviețuire 
Urbană, Expert în pregătire practică, și 
Sever GEORGESCU, Director Științific, 
INCD URBAN-INCERC, Profesor doctor 
universitar în seismică, au vorbit despre 
cum ar trebui să se reacționeze în cazul 
unui accident sau al unui incident rutier, 
dar și despre cum să se procedeze în 
cazul unui potențial dezastru, precum un 
incendiu sau un cutremur. 

Astfel, în cadrul Cursului de 
supraviețuire au fost acoperite subiecte 
care tratează atât situații teoretice 
de criză și metode de a le gestiona, 
cât și situații practice care presupun 
autoapărarea efectivă, printre acestea 
numărându-se:

 psihologia supraviețuirii și a fricii;

 ieșirea pe fereastra unei mașini și 
tehnici de părăsire a locului șoferului;

 cutremur: activități premergătoare, în 
timpul și după producerea seismului;

 incendiu: substanțe inflamabile, 
prevenirea incendiilor, ce trebuie să faci 
în caz de incendiu și după stingerea 
acestuia.

Evenimentul a debutat cu statistici 
despre peisajul specific României în 
ceea ce privește siguranța cetățenilor și 
accidentele, continuând apoi cu sfaturi 
utile despre cum trebuie să fie pregătită 
mașina personală pentru a fi în siguranță 
în trafic, de ce sunt importante camerele 
de filmat în mașină și care este kit-ul 
optim de siguranță în trafic al unui șofer. 

Astfel, conform statisticilor, cel 
puțin o dată în viață,   circa 38% dintre 
oameni au fost martorii unui accident de 
circulație, ai unei agresiuni fizice, ai unei 
catastrofe, sau ai unei împrejurări în care 
viața cuiva a fost pusă în pericol. Aceleași 
statistici arată că peste 4% au fost victime 
în astfel de situații. 

În acest context, Cursul de 
supraviețuire a avut ca obiectiv să 
determine participanții să devină 
conștienți de diversitatea pericolelor 
existente pe stradă, fie ca pieton, fie ca 
șofer, în magazine sau săli de spectacole, 
în parc sau locuri de joacă pentru copii și 
chiar în propria casă, precum și să îi ajute 
să elimine ideea conform cărora lor „nu 
li se poate întâmpla”. Accentul a căzut 
pe dezvoltarea unei gândiri preventive, 
precum și pe pregătirea participanților în 

20 mai 2016
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a găsi soluții și a dobândi noi deprinderi 
pentru a se salva din situații cu risc major 
de vătămare gravă sau deces.

De exemplu, unele dintre cele mai 

frecvente riscuri la care sunt expuși cu 

precădere locuitorii orașelor sunt cele 

auto. Cu diversitatea pe care o prezintă 

incidentele și accidentele auto, acestea 

se situează undeva pe locul 1 în topul 

riscurilor din mediul urban. Este o sferă 

extrem de mare și trebuie să fim conștienți 

de faptul că lucrurile scapă de sub control 

de cele mai multe ori în zonele urbane: aici 

frecvența este mai mare, dar consecințele 

sunt ceva mai reduse comparativ cu 

accidentele rutiere din zonele extraurbane, 

a explicat Ion BENEA. 

De asemenea, pentru că 14 din 

100 de accidente între conducătorii auto 

se termină violent, în cadrul cursului a 

fost subliniată importanța unei atitudini 

defensive într-o situație tensionată. La 

100 de incidente verbale între șoferi, 14 

se termină cu agresiune fizică - bătaie. 

De asemenea, dintre acestea 14, 4-5 sunt 

finalizate cu vătămări deosebit de grave 

sau chiar cu deces, a subliniat Ion BENEA.

Cum pot persoanele agresate 

să dezamorseze astfel de agresiuni, 

să evite pericolul? Prin autocontrol. 

Să nu te lași provocat, să nu răspunzi 

presiunilor externe. Agresiunile verbale 

trebuie ignorate, chiar dacă reprezintă tot 

agresiuni, din punct de vedere psihologic, 

nu au finalitatea distructivă a unui conflict 

fizic, a punctat Directorul Centrului de 

Supraviețuire Urbană.

În alte cazuri, șoferii pot ajunge în 

situații dificile, provocate de persoane 

care urmăresc înscenarea unui accident 

rutier pentru a primi bani, caz în care 

o cameră de luat vederi instalată pe 

mașină poate deveni extraordinar de 

utilă. De asemenea, Ion BENEA a amintit 

participanților că din trusa cu obiecte 

pentru supraviețuire din mașină nu ar 

trebui să lipsească telefonul de rezervă, 

ciocănelul de spart geamul în caz de 
pericol, lanterna, multifuncționalul 

(patent, plus ferăstrău, cuțit etc. – n.r.) și 
trusa cu medicamente de bază.

