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Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.49/5/2016

În temeiul art.31 alin.(1) lit.b), art.48 alin.(2) lit.a) alin.(3) lit.f) și lit.h), alin.(3 1)
lit.d) și alin.(6), art.49 alin.(2) lit.f) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu
modificările și completările ulterioare, art.8 lit.b), art.20 alin.(1) și art.22 alin.(3)
din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
Comisia Națională a Pieței Financiare, HOTĂRĂȘTE:
1. Regulamentul privind cerințele de pregătire și competență profesională în
asigurări (Hotărârea CA nr.49/5 din 30.09.2016; Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2016, nr.399-404, art.1949) se modifică după cum urmează:
1) Pct. 4 se completează în final cu textul: ”Sistem 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, întro ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră
proprie fără a-i constrânge la coprezență sau sincronicitate.”.
2) Pct. 9 va avea următorul cuprins:
„Se consideră că au susţinut testul de calificare, cu condiţia depunerii, în acest
sens, a unei cereri la adresa Comisiei Naţionale, cu anexarea copiilor actelor
confirmative în condițiile pct.10 pentru obținerea certificatului de calificare,
agenții de asigurare persoane fizice care au încheiat un contract de mandat cu
un asigurător licențiat și confirmă ca au îndeplinit cerințele de pregătire
profesionala similare personalului propriu al asigurătorului, iar asigurătorul în
a cărui nume vor activa agenții de asigurare are o persoană desemnata cu
instruirea continuă și deține dreptul de utilizare a unui produs de dezvoltare și
training (e-Learning). Programele analitice aferente pregătirii profesionale
continue ale agenților de asigurare persoane fizice cuprind actualizări ale
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cadrului normativ național specific activității de asigurare, precum și
intermedierii în asigurări, inclusiv implicațiile legilor speciale privind protecția
datelor cu caracter personal, prevenirea și combaterea spălării banilor, precum
și alte teme specifice și conexe domeniului asigurărilor.”
3) La pct.10 sbp. 2), după cuvântul „copia” se completează cu cuvintele
„legalizată a”.
4) La pct.13 textul „doar în limita în care au suferit modificări sau
completări” se exclude.
5) Pct. 18 va avea următorul cuprins:
„Certificatul de calificare poate fi retras de CNPF în cazul constatării
încălcărilor cerințelor cadrului normativ în asigurări, sau a probelor ce ar
indica apariția unor probleme financiare și administrative în rezultatul
activității pe piața financiară și care determină răspunderea, cu aplicarea
sancțiunilor corespunzătoare.”.
6) La pct.19 prima propoziție va avea următorul cuprins: „Testul de
calificare se susține în formă scrisă, în limba de stat”.
7) Pct. 20 se completează în final cu următorul text: „Testul este generat de
sistemul informatic, fiecare întrebare putând conține unul sau mai multe
răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afișată în
ordinea apariției acestor întrebări, sau poate amâna răspunsurile, revenind
ulterior asupra lor. Pentru susținerea testului se utilizează aplicarea
informatică (în anumite situații pe format de hârtie) realizată și gestionată de
către Comisia Națională.”
8) La pct.23 alin.2) se abrogă.
9) Pct.27 va avea următorul cuprins: „Testul de calificare conține 10-12
întrebări. Rezultatele atestării sunt apreciate în baza sistemului de 0,5-1 puncte
pentru fiecare răspuns separat, în dependență de complexitatea întrebărilor. Se
consideră atestat candidatul care a acumulat minim 7,5 puncte din totalul
întrebărilor”.
10) La pct.31, textul ,,numărul și data documentului privind achitarea taxei
pentru eliberarea certificatului” se exclude.
11) La pct.41 cuvântul „banacassurance” se substituie cu cuvântul
„bancassurance”.
12) La pct.51 după cuvintele „legislația în vigoare” se completează cu
cuvintele „și retragerea certificatului de calificare”.
13) La anexa nr.1 rubrica „funcția pretinsă” se exclude.
14) La anexa nr.3, rubrica ,,numărul și data documentului privind achitarea
taxei pentru eliberarea certificatului” se exclude.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.
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