Cuprins
Prefaţă............................................................................................................. 9
Capitolul 1: Fundamentarea deciziei, obiectiv primordial
în realizarea unei economii moderne ..................................... 13
1.1. Tranziţia societăţii umane spre noua economie.................................. 13
1.2. Decizia în procesul managerial al firmei ............................................. 18
1.2.1. Decizia, concept şi clasificare................................................... 20
1.2.2. Etapele procesului decizional ................................................... 24
1.2.3. Tendinţe decizionale în managementul modern ....................... 27
1.3. Modelarea proceselor decizionale multicriteriale ................................ 29
1.3.1. Analiza deciziilor multiobiectiv .................................................. 30
1.3.2. Analiza deciziilor multiatribut .................................................... 31
Capitolul 2. Riscul şi incertitudinea, elemente fundamentale
în adoptarea deciziilor economice ......................................... 33
2.1. Risc şi incertitudine în activitatea umană............................................ 33
2.1.1. Definiţii şi caracteristici ............................................................. 33
2.1.2. Clasificarea riscurilor ................................................................ 36
2.2. Metode de fundamentare a deciziilor economice ............................... 38
2.2.1. Decizii în condiţii de risc ........................................................... 41
2.2.2. Decizii în condiţii de incertitudine.............................................. 48
2.3. Asigurarea şi aversiunea faţă de risc.................................................. 52
Capitolul 3. Asigurările de bunuri şi persoane, mijloc de preîntâmpinare
a acţiunii distructive a riscurilor............................................. 57
3.1. Necesitatea şi conţinutul asigurărilor .................................................. 57
3.2. Asigurările de bunuri ........................................................................... 67
3.2.1. Asigurarea bunurilor (clădiri şi conţinut) aparţinând
persoanelor juridice................................................................... 68
3.2.2. Asigurarea maşinilor şi utilajelor pentru riscul
de avarii accidentale ................................................................. 77
3.2.3. Asigurarea bunurilor casabile ................................................... 80
3.2.4. Asigurarea echipamentelor electronice ................................... 81
3.2.5. Asigurarea autovehiculelor pentru riscul de avarii şi furt
(CASCO)................................................................................... 83
3.2.6. Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor fizice .................. 86
3.3. Asigurările de persoane ...................................................................... 87
3.3.1. Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate................... 88

6

Asigurările de bunuri şi persoane în economia cunoaşterii

3.3.2. Asigurarea de sănătate ............................................................ 90
3.3.3. Asigurarea de accidente persoane ........................................... 90
3.3.4. Asigurările de viaţă ................................................................... 92
3.3.4.1. Asigurarea temporară de viaţă .................................... 94
3.3.4.2. Asigurarea de rentă pentru studii şi/sau
dotă pentru căsătorie................................................... 95
3.3.4.3. Asigurarea mixtă de viaţă ............................................ 95
3.3.4.4. Asigurarea de tip Unit-Linked .................................... 102
Capitolul 4. Sisteme informatice utilizabile în domeniul asigurărilor .... 107
4.1. Sisteme suport pentru decizii............................................................ 108
4.1.1. Concept şi caracteristici.......................................................... 108
4.1.2. Clasificarea sistemelor-suport pentru decizii .......................... 113
4.1.3. Componentele unui sistem-suport pentru decizii.................... 116
4.1.3.1. Componenta de gestiune a datelor............................ 117
4.1.3.2. Componenta de gestiune a modelelor....................... 121
4.1.3.3. Componenta pentru asigurarea comunicaţiei ............ 123
4.1.3.4. Interfaţa cu utilizatorul................................................ 124
4.2. Sistemul informaţional actual al societăţilor de asigurare ................. 125
4.3. Model analitic de cuantificare şi evaluare a riscurilor la asigurările
de bunuri aparţinând persoanelor juridice ........................................ 129
4.4. Algoritm de analiză a riscurilor la asigurările de viaţă ....................... 131
4.5. Proiectarea obiectuală a sistemului „Risk Analyser” ........................ 134
4.6. Tehnologii utilizate în realizarea sistemului de asistare
a deciziilor utilizabil în domeniul asigurărilor de bunuri
şi persoane ....................................................................................... 155
Capitolul 5. Sistemul de asistare a deciziei „Risk Analyser” ................. 157
5.1. Proiectarea fizică a sistemului informatic.......................................... 157
5.1.1. Implementarea şi testarea sistemului .................................... 162
5.2. Prezentarea aplicaţiei „Risk Analyser” ............................................. 164
5.2.1. Secţiunea asigurări de bunuri ................................................ 165
5.2.2. Secţiunea asigurări de viaţă .................................................. 174
5.3. Avantajele implementării sistemului „Risk Analyser” ........................ 184
Bibliografie .................................................................................................. 187
Anexe ........................................................................................................... 193

6