Tot în cadrul evenimentului a fost 
realizată o demonstrație despre cum 
trebuie să procedeze o persoană care 
a rămas blocată într-o mașină în urma 
unui accident rutier pentru a se elibera. 

Nu în ultimul rând, Sever GEORGESCU 
a prezentat participanților modalități 
de a acționa înaintea, în timpul și după 
producerea unui cutremur.
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Fabrica de Asigurări 
Conferinţa Anuală de Vânzări

5 - 9 mai 2016

Fabrica de Asigurări a organizat 
la începutul lunii mai, în Corfu, Grecia, 
prima ediție a Conferinței Anuale de 
Vânzări – Gala Premiilor „Fabrica de 
Asigurări”, eveniment special dedicat 
colaboratorilor și partenerilor săi din 
piața locală.

Din dorința de a dezvolta o 
companie durabilă, Fabrica de Asigurări 
își răsplătește suplimentar partenerii 
de afaceri, organizând prima ediție a 
Conferinței Anuale de Vânzări – Gala 
Premiilor „Fabrica de Asigurări”. Este un 
eveniment deosebit, o ocazie festivă în care 
sărbătorim excelența în asigurări, alături 
de cei mai performanți parteneri ai noștri, 
a declarat Adrian TESLOVAN, Director 
General, Fabrica de Asigurări.

Totodată, pentru anul 2016, 
un proiect important al companiei îl 
constituie dezvoltarea parteneriatelor în 
piața locală: Acordăm o mare importanță, 

MARELE PREMIU „BROKERUL ANULUI”
Mariana LUCA

în strategia de dezvoltare, partenerilor 
cu un puternic spirit întreprinzător și 
antreprenorial în intermedierea de 
asigurări. Avem soluții de afaceri, atât 
pentru persoanele cu experiență, cât și 
pentru persoanele care intră pentru prima 
dată în sistem și doresc să-și construiască 
o carieră profesională în acest domeniu.  
(…) Forța noastră de vânzare crește ritmic 
prin parteneriatele noi, încheiate atât în 
București, cât și în întreaga țară. Două 
criterii de bază, considerate de noi ca plus 
în decizia de recrutare a partenerilor sunt: 
dorința de a face performanță și dorința de 
a reuși, a adaugat Adrian TESLOVAN.

Gala Premiilor 
„Fabrica de Asigurări” 
Câștigătorii au fost:

MARELE PREMIU „BROKERUL ANULUI”:  
Mariana LUCA

PREMIUL pentru VÂNZĂRI DIRECTE: 
Paula Andreea CIUCĂ (1), Alexandru 
GEORGESCU (2), Maria DUCU (3)

PREMIUL pentru VÂNZĂRI ÎN REȚEA: 
Mariana LUCA (1), Dorinela Nicoleta 
DAVID (2), Mădălina BORDIAN (3)

PREMIUL pentru VÂNZĂRI 
CORPORATE: Maria DUCU (1), Alexandru 
GEORGESCU (2), Florica GUREȘOAE (3)

PREMII SPECIALE:

PARTENERIAT DINAMIC: CITY Insurance, 
OMNIASIG VIG, Gothaer Asigurare-
Reasigurare

CONSECVENȚĂ ÎN BROKERAJ: 
Alexandru Silviu PĂUN, Dumitru-Daniel 
REBRIȘOREAN, Nelu COPĂCEL

PROFESIONALISM ȘI POTENȚIAL ÎN 
BROKERAJ: Anda MOLCUȚ, Margareta 
ICHIM, Levente Gyula SIKÓ, George 
COJOCARU, Mircea ACHIM

CREATIVITATE ȘI PROMOVARE 
IMAGINE: Istvan LORINCZ, Adrian 
PURDEL, Mihai Radu IONESCU – TRADE 
MEDIA, Corina VOINEA – DHM Printing & 
Advertising

FAIR PLAY ȘI ASISTENȚĂ REȚEA: Anca 
STĂNCIULESCU, Cristina STOLERIU, Maria 
DUCU, Cristian Constantin DAN

BROKER SENIOR DE PERSPECTIVĂ: 
Valonia DAMIAN

BROKER TINERET SPERANȚĂ: Cristina 
Alina DĂNĂILĂ, Ana BADEA, Denisa 
VADUVA, Andrei IONESCU, Alexandru 
DAMIAN, Constantin Pavel COSTACHE
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GLOBASIG Conferinţa Naţională a Partenerilor 

27 - 29 mai 2016

Ultimul weekend al lunii mai 
a programat în cadrul Complexului 
Pănicel din Râșnov cea de-a IV-a 
ediție a Conferinței Naționale a 
Partenerilor GLOBASIG. Cu acest prilej, 
au fost celebrati 14 ani de la înființarea 
companiei și au fost recompensate cele 
mai bune rezultate ale colaboratorilor 
și  partenerilor din anul precedent. 
Remarcându-se în acest an printr-un nou 
concept, evenimentul a reunit peste 100 
de specialiști din asigurări și brokeraj, 
atât reprezentanți ai companiilor de 
asigurare, cât și parteneri și colaboratori 
din piața de intermediere și domeniile 
conexe. 

