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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

Bucureşti 
7 octombrie 2005 

Către: membrii ARA 

Stimaţi Colegi, 

Asociaţia Română de Actuariat are plăcerea de a vă invita în zilele de 5 şi 6 
noiembrie 2005 să participaţi la seminarul organizat de Asociaţie şi ASTIN cu titlul 
„Reserving methods” susţinut de Prof. R.J.Verrall. Domnul Verrall este Decan Asociat 
şi Şeful Facultăţii, Faculty of Actuarial Science and Statistics, Cass Business School 
City University. De asemenea, Domnia sa este Honorary Fellow la Institute of 
Actuaries, Marea Britanie. Mai multe informaţii despre lector pot fi obţinute pe site-
ul: http://www.cass.city.ac.uk/faculty/r.verrall. 

Seminarul va fi susţinut în limba engleză şi va avea loc pe parcursul zilelor 
menţionate. În timpul seminarului vor fi utile pentru participanţi echipament laptop şi 
suport memorie externă (flash memory) pentru a exersa exemplele lectorului. De 
asemenea, participarea la seminar va necesita cunoştinţe de limba engleză precum şi 
cunoştinţe de bază în domeniul calculului probabilistic şi al statisticii, şi cunoştinţe de 
bază despre triangle methods. Anexat se află sumarul seminarului. Locul de 
desfăşurare al seminarului este ING Asigurări de Viaţă,  Strada Costache Negri nr. 1-
5, Opera Center, Sector 5, Bucureşti. 

Taxa de participare la seminar este de 100 Euro de participant şi cuprinde inclusiv 
servicii de catering pe parcursul seminarului. Plata taxei de participare se poate face 
prin transfer bancar sau în numerar în contul RO19INGB0001000169768918, deschis 
la ING Bank. Vă rugăm să confirmaţi plata prin e-mail (fginghina@kpmg.ro sau 
cornelia.coman@ingasigurari.ro). Participarea la seminar este condiţionată de plata 
taxei de participare până la data de 28 octombrie 2005. Plăţile ulterioare acestei date 
pot fi făcute numai în limita locurile disponibile la data plăţii. Numărul maxim de 
participanţi este de 40 de persoane. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresele de e-mail ale 
persoanelor aflate în lista de CC. 

 

Cu stimă, 

Florin Ginghină 

Senior, Financial Services 
KPMG România SRL 
Coordonator Educaţional, Asociaţia Română de Actuariat 
 

 

Notă: Această invitaţie se adresează oricărei persoane interesată să participe la seminar şi nu 
este condiţionată de statutul de membru al Asociaţiei. 
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ANEXĂ: Sumarul seminarului 

 

Recursive Models 

The Negative Binomial Model 
Non-parametric estimation 
Mack's model 
Implementation in Excel 
 
Bootstrapping 
Introduction to the bootstrap 
Application to claims reserving: 
   Over-dispersed Poisson model 
   Negative Binomial model 
   Mack's model 
Implementation in Excel 
 
Bayesian Methods 
Introduction to Bayes theory 
Bornhuetter-Ferguson 
Expert intervention 
Other models 
 
Strategic Issues 
What method is best? 
How do you decide what to do? 
How should you use the results from stochastic methods? 
 

 


