
NOTĂ DE PREZENTARE 

a proiectului de Normă privind alocarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de 

administrare a fondurilor de pensii facultative 

 

 

Proiectul reglementează condițiile, documentația necesară și procedura de aprobare de către A.S.F. 

a solicitării unui asigurător de a aloca o parte din capitalul social aferent activității sale de asigurări 

de viață pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, ca etapă prealabilă celei 

de solicitare a autorizării în condițiile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În sfera de aplicare a normei intră asigurătorii care practică asigurări de viață, indiferent de regimul 

de supraveghere care li se aplică conform Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 

activităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II sau regimul național). 

Proiectul va abroga Norma A.S.F. nr. 33/2015 privind aprobarea alocării capitalului social 

necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul 

social aferent activităţii de asigurări de viaţă și  a fost elaborat, în principal, în scopul introducerii 

unor condiții de aprobare și documente necesare specifice asigurătorilor supravegheați 

conform regimului Solvabilitate II. 

În paralel, s-a urmărit simplificarea, reformularea și restructurarea textului în scopul asigurării 

unei mai bune clarități a condițiilor care trebuie îndeplinite, concomitent cu reglementarea unor 

situații nereglementate în prezent (cum ar fi, de exemplu, situația în care asigurătorul încetează 

activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și poate solicita realocarea capitalului 

înapoi la activitatea de asigurări de viață). 

Principalele modificări aduse de proiect comparativ cu norma în vigoare în prezent sunt:  

a) Modificări de fond 

 Introducerea unor condiții de aprobare specifice asigurătorilor supravegheați conform 

regimului Solvabilitate II, prin similitudine cu cele deja existente pentru asigurătorii 

supravegheați sub regimul național (și care nu au fost modificate pe fond): 

- deținerea de fonduri proprii eligibile pentru acoperirea cerinței de capital de 

solvabilitate (SCR) și a cerinței de capitalul minim (MCR); 



- asigurătorul compozit, inclusiv cel autorizat în condițiile art. 20 alin. (5)1 din Legea 

nr. 237/2015, trebuie să demonstreze și că deține elemente de fonduri proprii de bază 

pentru a acoperi MCR noțională pentru activitatea de asigurări de viață. 

 Introducerea unui orizont de timp de 3 ani pentru care asigurătorul trebuie să demonstreze că 

indicatorii de solvabilitate aferenți activității de asigurări de viață nu vor fi afectați de 

alocarea unei părți din capitalul social pentru activitatea de administrare a fondurilor de 

pensii facultative; 

 Precizarea documentației specifice pe care asigurătorii supravegheați conform regimului 

Solvabilitate II trebuie să o prezinte în vederea analizării de către A.S.F. a îndeplinirii 

condițiilor. S-a prevăzut totodată compertența A.S.F. de a putea solicita informații și 

documente suplimentare, dacă acestea sunt necesare analizei. 

 În vederea creșterii transparenței și predictibilității, au fost introduse (la art. 5):  

- termene de analiză și soluționare a solicitărilor asigurătorilor pentru o astfel de 

aprobare (30 de zile de la data la care ASF confirmă asigurătorului că documentația 

prevăzută de normă este completă, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 20 zile în 

situația solicitării de informații și documente suplimentare); 

- situațiile în care A.S.F. încetează procedura de aprobare și procedează la clasarea 

documentației. 

Abordarea este similară celei avute în elaborarea Normei A.S.F. nr. 20/2016 privind 

autorizarea și monitorizarea asigurătorilor, în scopul aplicării unui tratament unitar al 

solicitărilor de autorizare/ avizare/aprobare. 

 Reglementarea situației în care asigurătorul încetează activitatea de administrare a fondurilor 

de pensii facultative și dorește să realoce capitalul social aferent acesteia înapoi la activitatea 

de asigurare de viață (art. 6 din proiect).  

b) Modificări de formă 

- Eliminarea structurării normei pe capitole și secțiuni, apreciindu-se că mărimea relativ 

redusă a actului normativ nu impune o astfel de structură; 

- Simplificarea și reformularea unor prevederi, precum și utilizarea normei de trimitere la 

actele normative specifice domeniului asigurărilor, în scopul asigurării unei mai bune 

clarități a condițiilor de aprobare. 

                                                 
1 Lege nr. 237/2015, art. 20 alin. (5): ”Prin excepţie de la alin. (3), asigurătorii autorizaţi pentru practicarea asigurărilor 

de viaţă pot solicita extinderea autorizaţiei la riscurile din clasele 1 şi 2 din anexa nr. 1 secţiunea A, iar asigurătorii 

autorizaţi numai pentru practicarea acestor clase pot solicita extinderea autorizaţiei pentru practicarea asigurărilor de 

viaţă.” 


