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ASF întărește dialogul instituțional cu reprezentanții sectoarelor supravegheate și
reglementate

16.07.2014 

În perioada 5 iunie - 15 iulie 2014, Președintele ASF, domnul Mișu Negrițoiu, s-a întâlnit cu peste 100 de

reprezentanți ai industriei asigurărilor, pensiilor private şi pieței de capital.

 

Proiectul de comunicare instituțională demarat de către ASF se desfășoară prin întâlniri săptămânale, în fiecare

zi de joi, cu reprezentanții sectoarelor care fac obiectul supravegherii și reglementării Autorității de Supraveghere

Financiară.

 

Prin această platformă de dialog instituțional au avut loc întâlniri cu reprezentanții: societăților de asigurare,

brokerilor de asigurare, fondurilor de pensii administrate privat, societăților de administrare a investițiilor,

brokerilor de pe piața de capital (SSIF), Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Fondului de

Compensare a Investitorilor, custozilor, ai celor 5 societăți de investiții financiare și ai Fondului Proprietatea,

precum și cu asociațiile profesionale (UNSAR, UNSICAR, Asociația Brokerilor, APAPR şi AAF).

 

“Aceste întâlniri reprezintă o platformă esențială pentru a afla direct punctul de vedere al industriei

supravegheate și reglementate și mai ales pentru a identifica așteptările acesteia față de ASF. Dacă noi vom

întruni aceste așteptări iar dumnealor vor întruni așteptările noastre, vom putea împreună să oferim un plus de

stabilitate pieței, condiții pentru dezvoltare pe termen lung, contribuții suplimentare în economia națională și o

protecție adecvată a drepturilor consumatorilor de servicii financiare non-bancare”, a declarat Președintele ASF,

domnul Mișu Negrițoiu.

Întâlnirile săptămânale cu industria vor continua, cu o structură repetitivă, după următorul calendar:

 

*           17 iulie 2014: Întâlnire cu reprezentanții Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România

(APAPR), ai Asociației Administatorilor de Fonduri din România (AAF) și ai reprezentanților industriei de

asigurări de viață

*           24 iulie 2014: Întâlnire cu reprezentanții Asociației Brokerilor și ai reprezentanților intermediarilor de pe

piața de capital

*           31 iulie 2014: Întâlnire cu reprezentanții infrastructurii pieței de capital (BVB, Depozitarul Central,

Fondul de Compensare a Investitorilor, custozi)

*           7 august 2014: Întâlnire cu reprezentanții UNSAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din

România)

*           14 august 2014: Întânire cu reprezentanții UNSICAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere

şi Consultanţă în Asigurări din România)

*           21 august 2014: Întâlnire cu reprezentanții celor 5 societăți de investiții financiare și cu reprezentanții

Fondului Proprietatea

*           28 august 2014: Întâlnire cu asociațiile pentru protecția consumatorilor

 

Pe măsură ce dialogul instituțional declanșat de către ASF va conține elemente de natură să facă obiectul

informărilor de interes public, Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua să aducă la cunoștința

publicului aceste aspecte.


