Interviu cu domnul Dascălu Vasile - Director General al EPM

Director General
Dascălu Vasile

Domnule Director General Dascălu Vasile, spuneţi-ne, vă rog, de cât timp aţi avut nevoie
pentru a atinge cea mai înaltă poziţie din EPM, aceea de Director General?
În data de 21.04.2002 am participat la Seminarul de Bază din Târgu Mureş, iar poziţia VIII am
atins-o pe data de 20.12.2005 adică la 3 ani şi 8 luni de la data intrării mele în EPM.

Care a fost motivaţia dumneavoastră?
Pentru mine EPM-ul a fost de la început o mare provocare. Am intrat în această minunată familie
a EPM-ului cu gândul de a parcurge cariera treaptă cu treaptă până în vârf.

Care sunt punctele dumneavoastră forte în cadrul EPM?
În primul rând mă caracterizează o mare putere de muncă şi o rezistenţă foarte bună la eforturi
fizice şi psihice îndelungate. Perseverenţa este, de asemenea, o calitate care nu îmi lipseşte.
Faptul că am făcut sport de performanţă mulţi ani m-a ajutat în conduita mea faţă de
colaboratorii alături de care am construit echipe şi în atitudinea pe care am adoptat-o faţă de
colegii din celelalte structuri unde am foarte mulţi prieteni.

Ce v-a determinat să nu renunţaţi la ţelul dumneavoastră de a atinge poziţia VIII?
Am învăţat de la domnul Director General Harpa Dorin că această afacere depinde doar de mine,
iar eu ştiam că pot să ating poziţia VIII. Am văzut că şi domnul Director General Roman Niculiţă
a atins poziţia VIII şi asta mi-a întărit convingerea că este posibil, dar mai ales m-au ajutat
încurajările prietenilor şi colegilor din toate structurile care mi-au dat aripi atunci când îmi era cel
mai greu şi aş dori încă o dată să le mulţumesc tuturor pentru faptul că au avut încredere în
mine.

Atunci era mai greu ca acum?
Munca în EPM este o muncă foarte frumoasă, este o muncă pe care o fac cu multă plăcere aşa
că am considerat greutăţile ca pe ceva firesc, la fel ca în orice muncă. Acum, faţă de perioada de
început, lumea cunoaşte mult mai multe lucruri despre piaţa asigurărilor, despre programele
diferitelor societăţi de asigurare de pe piaţa românească şi despre legislaţia în domeniul
asigurărilor care a suferit an de an modificări menite să îmbunătăţească activitatea în domeniu.

Cum vedeţi viitorul dumneavoastră în EPM?
Viitorul meu în EPM este la fel ca cel al colegilor mei alături de care lucrez, un viitor plin de
împliniri şi de realizări remarcabile.

Ce alte motive, în afară de cel financiar, v-au determinat să lucraţi pentru EPM?
Legat de întrebarea dumneavoastră doresc să fac o precizare pentru toţi colaboratorii EPM :
pentru mine motivaţia financiară a fost de la început pe ultimul loc şi acolo va rămâne mereu.
Primul motiv care m-a atras în EPM au fost oamenii de calitate alături de care am lucrat şi aş dori
să-i amintesc aici pe cei alături de care am deprins tainele EPM-ului : domnul Director General
Harpa Dorin de la care mai am încă foarte multe de învăţat, domnul Director General Roman
Niculiţă, instructorul meu direct, colegul şi prietenul meu domnul Director General Romonţi Ioan
şi nu în ultimul rând domnul Region Manager Grun Andrei de la care am învăţat multe şi care a
găsit întotdeauna un cuvânt de îmbărbătare atunci când îmi era greu. Acum motivul principal
care îmi călăuzeţte paşii e reprezentat de colaboratorii mei faţă de care am o mare răspundere,
aceea de a lucra împreună mai departe până când şi ei vor păşi pe cea mai înaltă treaptă a
carierei EPM. Excursiile minunate, călătoriile şi pregătirile extraordinare la care am participat şi la
care voi mai participa au fost de asemenea o motivaţie foarte puternică.

Cum priviţi viitorul branşei financiare din România?
Branşa financiară în România se află în plină dezvoltare fapt pentru care şi activitatea pe care noi
o desfăşurăm în EPM se găseşte în plină fază de dezvoltare. Dacă ne gândim că în urmă cu doar
patru ani am început cu un singur program - PLAN CAPITAL - iar acum lucrăm cu şapte
programe de la trei societăţi de asigurare, iar anul acesta modificările majore din legislaţia
românească ne vor aduce produse noi, eu personal privesc viitorul branşei financiare cu mult
optimism.

Ce sfaturi aţi putea da noilor parteneri de afaceri ai EPM?
Este greu să dai sfaturi, dar din experienţa celor 3 ani şi 8 luni le recomand noilor parteneri de
afaceri ai EPM să aibă multă încredere în EPM, în şefii de structură şi în instructorii lor, să
muncească plini de entuziasm şi să fie mereu perseverenţi. Succesul nu va întârzia să apară şi la
ei.

Care este motto-ul dumneavoastră?
" AM ÎNVĂŢAT SĂ SPUN DA ÎNDRĂZNIND SĂ SPUN NU."

Domnule Director General, vă mulţumim pentru discuţie.