Performerii Galei Premiilor GLOBASIG

Partenerii Galei Premiilor GLOBASIG

Lista completă a câștigătorilor  Galei Premiilor GLOBASIG 2016 este 
disponibilă pe www.1asig.ro Echipa GLOBASIG şi Bogdan ANDRIESCU

Maria PORUMBESCU
(Premiu ridicat de 
Raluca MOHAI)

Monica 
VLĂSCEANU

Victor Dan 
Cristian VOIVOD

ASIROM VIG 
Iustin VOCHIȚU

CERTASIG 
Mirela SANDA

Georgel SOARE
(Premiu ridicat de 
Gabriel ILIESCU)

Nelu 
DOBROIU

Ștefan 
BAKI

Neluţu 
GRIGORE

Luciana MITRAN şi 
Mirela VOINEA

Ramona 
PETREAN-VICOL 
(Premiu ridicat de 
Nelu DOBROIU)

Ioana VASILICĂ și 
Gheorghe GEICĂ

OMNIASIG VIG 
Cătălin TUDOR

Media XPRIMM 
Vlad BOLDIJAR

GROUPAMA 
Cosmin TUDOR

Gothaer
Alexandru CĂLIN

GENERALI 
Cristina BERDILĂ

CITY Insurance 
Alexandru VOICU

EUROINS
Liliana Andriescu

Adrian MOCUŢA
(Premiu ridicat de 
Nelu DOBROIU)

Eveniment

2016
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Eveniment

FGA a început plățile către creditorii 
ASTRA Asigurări
3 mai 2016

METROPOLITAN Life și JA Romania au lansat proiectul european „Schimbăm vieți”

Seminar tehnic AUDATEX de 
prezentare a sistemului AZT
10 mai 2016

Fondul de Garantare a Asiguraților a efectuat primele 
plăți către creditorii de asigurări ai ASTRA Asigurări, aflată 
acum în faliment, a anunțat instituția cu prilejul unei 
conferinţe de presă organizate pe 3 mai a.c. 

FGA a plătit, în data de 3 mai 2016, 1.256.000 lei pentru 
248 de dosare. Până la data de 25 aprilie 2016, au fost avizate 
în Comisia Specială 4.195 de dosare, din care un număr de 
24 au fost respinse. Suma aprobată la plată pentru celelalte 
4.171 de dosare este de 16.117.482 lei. 

Carmen RADU, Preşedinte, FGA, a atras atenția 
potențialilor creditori de asigurări ai companiei ASTRA 
Asigurări că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 
FGA este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile 
sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri 
de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor 
se va face în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor de 
asigurare al societății aflate în faliment.

Peste 200 de reprezentați ai industriei de asigurări 
auto, dar și ai unităților service, importatorilor auto și de 
materiale de vopsitorie au participat, pe 10 mai, la Seminarul 
AUDATEX - ALLIANZ Zentrum fur Technik (AZT).

Cu acest prilej, a fost prezentat sistemul de vopsitorie 
AZT (ALLIANZ Zentrum fur Technik). Utilizat în 35 de 
țări, acesta este adaptat în permanență cu noile evoluții 
în domeniu, oferind posibilitatea aplicării în calculația 
AUDATEX a tehnologiilor nou utilizate în industria de 
profil. Prezentarea a fost susținută de Norbert HERMANN, 
reprezentantul ALLIANZ Zentrum fur Technik, care a oferit 
mai multe detalii despre modul de funcționare a acestui 
sistem.

Dialogul intens care a avut loc în cadrul sesiunii de 
întrebări și răspunsuri arată interesul pieței auto pentru 
această temă și necesitatea unor astfel de întâlniri, au declarat 
reprezentanții AUDATEX.

Programul „Schimbăm vieți” (Life Changer) de incluziune 
financiară a fost relansat la nivel național, cu susținerea 
METROPOLITAN Life și Junior Achievement România. În cadrul 
acestuia, elevii de gimnaziu din 19 localități din România sunt 
sprijiniți să dobândească noțiuni și abilitați elementare de 
educație financiară. 

Programul din România, care se desfăşoară în 19 oraşe, 
este parte a inițiativei dezvoltate de Junior Achievement, cu 
sprijinul MetLife Foundation, în 18 țări din Europa și Orientul 
Mijlociu.

