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ASIGURÃRI

Mariana Diaconescu,
mâna forte de la ASIROM

Spre sfârºitul lunii mai a acestui an, odatã
cu plecarea preºedintelui companiei
Boris Schneider spre altã ofertã profesionalã, conducerea ASIROM a fost preluatã de doamna Mariana Diaconescu,
pânã în acel moment vicepreºedinte ºi
CFO al asiguratorului controlat de
Vienna Insurance Group (VIG).
Din aceastã funcþie a coordonat vreme
de ºase ani activitatea a multor divizii
mari, foarte importante, ale companiei:
Divizia Financiarã, Divizia Controlling,
Divizia Investiþii, Divizia Daune, Divizia
Reasigurãri ºi Divizia Actuariat. Chiar din
anul urmãtor intrãrii în companie, 2006,
ASIROM a trecut pe profit, dupã câþiva
ani de pierderi. Experienþa profesionalã
relevantã acumulatã de Mariana
Diaconescu în cadrul unor instituþii bancare importante, precum BNR sau EXIMBANK, ºi-a spus, desigur, cuvântul.
De altfel, citind CV-ul preºedintei
ASIROM nu poate sã nu te frapeze cã
deºi în ultimii 20 de ani a lucrat în instituþii de top - numai în funcþii cu mare
responsabilitate -, a gãsit timpul ºi energia necesare pentru desãvârºirea propriei
pregãtirii profesionale, aºa cum o cere
acest început de secol XXI, atât de provocator. Ba chiar timp de un deceniu, între
1990 ºi 2000, n-a fost un singur an în
care sã nu fi urmat o formã de specializare, în domenii extrem de importante, la instituþii ºi organisme internaþionale. Spre exemplu, un subiect de
specializare a fost cel al sistemelor de
plãþi, însuºit la programe organizate de
Institutul Monetar European, Fondul
Monetar
Internaþional,
Academia
Europeanã
Internaþionalã,
Banca
Centralã Europeanã, Banca Naþionalã a
Franþei, a Angliei, a Italiei etc.
“Pieþele
financiar
–
bancare”,
“Macroeconomia ºi sisteme bancare” au
constituit alte tipuri de programe de specializare pe care le-a urmat Preºedinta
ASIROM, la Banca Reglementelor
Internaþionale ºi la US Federal Rezerve
(FED) – Statele Unite. ªi dacã la toate
acestea adãugãm ºi funcþiile deþinute dea lungul timpului–director în Banca
Naþionalã a României, preºedinte ºi CEO
al Bãncii de Export-Import “Eximbank” obþinem cartea de vizitã atât de prestigioasã care a recomandat-o, alãturi de
activitatea din ultimii ºase ani, pentru
investitura de acum.
Numai cã povestea vieþii profesionale a
Marianei Diaconescu n-ar fi completã
dacã n-am adãuga cã doctoratul obþinut
la Academia de Studii Economice din

Bucureºti, a cãrei studentã a fost, a ajutat-o sã-ºi desãvârºeascã ºi cariera didactica.
Misiunea doamnei Mariana Diaconescu

Insurance Group “pariazã” pe alegerea
fãcutã, convins cã doamna Mariana
Diaconescu este “un manager experimentat în domeniul asigurarilor”, aºa

de a conduce compania ASIROM pe
drumul recâºtigãrii profitabilitãþii, în
condiþiile în care se resimt încã serios
efectele crizei, nu este uºoarã. Dar
Consiliul de Supraveghere al VIENNA

cum a prezentat-o la numirea pe funcþie.
ªi am adãuga, o mânã de fier, într-o
mãnuºã de catifea!
Lucia Ivãnescu
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