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ASIROM Vienna Insurance Group are un nou director pentru Sucursala Vrancea

Mugurel Cosmin Mălureanu va prelua conducerea sucursalei Vrancea a companiei
Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group începând cu data de 1
iulie, ca urmare a pensionării directorului actual Dumitru Marica, după 10 ani de
activitate în cadrul companiei.
"Dezvoltarea regională a companiei Asigurarea Românească – ASIROM Vienna
Insurance Group reprezintă în continuare o prioritate pentru noi, iar acest lucru nu
poate să continue decât având în echipă specialiști de valoare, care vor menține
reputația deja solidă pe care o avem în județul Vrancea. Ne dorim să consolidăm

poziția companiei noastre în această regiune și avem încredere că domnul director
Mugurel Cosmin Mălureanu va îndeplini cu succes obiectivele de business. Credem
în potențialul acestei zone și țintim o majorare a cotei de piață deținute de ASIROM
în special pe partea asigurărilor de viață. Rezultatele obținute de sucursala Vrancea
în perioada conducerii acesteia de către domnul Marica sunt demne de remarcat și
au confirmat importanța acestei sucursale în cadrul companiei. De aceea, este foarte
important să se continue acest trend crescător pe toate liniile de business și în viitor”,
a declarat președintele companiei, doamna Mariana Diaconescu.
Domnul Mălureanu are o experiență vastă în domeniul financiar, ocupând funcția de
Director Coodonator al Gărzii Financiare Vrancea, Șef Serviciu Coordonare,
Programare, Analiză și Îndrumare pentru Activitatea de Inspecție Fiscală a Direcției
Generale a Finanțelor Publice Vrancea precum și funcții de management în companii
private. Viitorul director de vânzări al sucursalei Vrancea a absolvit Universitatea “A.I.
Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor precum și un program
de masterat în Audi și Management Contabil în cadrul aceleiași universități.
Până la data de 1 iunie 2014, funcția de director de vânzări al sucursalei Vrancea a
fost deținută pentru o perioadă de 10 ani de domnul Dumitru Marica.

Despre ASIROM Vienna Insurance Group
De peste 20 de ani, ASIROM este compania de asigurări tradițională a românilor,
oferindu-le acestora siguranța și confortul de care au nevoie, definind permanent
tendințele pieței locale a asigurărilor.
ASIROM este în primul rând o companie care oferă soluții viabile clienților săi,
adaptându-și permanent produsele și tarifele la tendințele pieței, respectându-și
totodată obligațiile asumate prin contractele de asigurare.
2007 s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii notabile
pentru ASIROM, rămânând în istorie drept anul când compania de asigurări s-a
alăturat marii familii a grupului lider pe piața de asigurări din Europa Centrala și de
Est, Vienna Insurance Group (VIG).

Vienna Insurance Group (VIG) este lider în asigurări atât în Austria, cât și în Europa
Centrală și de Est. Aproximativ 50 de companii din 25 de țări formează un Grup cu o

tradiție, brand-uri puternice și relații apropiate cu clienții. VIG are o experiență de 190
de ani în domeniul asigurărilor. Cu peste 24.000 de angajați, Vienna Insurance
Group este liderul incontenstabil pe piețele cele mai importante din portofoliu. Prin
urmare, are o poziționare excelentă, ce îi permite să profite de oportunitățile de
creștere pe termen lung într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. Vienna
Insurance Group (VIG) este compania cu cel mai bun rating al indicelui ATX de pe
piața bursiera austriacă; este de asemenea listat și în Prague Stock Exchange.
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