Peste 100 de profesori și 50 de voluntari METROPOLITAN 
Life sunt implicați în programul LifeChanger, prin susținerea 
elevilor în activități practice, cum ar fi: gestionarea veniturilor 
personale, elaborarea bugetelor, gestionarea situațiilor de risc 
sau prioritizarea cheltuielilor, dar și exersarea abilităților de 
comunicare, perseverență și gândire creativă.
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Întâlnire între jurnalişti şi reprezentanţii Gothaer Asigurări Reasigurări
10 mai 2016

Prognoza ASF pentru 2016: o piață in 
creștere și stabilă
12 mai 2016

Gala Aniversară a Centrului de Studii 
Româno-Japoneze „Angela Hondru” şi 
Zilele Culturii Japoneze
12 - 23 mai 2016

La începutul lunii mai, Gothaer Asigurări Reasigurări a organizat o 
întâlnire de tip „round-table” la care au participat reprezentanţi ai presei 
financiare din România. Cu acest prilej, au fost discutate rezultatele 
înregistrate de companie în anul precedent, dar şi strategia pentru 
perioada următoare.  

Piața asigurărilor din România și-a reluat, în 2015, 
creșterea pe baze sustenabile, devenind mai transparentă, 
predictibilă și stabilă. Prognoza ASF pentru 2016 este că 
piața va continua să crească și să fie stabilă, a declarat Mișu 
NEGRIȚOIU, Președintele ASF, cu prilejul unei conferinţe de 
presă organizate la începutul lunii mai.

Sectorul asigurărilor din România a inversat anul 
trecut trendul de scădere din perioada 2013 - 2014 și a 
încheiat 2015 cu un volum al primelor brute subscrise de 
8,75 miliarde  lei, în creștere cu 8,2% față de nivelul din 
anul anterior. La această evoluție pozitivă au contribuit atât 
segmentul asigurărilor generale, cât și cel al asigurărilor 
de viață. A avut loc o îmbunătățire a gradului de acoperire 
a rezervelor tehnice cu active admise, creșterea calității 
activelor și un nivel mai ridicat de cedare în reasigurare. 
Numărul mediu de zile de soluționare a daunelor s-a 
redus, se arată în raportul anual privind piețele financiare 
nebancare.

Cea de-a VI-a ediție a Zilelor Culturii Japoneze s-a 
desfășurat între 12 și 23 mai a.c, în București. Evenimentul, 
organizat de Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela 
Hondru” și Universitatea Româno-Americană din București, a 
constat într-o serie de seminare și festivaluri care au îmbinat 
tradiționalul și modernul. Cu acest prilej, a avut loc și Gala 
Aniversară a Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela 
Hondru”, desfășurată în acest an sub genericul Haru Urara 
Grand Festa. În cadrul Galei, CSRJ-AH a sărbătorit 11 ani 
de activitate printr-un spectacol realizat de artiști japonezi 
și români, dar și prin premierea celor mai buni cursanți ai 
Centrului.

Pe întreaga durată a 
Zilelor Culturii Japoneze, 
competiții de arte marțiale 
și jocuri specifice Țării 
Soarelui Răsare au adus 
participanții mai aproape 
de cultura japoneză. Mai 
mult, noțiuni privind 
economia,   elemente de 
geopolitică și aspecte ale 
comunicării nipone au 
constituit subiecte abordate 
în cadrul unor conferințe cu 
participare internațională.

Anca BĂBĂNEAȚĂ, CEO al Gothaer Asigurări 
Reasigurări, a precizat că 2015 a fost un an de 
construcție și consolidare pentru companie, 
înregistrând prime brute subscrise de aproape 82 
milioane lei. În procente, aceasta semnifică pentru 
companie o scădere de 2,7% raportat la anul 
2014, principala cauză reprezentând-o încetarea 
subscrierilor pe segmentul asigurărilor de aviație 
și revizuirea portofoliilor în contextul necesarului 
de capital alocat fiecărei linii. Întreaga evoluție din 
anul trecut a stat sub semnul măsurilor strategice 
care au fost necesare pentru alinierea la standardele 
regimului de Solvabilitate II. Compania a plătit daune 
în valoare de peste 43 milioane lei în anul 2015.
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Managementul costurilor asociate incidentelor rutiere
26 mai 2016

Institutul de Studii Financiare - ISF în parteneriat cu MOBILEYE au organizat la sfârșitul 
lunii mai evenimentul „Managementul costurilor asociate incidentelor rutiere”, care a 
avut drept subiect prezentarea și promovarea unor metode proactive pentru reducerea 
costurilor asociate accidentelor rutiere cu implicații asupra părților interesate din toate 
ariile de activitate, în mod special pentru reducerea cererilor de daune. 

