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Descriere proiect de reglementare
sisteme IT

Stadiul prezent al discutiilor ASF –
UNSICAR 

Ariile de impact asupra brokerilor de 
asigurari

Pozitia UNSICAR – aspecte de fond

Obiectiv UNSICAR
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Proiectul isi propune sa integreze

reglementarile curente existe in domeniu

si emise de CNVM, respectiv CSA

Scopul principal al reglementarii este

acela de evaluare, monitorizare si control 

al riscurilor legate de utilizarea sistemelor

informatice

3



 Adresa initiala UNSICAR in care 

o Am solicitat eliminarea brokerilor din reglementare

o Am expus principalele temeri ale asociatiei cu privire la impactul

financiar al reglementarii asupra brokerilor

 ASF a aratat deschidere in discutii, pentru a clarifica

aspectele interpretabile si pentru a gasi un echilibru intre

scopul fundamental al proiectului si un nivel rezonabil de 

reglmentare care sa permita brokerilor de asigurari sa

opereze eficient
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1. Activitatea de evaluare a riscurilor generate de utilizarea
sistemelor informatice “core”

2. Management al ciclurilor de viata si versiunilor programelor
IT utilizate de catre brokeri – proprii sau de la terti

3. Managementul securitatii in utilizarea sistemelor informatice

4. Controale de fluxuri financiare

5. Definire si monitorizare indicatori de risc

6. Proceduri de securitate

7. Audit de securitate IT o data la trei ani

8. Cerinte specifice legate de furnizori

9. Raportare specifica referitoare la utilizarea sistemelor
informatice

5



 Actuala forma a proiectului de reglementare ar putea
genera costuri importante de operare pentru un broker
de asigurari

 Estimarea UNSICAR – cca 40.000 RON anual cheltuieli
suplimentare de operare. Aceasta cifra reprezinta peste
2% din cifra de afaceri pentru mai mult de 90% din
brokerii de asigurari din Romania

 Ca atare, UNSICAR va solicita ASF realizarea unui
studiu de impact cu privire la aplicarea acestei
reglementari. Ne intemeiem cererea atat pe cele de mai
sus cat si pe prevederile din dispozitiilor art.7 alin.(3) din
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica
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 Exista o serie de prevederi care pot duce la interpretarea

reglementarii ca generand obligatii suplimentare pentru

brokerii de asigurari in arii nerelevante pentru entitatile

cu risc scazut:

o Managementul de continuitate, 

o Managementul disponibilitatii

 Vom transmite propuneri concrete de amendare a unor

articole care pot genera astfel de confuzii
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 Cerintele legate de furnizori pot pune probleme
companiilor care utilizeaza furnizori externi sau pot
genera costuri de operare majorate pentru entitatile care
utilizeaza acele sisteme. Solicitam ASF ca furnizorii sa
transmita doar o notificare catre autoritate, care sa
contina datele principale legate de activitatea
desfasurata si modalitatilede contact, similar
reglementarii din domeniul bancar

 Solicitam clarificari legate de modalitatea in care vor face
dovada furnizorii ca respecta prevederile instructiunii ? In
cazul in care un furnizor care furnizeaza un sistem de
gestiune cu licenta nu respecta instructiunea, cine poarta
raspunderea – brokerul / entitatea supravegheata sau
furnizorul ?
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 Sistemul de raportare este foarte complex pentru

entitatile cu risc scazut, iar o parte din indicatori nu 

privesc activitatea de brokeraj in asigurari. Solicitam

ASF: 

o sa simplifice sistemul de raportare pentru entitatile cu risc scazut

o Sa precizeze care sunt entitatile vizate de fiecare indicator din 

raportare, pentru a evita confuzii de interpretare

 Data de implementare propusa – 01 ianuarie 2015 – am 

fost informati ca a fost prelungita pana in martie - aprilie

2015. Solicitam ca aceasta data sa fie 1 iulie 2015, 

avand in vedere ca data de implementare prevazuta in 

reglementare este imediat dupa finalizarea celei de a 

doua perioade de testare
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 Sistemele informatice devin extrem de importante in 

activitatea noastra si reglementarea pare sa fie 

inevitabila

 Obiectivul UNSICAR este sa ajungem impreuna cu ASF 

la un text de reglementare care sa ofere brokerilor un 

instrument util de management si care sa nu incarce

administrativ excesiv activitatea, prin:

o Ghiduri de evaluare si monitorizare a riscurilor IT

o Prevederi clare si fara echivoc

o Impact limitat in activitatea operatiionala, proportional cu 

impactul redus asupra pietei de asigurari al riscurilor legate de 

sistemele IT ale brokerilor
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