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1.Cum aducem valoare adaugată în 
companie?

Un întreg este mai mult decât suma părţilor componente.
(Aristotel)



Resursele companiei

• Financiare

• Materiale

• Umane

• Educaţionale



Resursele umane

Cea mai critică resursă pentru IMM-uri!



Resurse umane vs companie

Creste gradul de loializare al angajaţilor

Compania
devine

profitabilă

Compania
devine

eficientă
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2. Beneficii aduse angajaţilor



A.Bonusuri

Asigurări de sănătate

Pachete de servicii medicale

Pensii private obligatorii

Pensii private facultative



Pensii private

• OBLIGATORII

– Angajatorul poate oferi
informatii beneficiu
real pentru angajat

• FACULTATIVE

– Deduceri de la impozitul
pe venit al angajatului
400 eur/an

– Deduceri de la impozitul
pe profit al 
Angajatorului 400 
eur/an

Un angajat informat
 Un angajat fericit



A.Bonusuri

Costuri totale
mai mici

Deduceri
fiscale



B. Training – dezvoltare

• Obligaţie legală- art. 192 Condul Muncii

• Angajatorii sunt obligati sa asigure pe propria
cheltuiala, pentru toti salariatii, participarea
la programe de formare profesionala, dupa
cum urmeaza:

• minimum o data la doi ani, daca au cel putin
21 de salariati;

• minimum o data la trei ani, daca au sub 21 de 
salariati.



B. Traininguri

Obligaţie

Expertiză

LoializareEficienţă

Motivator



Românii au cea mai slabă educație financiară din Uniunea 
Europeană

La nivel global, țara noastră ocupă locul 123 din 143 de state.

http://asfromania.ro/edu/

C. Educaţie
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• 22% dintre adulţi 

alfabetizaţi financiar,

faţă de o medie de 

52% la nivelul UE.

În România, 15% 

dintre adulţi 

economisesc bani 

pentru bătrâneţe, 

media Europei fiind de 

64%, în timp ce unul 

din patru români nu 

are acces la servicii 

financiare.



C. Educaţie financiara



Asigurari

Asigurati

Asigurator

Reasigurator

Transferul riscului/Diversificare

https://www.youtube.com/watch?v=0MKCsSlkdoY

https://www.youtube.com/watch?v=0MKCsSlkdoY


Cu alte cuvinte…

Realizarea unui fond, 
bazat pe prime plătite
de mulţi, din care sunt
despăgubiţi cei puţini

şi ghinionişti, ce suferă
prejudicii.



20

Ce face ca un risc sa fie asigurabil?

Pierderea trebuie sa fie 
neasteptata si
neprevazuta –

“Pierderea inopinanta”

Pierderea trebuie sa fie 
masurabila in termeni

monetari – Riscul
trebuie sa aibe o valoare

financiara
Asiguratul trebuie sa aibe

un interes in pierdere –
Un interes in evitarea

unei pierderii financiare

Asigurarea nu 
trebuie sa fie 

impotriva
interesului public
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Asigurări

• Asigurari obligatorii

• RCA, 

• PAD, 

• de răspundere

• Asigurari facultative

• CASCO,

• casa, 

• de răspundere, 

• de garanţii,  

• de credite



Asigurari

• Ghidul RCA

• Elaborat de ASF

• Bonus-malus?

• Carte Verde



Atentie la…

• Ce contractati: Categoria, servicii incluse

• Chestionati detaliat agentii de vanzare in vederea
intelegerii clauzelor inainte de semnarea
contractelor

• Atentie la conditiile generale si speciale de 
asigurare

• Atentia maxima la cauzele de excludere a 
asigurarii

• Si foarte multe altele…..



Pensii private



Piata de capital

1. Verifică întotdeauna Registrul instrumentelor și 
investițiilor financiare pentru a vedea toți intermediarii 
autorizați. Reține că persoanele fizice și juridice care nu 
sunt incluse în Registrul instrumentelor și investițiilor 
financiare nu sunt autorizate și supravegheate de A.S.F 
și nu sunt obligate să respecte regulile de conduită în 
relația cu investitorii. 

2. Citește cu atenție contractul pe care îl vei semna cu 
intermediarul pentru care ai optat. 

3. Solicită intermediarului documentul care descrie 
instrumentele financiare.

4. Verifică cu atenție informațiile și ofertele primite 
prin telefon sau prin poştă electronică.
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Despre ISF
• Fondat de ASF în 2015 

• Rezultat al fuziunii a două entităti de formare 
profesională

• Membrii: UNSAR, UNSICAR, ARA, ADAR, 
AAF,OPPC,APPA

• Viziune: Centru de excelență în derularea
programelor de educație financiară pentru
asigurarea competențelor, aptitudinilor și
cunoștințelor personalului instituțiilor
financiare din Romania



ISF – în cifre

• 96 de programe de formare profesională în portofoliu,

• 18.213 de persoane instruite de la înfiinţare

• 66.498 de intermediari certificaţi

• 192 lectori colaboratori din ţară şi străinatate

• 2 proiecte nationale cu finantare internationala privind 

formarea profesională în domeniul asigurărilor

• 5 centre regionale 

• Parteneriate cu centre universitare din ţară: ASE, URA, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea 

“Ovidius” din Constanţa, Universitatea de Vest din 

Timişoara

• 1 platformă online de instruire



Recunoastere ISF

• Membru al eficert

• Centru examinare CII

• Partener acreditat de instruire CISI

• Aplicaţie pentru Organism de 
Formare Profesională

• Furnizor acreditat ANC pentru 
programul de Consultant investiţii



Vă mulțumim! 

Contact: București, str. Steluței nr. 2, sector 1

Telefon: 021 230.51.20

E-mail: office@isfin.ro

www.isfin.ro

www.facebook.com/isfinro www.linkedin.com/company/isfinro

mailto:office@isfin.ro
http://www.facebook.com/isfinro
http://www.linkedin.com/company/isfinro

