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ASF lansează versiunea în limba engleză a paginii de web:
www.asfromania.ro/en

9 octombrie 2014
 
Pagina de internet în limba engleză a Autorității de Supraveghere Financiară este disponibilă începând de astăzi,
9 octombrie 2014, la adresa: www.asfromania.ro/en.
 
În acest fel, ASF pune acum la dispoziția tuturor investitorilor și entităților reglementate de către Autoritate
principalele referințe care guvernează activitatea pieței financiare non-bancare, în limbajul comun de business.
Această resursă integrată include particularitățile sectoriale, care prezintă interes şi pentru alţi utilizatori specifici
unei anumite piețe (asigurări, piață de capital şi pensii private), afişate într-o manieră intuitivă şi grupate pe
sectoarele reglementate.
 
Lansarea paginii în limba engleză urmează traducerii și includerii pe website a principalelor elemente de legislație
(inclusiv anexe orientative) aferente celor 3 sectoare de activitate supravegheate.
 
Informații relevante în limba engleză despre piața financiară non-bancară pot fi regăsite așadar pe noul website
atât de către industrie, clienții de servicii financiare non-bancare, publicul larg, utilizatorii instituționali de informație
aferentă pieței asigurărilor, pieței de capital, pieței pensiilor private, precum și de către mass-media internațională
și companiile care fac cercetare pe aceste piețe.
 
http://www.asfromania.ro/en pune la dispoziția publicului studii și analize ale specialiștilor ASF, care sunt în egală
măsură utile tuturor celor care vor să înțeleagă funcționarea pieței financiare non-bancare, în limbajul universal de
afaceri.
 
Noua pagină de internet cuprinde și accesul la baza de date CEDAM pentru verificarea polițelor de asigurare, dar
și ghidul consumatorului de servicii financiare non-bancare.
 
Pe lângă motivația obiectivă a prezentării în limba engleză, ca parte a procesului de transformare a Autorității de
Supraveghere Financiară, lansarea paginii de internet în limbajul de business internaţional subsumează și
obiective asumate prin proiectul STEAM. Proiectul include și îmbunătățirea accesului investitorilor străini la
legislația aplicabilă în domeniul pieței de capital românești, prin traducerea legislației primare și secundare
relevante și publicarea acestora pe pagina de internet a ASF, inclusiv într-o abordare tematică.
 
Website-ul www.asfromania.ro/en reprezintă un demers natural, firesc față de piața financiară non-bancară din
România, în scopul înțelegerii particularităților și conformării tuturor celor supravegheați și reglementați. În acestă
direcție, ASF a concretizat deja demersuri față de piață, în sensul publicării de către entitățile reglementate a unor
rapoarte și documente atât în limba română, cât și în limba engleză.
 
Orice sugestii legate de  http://www.asfromania.ro/en din partea jurnaliștilor, industriei financiare non-bancare și a
consumatorilor de servicii financiare pot fi trimise la adresa  comunicare_asf@asfromania.ro.
 
 
PRESS RELEASE
The Financial Supervisory Authority launches the English version of its Webpage: www.asfromania.ro/en
 
 
9 October 2014
 
The English Webpage of the Financial Supervisory Authority (ASF) is available from today, 9 October 2014, at:
www.asfromania.ro/en.
 
In doing so, ASF now makes available to all investors and entities regulated by the Authority the main references
that govern the activity of non-banking financial markets in the universal business language. This integrated
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resource includes sectoral particularities which may be of interest also for other users specific to certain markets
(insurance, capital market and private pensions), present in an intuitive manner, grouped on regulated sectors.
 
The English Webpage was launched after the translation and inclusion on the website of the main items of
legislation (including indicative annexes) related to the three sectors of supervised activity.
 
Relevant information in English about the non-banking financial market may therefore be found on the new
website both by industry, clients of non-banking financial services, public at large, institutional users of information
relating to the insurance market, capital market, and private pension market, as well as by international media and
companies that do research on these markets.
 
http://www.asfromania.ro/en makes available to the public studies and analyses of ASF experts, which are equally
useful to all those who want to understand the operation of the non-banking financial market in the universal
business language.
 
The new Website includes access to the CEDAM database to verify the insurance policies and also the Non-
Banking Financial Services Consumer’s Guide.
 
In addition to the objective motivation of the presentation in English, as part of the transformation process of the
Financial Supervisory Authority, the launch of the Webpage in the universal business language subsumes also
objectives assumed by STEAM project.The project also includes an improved access by foreign investors to the
legislation applicable in the capital market field in Romania by translating the relevant primary and secondary
legislation and publishing it on the ASF website, inclusively in a thematic approach.
 
The Website www.asfromania.ro/en is a natural approach, inherent to the non-banking financial market in
Romania, with the aim of understanding the particularities of and conforming the supervised and regulated
parties. For this purpose, ASF has already taken action to the market by the publication by the regulated entities
of some reports and documents in both Romanian and English.
 
Any suggestions related to http://www.asfromania.ro/en from journalists, non-banking financial industry and
consumers of non-banking financial services may be sent to comunicare_asf@asfromania.ro.
 
 