Printre vorbitori s-au regăsit Raz PELEG - Regional Sales Director Europe, MOBILEYE, 
Remus STOICA - Project Manager, ISF, Dragoș SORA - Business Development Manager, RM 
Alliance Consulting,  și Lucian DANILESCU - Avocat Partener, MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ.

De asemenea, reprezentanții instituției au anunțat că intenționează să demareze, 
în perioada următoare, un proiect de cercetare pentru adăugarea unor noi instrumente 
în realizarea modelelor actuariale care să pună accent pe noile tehnologii dezvoltate în 
domeniu. Proiectul presupune colectarea datelor despre conduita la volan cu ajutorul 
sistemelor avansate de asistență a șoferilor și analiza acestora în vederea diminuării 
numărului de accidente rutiere și implicit a costurilor asociate.

EXA Broker a sărbătorit 10 ani de activitate
28 mai 2016

DEXASIG Broker,  seminar 
de specialitate dedicat 
asigurărilor agricole
27 mai 2016

Colaboratorii şi partenerii EXA Broker de Asigurare, precum şi membrii 
echipei s-au reunit pe 28 mai a.c., la Hotelul Continental Oradea, pentru a 
sărbători un deceniu de activitate a companiei, cu prilejul Galei Aniversare 
EXA 10 ani. Evenimentul a debutat cu un training motivaţional, continuând 
apoi cu Gala Premiilor în cadrul căreia au fost răsplătite cele mai bune rezultate 
înregistrate în anul precedent.

La 10 ani de activitate, EXA Broker este recunoscut ca furnizor de succes pentru 
servicii de asigurare de foarte bună calitate, oferite eficient, corect şi precis la cele mai 
înalte standarde de profesionalism (...).  Ne angajăm să continuăm să vă ajutăm în 
gestionarea corectă a riscurilor, lucrând la cele mai înalte standarde de integritate şi 
de profesionalism, a declarat Cristian ILE, Director General, EXA Broker.

DEXASIG Broker de Asigurare, 
în parteneriat cu un grup de firme 
specializate în furnizarea de servicii şi 
echipamente pentru culturile agricole 
bio, a organizat, pe 27 mai, seminarul 
„Agricultura bio - Oportunităţi, riscuri, 
soluţii”, eveniment dedicat fermierilor şi 
profesioniştilor din domenii conexe.
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Eveniment

The METROPOLITAN Pre-Summer 
Lawn Concert
29 mai 2016

METROPOLITAN Life a participat la 
activitățile Special Olympics

În seara zilei de duminică, 29 mai a.c., METROPOLITAN 
Life i-a așteptat pe pasionații de muzică clasică la „The 
METROPOLITAN Pre-Summer Lawn Concert”, un concert în 
aer liber organizat la Clubul Diplomatic din București. 

În cadrul evenimentului, soprana Irina IORDĂCHESCU, 
împreună cu tenorul Mario VASILIU au cântat arii din opere 
și operete și canțonete italiene, alături de Violoncellissimo, 
cunoscutul ansamblu de 18 violoncele fondat și condus de 
către marele violoncelist Marin CAZACU.

METROPOLITAN Life este parte din MetLife, Inc., una 
dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din 
lume. În România, METROPOLITAN Life are peste 17 ani 
de activitate pe piața de asigurări de viață, două milioane 
de clienți beneficiind de asigurări de viață și pensii private 
obligatorii oferite de companie.

Peste 45 de voluntari METROPOLITAN Life au participat 
la activitățile Special Olympics din Centrul Sportiv „Apollo”, 
din București, unde au desfășurat activități sportive și jocuri 
împreună cu tineri cu dizabilități intelectuale. De asemenea, 
alți 38 de voluntari METROPOLITAN Life au participat la 
construirea a opt locuințe în Ploiești, inițiativă desfășurată de 
Habitat for Humanity Romania.

Acțiunile fac parte din parteneriatul grupului MetLife, 
la care este afiliată compania METROPOLITAN Life, cu 
Special Olympics și Habitat for Humanity, în cadrul cărora 
oferă angajaților din întreaga Europă, Orientul Mijlociu și 
Africa (EMEA) oportunitatea de a fi voluntari în proiecte 
comunitare. 

Cei 5.000 de angajați ai grupului MetLife din cele 26 
de țări EMEA au fost astfel invitați să participe la activități, 
împreună cu una dintre organizații, pe parcursul Săptămânii 
în Folosul Comunității. Aceștia au putut face sport alături 
de tinerii cu dizabilități și au susținut inițiativele Habitat 
for Humanity de a construi sau renova locuințe din zonele 
defavorizate.

