
Grup de lucru comun ASF-UNSICAR 

 

București, 8 decembrie 2015 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a întâlnit, la sfârșitul săptămânii trecute, cu 

reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR), fiind trecute în revistă proiecte 

care privesc evoluţia pieţei asigurărilor în anul 2016. 

În privinţa distribuţiei produselor de asigurare, ASF a invitat membrii UNSICAR să se alăture unui grup de lucru pentru transpunerea în 

legislaţia naţională a Directivei Europene privind Distribuţia în Asigurări (IDD), adoptată la sfârşitul lunii noiembrie 2015 în Parlamentul 

European. 

De asemenea, a fost reliefată importanţa implicării asociaţiilor profesionale din pieţele reglementate în cadrul proiectului „Formarea 

Profesională şi Educaţia Financiară”, în vederea conturării unui proces solid şi credibil. Experienţa acestor organizaţii în cele două 

direcţii este una semnificativă, care trebuie preluată, UNSICAR fiind invitată să se alăture grupului de lucru care urmăreşte finalizarea 

proiectului de regulament privind formarea profesională, precum şi a extinderii, la nivel naţional, a proiectului de educaţie financiară care 

se derulează acum în şcolile şi liceele bucureştene. 

Printre temele luate în discuţie s-au numărat şi aspecte legate de activitatea curentă a brokerilor şi de reglementare a pieţei de brokeraj. 

În acest context, au fost evaluate şi efectele unor măsuri de consolidare a pieţei, cum ar fi introducerea unor noi cerinţe privind nivelul 

capitalului social. La sfîrşitul lunii noiembrie 2015 îndeplineau cerinţele minime de capital un număr de aproximativ 180 de brokeri, 

reprezentând 90% din piaţă, ceea ce subliniază atât utilitatea, cât şi viabilitatea unei asemenea decizii. 

  

********* 

 

Despre ASF 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile 

care activează pe piața financiară non-bancară din România. 

 

Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF 

contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de 

participanţi.  

Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro. 

 

http://www.asfromania.ro/

