
 

 

XPRIMM Time for Business – 2016 

În obiectiv, prevenția și pregătirea profesională 

Lucrările primei ediții a “XPRIMM Time for Business” au adus participanților informații utile 

privind noutățile intervenite în legislația ce guvernează piața asigurărilor, punând totodată 

în evidență un număr de întrebări și preocupări ale operatorilor din piață care au încă 

nevoie de o soluție potrivită. 

Pe tărâmul noutăților legislative, principalele subiecte atinse au fost: 

A. Prevederile Legii 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor   

o principalul aspect subliniat de vorbitori a fost acela al priorității acordate de 

lege procesului de redresare, văzut ca o oportunitate de acțiune timpurie a 

supraveghetorului, prin care compania poate fi restructurată și salvată, cu 

costuri mai mici decât cele presupuse de intrarea în faliment și cu avantajul 

net de a se proteja totodată piața în ansamblu de efectele negative ce ar 

putea contamina și activitatea altor asigurători;  

o a fost explicat totodată rolul și modul de intervenție al Fondului de Rezoluție, 

ca entitate direct implicată în adoptarea deciziilor de restructurare a 

companiei vizate. 

B. Modificările aduse de recent adoptata directivă europeană privind intermedierea în 

asigurări (IDD), cu precădere pe tărâmul pregătirii profesionale  

o un prim aspect subliniat a fost cel al diversității uriașe pe care o îmbracă 

formele de pregătire profesională utilizate în Uniunea Europeană, ceea ce a 

condus la ideea necesității elaborării în viitorul apropiat a unui standard 

comun, extrem de util mai ales din perspectiva facilitării circulației forței de 

muncă în domeniu; 

o în transpunerea IDD în legislația românească, unul dintre principalele 

obiective este acela de a stabili un standard de competențe care să nu 

împovăreze funcționarea companiilor de brokeraj în asigurări – în acest scop, 

pe de o parte se va proceda astfel încât formele de pregătire în trecut să fie 

complet reconvertibile, pe de altă parte va fi solicitată colaborarea pieței în 

definirea standardelor optime de pregătire; 

o accentul va fi pus în principal pe rezultatul pregătirii și mai puțin pe forma de 

pregătire, astfel încât certificarea competențelor să nu fie una formală. 

Între aspectele semnalate de reprezentanții operatorilor din piață s-au remarcat: 



 

 necesitatea existenței unei formule de redresare/rezoluție și pentru companiile de 

brokeraj în asigurări, care să prevină sau să corecteze eventualele practici 

defectuoase, fie în raport cu clienții, fie în raport cu companiile de asigurări; 

 necesitatea reanalizării modalității de decontare între brokeri și companiile de 

asigurări – în prezent, termenul de decontare de 5 zile poate crea probleme 

financiare semnificative, cu precădere brokerilor care operează mult în zonele 

rurale, unde instituțiile bancare sunt mai puțin reprezentate, iar colectarea și 

predarea primelor de asigurare pot dura un interval mai lung; 

 necesitatea unei departajări mai clare între răspunderea proprietarului și 

răspunderea utilizatorului în cazul mașinilor înscrise în circulație de companiile de 

leasing, rent a car etc.; considerând rolul stabilizator și chiar “civilizator” al 

companiilor de leasing, care prin însăși natura funcționării lor constituie un 

promotor pentru asigurările auto, atât pe segmentul RCA, cât mai ales pe linia 

asigurărilor CASCO, este importantă reglementarea mai atentă a relației leasing-

client-asigurător. 

“2016 este un an al unor provocări extrem de mari, respectiv cele date de implementarea 

acestor legi”, a subliniat Deputatul Daniel FLOREA, prezent la eveniment. Acesta a precizat 

că este importantă stabilizarea pieţei financiare prin creşterea protecţiei consumatorului, 

un obiectiv ambițios, dictat de realitățile pieței, și care cere efortul conjugat al 

legislativului, supravegherii și operatorilor din piață. 

 