CariereDan STOIAN 
Director Asigurări Agricole 

RENOMIA SRBA Broker

Începând din luna iunie 2016, Dan STOIAN ocupă funcția de Director Asigurări Agricole în cadrul 
noului departament specializat înființat de SRBA Broker, parte a grupului ceh RENOMIA. 

Absolvent al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, Dan STOIAN 
și-a început cariera în domeniul asigurărilor în anul 1996. Deținător  al unei solide experiențe în această 
piață, Dan STOIAN a ocupat, de-a lungul carierei sale, funcții importante în cadrul OMNIASIG, AGRAS, 
PLATINUM și, cel mai recent, la FATA Asigurări, unde a fost responsabil de dezvoltarea strategiilor 
comerciale și gestionarea rețelei de vânzări. 

SRBA RENOMIA continuă cu prudențialitate programul de dezvoltare prin valorificarea unor 
specialiști din piața de asigurări, rămânând fidelă ideii de a putea oferi clienților săi servicii de cea mai 
înaltă calitate, au declarat reprezentanții companiei.
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Clothing Tips&Tricks

Ținutele „V-Neck” – un „must” 
în garderoba oricărei femei

by Cosmina Maria

Atunci când vine vorba de 
criteriile pe baza cărora ne alegem 
ținutele, decolteul este de regulă 
primul de care ținem cont. În acest 
sens, una dintre cele mai ușor de 
purtat, fiind și foarte estetică, este 
croiala în „V”.

Această croială a decolteului se 
potrivește oricărei vârste și servește 
mai ales în echilibrarea înălțimii, 
pentru că alungește partea superioară 
a corpului. Atrage astfel atenția 
către zona gâtului, bustului și feței, 
modelează silueta și conferă voluptate. 
Mai mult, croiala de tip „V-Neck” se 
dovedește a fi potrivită atât ținutelor 
de seară, cât și celor de cocktail și 
casual.

Vom lua drept exemplu o rochie 
semnată Iliana Atelier, de culoare 
albastru ultramarin, având o croială 

mulată, mânecă lungă și un decolteu 

tip „V”. După cum se poate vedea, 

ținuta este potrivită unui eveniment 

mai formal, însă se poate regăsi și la 

evenimente mai relaxate. 

Croiala mulată a rochiei scoate 
în evidență formele corpului, mâneca 
ascunde brațele, iar decolteul și 
detaliile aplicate acestuia atrag 
împreună atenția asupra feței și zonei 
gâtului. 

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

Tricouri cu Spirit Românesc
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XPRIMM Time for Health

Sunt mulţi cei care spun că e greu să adopţi un stil de viaţa sănătos, în care 
să îmbini sportul și un regim alimentar cât mai echilibrat. Avem însă în 
jurul nostru oameni care ne arată că poate fi ușor chiar și atunci când viaţa 
lor de zi cu zi se desfășoară sub semnul unei afecţiuni cum este Diabetul 
zaharat de Tip 1 (insulino-dependent). 

Oana RADU
PR Coordinator

O lecţie de viaţă 
Povestea echipei Sports & Diabetes

Ionuț DRAGAN, Sursa: Rocket Bike

Daniela ZAHARIA - ORBU

Întru început, în demersul pe 

care îl inițiem în susținerea unui stil de 

viață sănătos,  vă facem cunoștință cu 

echipa Sports & Diabetes: Dana ZAHARIA 

(colega noastră de la departamentul 

proiecte speciale), alergătoare 

diagnosticată cu diabet în urmă cu 5 ani, 

Cosmin LEONTE, înotător, diagnosticat 

cu diabet la 15 ani,  și Ionuț DRĂGAN, 

ciclist diagnosticat cu Diabet de Tip 1 de 

21 de ani. Ei sunt trei sportivi entuziaști și 

optimiști, care demonstrează prin fiecare 
competiție, dar și prin viața lor de zi cu zi, 
că sportul și un stil de viață echilibrat te 
ajută să depășești chiar și efectele unor 
afecțiuni serioase, precum diabetul. 

PRIMM: Cum s-a format echipa Sports 
& Diabetes și care este obiectivul 
vostru? 

Dana ZAHARIA: Echipa noastră 
s-a format la inițiativa lui Ionuț 
DRĂGAN. Pe el l-am cunoscut la o 

competiție și de atunci am păstrat 
legătura. Ionuț practică mai mult 
ciclismul, iar eu alergarea. Timp de un an,  
am căutat un înotător, pentru a putea 
alcătui  echipa completă de triatlon.  În 
cele din urmă, l-am întâlnit pe Cosmin 
LEONTE. Între timp, am găsit și sponsori 
care susțin activitatea echipei noastre: 
Myprotein, Novo Nordisk, Accu-Chek, 
bucurându-ne, totodată, și de sprijinul 
Asociației Pacienților cu Afecțiuni 
Autoimune (A.P.A.A.).

