NOTĂ INFORMATIVĂ
Referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii 49/5/2016
Denumirea autorului
Comisia Națională a Pieței Financiare
Condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite
În scopul actualizării cerințelor pieței asigurărilor aferente prevederilor Regulamentului
privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin
Hotărârea CNPF nr.49/5/2016 (în continuare – Regulament), precum și elucidarea
procedurii de atestare a candidaților pentru obținerea certificatului de calificare în
asigurări, urmează a fi incluse modificările de rigoare în Regulamentul notat.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Conform amendamentelor noi la Regulament se propune modificarea procedurii de
susținere a testelor de calificare în asigurări, prin implementarea sistemului informațional
întru susținerea testului respectiv, precum și condiții noi de obținere a certificatului de
calificare de către agenții de asigurare persoane fizice.
Astfel, agenții de asigurare persoane fizice întru obținerea certificatului de calificare în
asigurări vor prezenta la Comisia Națională cererea respectivă cu anexarea copiilor
actelor confirmative în condițiile pct. 10 din Regulament și confirmarea asigurătorului (cu
care au încheiat contract de mandat) privind îndeplinirea cerințelor de pregătire
profesională similare personalului propriu al asigurătorului. În acest context, asigurătorul
este necesar să dispună de o persoană pentru instruirea continuă a personalului propriu și
agenților de asigurare persoane fizice și de dreptul de a deține și utiliza un produs de
dezvoltare și trening – e-Learing.
e-Learning – sistem de pregătire profesională la distanță realizat prin utilizarea de
tehnologii informaționale și de comunicație în educație, care constă într-o serie de
activități organizate de un furnizor de programe de pregătire profesională, într-o ordine
secvențială și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie fără a-i
constrânge la coprezență sau sincronicitate.
Totodată, subiectele testelor de calificare nu vor fi elaborate în dependență de funcțiile
deținute de candidații pentru obținerea certificatului de calificare.
Retragerea certificatelor de calificare se efectuează prin decizia CNPF, urmare a
constatării încălcărilor cadrului normativ în asigurări.
De menționat, rezultatele atestării sunt apreciate în baza sistemului de 0,5-1 puncte pentru
fiecare răspuns separat, în dependență de complexitatea întrebărilor. Punctajul minim
fiind 7,5 puncte din totalul întrebărilor.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF
nr.49/5/2016 (în continuare – Proiect) nu impune alocarea mijloacelor financiare
suplimentare din bugetul CNPF și nu generează careva costuri/cheltuieli suplimentare
pentru persoanele licențiate și autorizate pe piața de asigurări.
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Implementarea prevederilor Hotărârii nu va necesita modificarea altor acte normative.
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Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În virtutea prevederilor art.32 din Legea nr.100/2017, proiectul Hotărârii, însoțit de Notă
informativă, a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate, şi
supus consultărilor publice.
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, proiectul va fi plasat pe pagina - web oficială a autorității de supraveghere
(www.cnpf.md; compartimentul „cadru normativ”, subcompartimentul „consultări
publice”).
Constatările expertizei anticorupție
În conformitate cu art.28 alin.(9) din Legea integrității nr.82/2017 și art.35 alin.(2) din
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, la elaborarea Hotărârii, s-a ținut cont de
Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și
normative departamentale, aprobată prin Hotărârea Colegiului CNA.
La efectuarea expertizei anticorupție de către autor se constată că Hotărârea nu conține
factori care să genereze riscuri de corupție, prevederile proiectului fiind în corespundere
cu scopul declarat și sunt în conformitate cu interesul public.
Intrarea în vigoare
Potrivit prevederilor art.22 alin.(1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a
Pieței Financiare: „Actele normative ale Comisiei Naționale care sunt obligatorii pentru
participanții la piața financiară nebancară se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată prevăzută în textul
actului respectiv”.

2