Ionuț DRĂGAN: Scopul nostru este de a 
inspira, motiva și demonstra că poți avea 
o viață normală și activă, chiar dacă suferi 
de diabet zaharat.

PRIMM: Diagnosticul care vi s-a 
pus, altfel spus, boala a determinat 
schimbări majore în viața voastră? 
Dacă da, care sunt acelea?  

Cosmin LEONTE: Fiind diagnosticat cu 
diabet încă de la 15 ani, cred că într-un 
fel m-a ajutat să fiu mai „ordonat” sau, 
mai bine spus, calculat, lucru care se 
vede în toate aspectele vieții cotidiene. 
În rest, nu pot spune că viața mea este 
diferită.

D.Z.: După diagnosticare,   am 
conștientizat,   treptat,  cât de important 

este să ai un stil de viață sănătos...  Am 

fost obligată,   astfel,   să accept că 

trebuie să fiu mai atentă la orele mele de 

masă, dar și la păstrarea unui echilibru 

între necesarul de carbohidrați și 

proteine. 
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nivelul glicemiei, reduce dozele de 

insulină, scade valoarea colesterolului, 

ajută la îmbunătățirea tonusului 

cardiovascular, scade nivelul de stres 

și,  foarte important, previne apariția 

Diabetului de Tip 2.

PRIMM:  Ce performanțe sportive ați 
înregistrat până acum? 

D.Z.: Am participat la numeroase 

competiții de alergare de 10-12 km, am 

reușit să termin singură un duatlon și am 

urcat de două ori pe podium.  

C.L.: Am jucat tenis în campionatul 

de juniori cu câteva rezultate, am avut 

câteva participări la curse de 10 km/ 

14 km, semimaraton și 30 km trail 

run în Austria, duathlon în Austria și 

Elveția și un half ironman. Din păcate, 

deocamdată, fără urcare pe podium. 

I.D.: Pentru mine,  orice competiție 

sportivă este o performanță pentru că o 

pot termina, astfel că, în fiecare an,  îmi 

propun să scot un timp mai bun decât în 

anul precedent. În general, mă încadrez 

în primul sfert în clasamentul general, 

dar au fost competiții cu mai multe 

niveluri unde m-am clasat și pe podium. 

Ar mai fi de menționat o clasare pe locul 

125 (din peste 2.000 de participanți) 

la Prima Evadare și calificarea la 

MoonTimeBike, competiție de MTB-XCO, 

care se desfășoară noaptea și în care iau 

startul cei mai buni 150 de cicliști.

PRIMM: Sunteți priviți sau tratați 
într-un mod special când vă înscrieți la 
diverse competiții sportive? 

D.Z.: Nu, pentru că,  în România, nu 

există un grad de educație ridicat cu 

privire la diabetul zaharat, tipurile 

acestuia și nici în ceea ce privește 

importanța efortului fizic constant,   în 

special după diagnosticare.

I.D.: În general, lumea nu știe că am 

diabet, dar în sezonul în care am 

participat în echipamentul Changing 

Diabetes,   mulți m-au întrebat cum pot 

susține atâta efort,   în condițiile în care 

sufăr de diabet. 

C.L.: Din punctul meu de vedere nu, 

până acum nu s-a întâmplat niciodată să 

fiu tratat sau privit diferit în competițiile 

sportive la care am participat.

PRIMM: Demersul vostru, acela de a 
promova un stil de viață sănătos,   care 
include și sportul în „comunitatea” 
persoanelor diagnosticate cu diabet, 
constituie o practică și la nivel 
internațional? Există echipe similare și 
în alte țări? 

D.Z.: Există echipe de sportivi 

profesioniști diagnosticați cu Diabet 

de Tip 1. De exemplu, compania 

producătoare de insulină - Novo Nordisk, 

care a ales să ne sponsorizeze și pe noi, 

are o echipă de cicliști profesioniști, 

toți diagnosticați cu Diabet de Tip 1 

care participă constant la marile tururi 

de ciclism profesionist. De asemenea, 

susține și alergători care participă la cele 

mai dificile maratoane din lume, tocmai 

pentru a demonstra că poți face absolut 

tot ce îți dorești, chiar dacă ai primit 

diagnosticul de diabet. 

Mesajul echipei Sports & Diabetes pentru 
noi toţi este simplu: Susţinem cu tărie 
practicarea oricărei forme de mișcare, fie că 
ai diabet sau nu. Este cel mai bun lucru pe 
care fiecare dintre noi îl poate face pentru 
menţinerea sănătăţii sale fizice și psihice.  

Ionuţ DRĂGAN

XPRIMM Time for Health

Cosmin LEONTE

I.D.: De la o viață dezordonată și fără 

restricții am trecut la un regim strict,  cu 

mese fixe, cântărind aproape tot ceea ce 

mâncăm. A trecut atât de mult timp - 21 

de ani - de când am fost diagnosticat 

cu diabet, încât nici nu mai știu cum era 

viața mea înainte de acest eveniment.

PRIMM: Cum priviți activitatea 
sportivă acum? Ce rol are în viața 
voastră? 

C.L.: Pentru mine, sportul are o mare 

importanță. În primul rând, mă ajută în 

menținerea glicemiei în limite normale, 

apoi pentru tonus și,  nu în ultimul rând,   

pentru destindere și deconectare.

I.D.: Și pentru mine sportul are un rol 

foarte important, a devenit parte din 

viața mea, pot spune că este ca un virus. 

Atunci când fac o pauză mai lungă, mă 

simt vinovat că nu am făcut sport.

PRIMM: Cât de important este 
sportul pentru o persoană care a fost 
diagnosticată cu Diabet de Tip 1? 

D.Z.: Cred că cel mai important este ca o 

persoană diagnosticată cu diabet să fie 

și să rămână activă! În primul rând, ajută 

la menținerea glicemiei în limite normale, 

menținerea unei greutăți optime și, în 

timp ce diabetul mărește riscul bolilor 

cardiovasculare, sportul îl reduce.

I.D.: Sportul are un rol foarte important 

în viața unui pacient diagnosticat cu 

diabet, dar mulți nu înțeleg asta și cred 

că dacă au diabet nu pot face mai nimic. 

Activitatea fizică contribuie la scăderea 
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TimeOut

Într-o lume în care majoritatea oamenilor au un număr infinit de 
opțiuni, dar prea puțin timp de a le analiza pe toate, marketingul adevărat 
înseamnă să spui povestea diferită. Seth GODIN, autorul volumului 
menționat,  și unul dintre cei mai de succes bloggeri din întreaga lume, 
face conexiunea dintre marketing și povești, argumentând că o poveste 
este locul de unde pleacă satisfacția clientului, ulterior venind și profitul 
organizației. Cartea invită cititorii la un exercițiu de gândire, pentru a 

putea învăța să-ți poziționezi produsul în afara competiției. 
SETH GODIN, EDITURA CURTEA VECHE

FESTIVAL CONCERT

MIȘCARE

CARTE

Festivalul de Teatru Urban Scorpions

Full Moon Run

„Toți marketerii spun povești. Talentul de a spune povești 
autentice într-o lume sceptică”

Teatrul 
InDArt invită 
bucureștenii 
la cea de a 
doua ediție a 

Festivalului de Teatru Urban, care se va 
desfășura în perioada 3 – 6 iulie, în aer 
liber, la Carol53. Evenimentul și-a propus 
dezvoltarea conceptului de artă urbană 
din București, punând la dispoziția celor 
care vor căuta relaxarea și răcoarea,  în 
serile de sfârșit de săptămână ale lunii 
iulie, evenimente culturale precum 
teatru în aer liber – cu o serie de piese 
din repertoriul InDArt, show-uri dinamice 
cu trupa de improvizație Grupa Mică, 
premiere și concerte, expoziții de pictură 
și fotografie ale unor tineri artiști. 

București, Bulevardul Carol nr. 53, 

3 – 6 iulie 2016

Pe 31 iulie, noaptea se transformă în zi la Full Moon Run – o cursă 
de alergare specială, având la bază jocuri de lumini și sunet. Full Moon 
Run se prezintă în două variante: o cursă de 5 km, necronometrată, cu 
zone de lumină, culoare, lasere, baloane și ritmuri antrenante, iar pentru 
cei mai competitivi,  o cursă de alergare cronometrată și electrizantă 

de-a lungul a 10 km. După linia de sosire,  participanți vor fi întâmpinați cu laude, dar și cu o 
petrecere organizată de Radio 21. 

București, Băneasa Shopping City, 31 iulie 2016

Luna iulie 
aduce pe scena 
românească un 
adevărat spectacol 
pentru iubitorii 
muzicii rock. Aflată 
în turneul aniversar 
de 50 de ani, trupa 
Scorpions revine la 
București pentru a 

susține un nou concert la Romexpo. În 
cadrul turneului, formația va promova 
albumul lansat anul trecut, „Return to 
Forever”. Formația este și una dintre cele 
mai bine vândute din istorie, ajungând 
la o cifră de aproape 100 de milioane de 
discuri comercializate în întreaga lume și 
18 albume de studio.

București, Romexpo, 16 iulie
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