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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
 

NORMĂ 

pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind 

administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători 

- PROIECT - 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale 

art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 143 și art. 152 alin.(3) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și 

rezoluția asigurătorilor, precum și ale art.30 alin.(1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de 

Garantare a Asiguraților,  

 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de  ... 

martie 2017,  

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

 

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea 

Fondului de rezoluţie pentru asigurători, cu modificările și completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 80 din 03 februarie 2016, se modifică după cum urmează:  

 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 2. (1) Fondul de rezoluţie este administrat de Fondul de garantare.   

(2) În vederea exercitării atribuțiilor de administrare a Fondului de rezoluție, Fondul de garantare 

constituie în cadrul structurii sale organizatorice, în subordinea directă a conducerii executive, un 

compartiment specializat care cuprinde, în principal, specialişti în managementul riscului, specialişti 

de daune, analişti financiari şi consilieri juridici.  

(3) Componența compartimentului specializat menționat la alin. (2) se stabilește ținând cont de a 

funcțiile ce-i revin în calitatea de administrator al Fondului de rezoluție, precum și de amploarea 

activităţilor desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor rezoluţiei stabilite prin decizia A.S.F., în 

calitatea sa de autoritate de rezoluţie ” 

2. La articolul 3, alineatul (1) se abrogă. 

 

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 ”(2) Conducerea executivă a Fondului de garantare supune spre avizare Consiliului de administraţie 

al Fondului de garantare structura organizatorică, cu respectarea dispozițiilor art. 2 alin.(2) și (3).  

Consiliul de administraţie al Fondului de garantare supune structura organizatorică avizată spre 

aprobare Consiliului A.S.F.” 

4. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(7)  În caz de deficit al Fondului de rezoluţie, pentru acoperirea obligaţiilor generate de aplicarea 

dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 246/2015, cota procentuală a contribuţiilor poate fi majorată, în 

cursul anului, fără a se putea depăşi limita prevăzută de art. 152 alin. (2) din Legea nr. 246/2015. În 

acest sens conducerea executivă a Fondului de garantare, în baza analizei de impact a direcţiei de 

specialitate din cadrul acestuia, face propuneri Consiliului de administraţie al Fondului de garantare. 

Propunerea avizată de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare, împreună cu o nota 

de fundamentare, se supune spre aprobare Consiliului A.S.F.” 

5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Art. 19. -   Resursele financiare ale Fondului de rezoluţie se utilizează  în conformitate cu prevederile 

art. 145 și 146 din Legea nr. 246/2015.” 

 

6. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Competenţele Fondului de garantare ca administrator temporar sunt stabilite prin decizie de 

A.S.F., în calitate de autoritate competentă, la momentul desemnării acestuia.”   

7. La articolul 30, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(5) După emiterea deciziei directorului general al Fondului de garantare de desemnare a 

reprezentantului şi a specialiştilor acestuia, Fondul de garantare depune diligențele necesare să-i 

asigure pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile. Plafonul 

minim de asigurare se va stabili prin decizie a Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, 

iar prima de asigurare este suportată din onorariul prevăzut la art. 31.”  

8. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 31. -   Onorariul cuvenit Fondului de garantare, în calitate de administrator temporar, se 

stabilește de către A.S.F. prin decizia de desemnare având ca punct de referinţă remuneraţia avută de 

conducerea asigurătorului şi se plătește din activele asigurătorului aflat în administrare temporară.  

Onorariul este perceput de Fondul de garantare a asiguraţilor,  conform art. 5 alin. (1) lit.e) din Legea 

nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor coroborat cu art. 2 pct. 3 şi art. 30 alin. (1) şi 

(2) din Legea nr. 246/2015. 

 

9. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”(3) Orice cheltuieli suportate de către Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, în 

vederea exercitării mandatului său, se achită din disponibilităţile Fondului de garantare.” 

 

10. La articolul 42, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(5) După emiterea deciziei directorului general al Fondului de garantare a asiguraţilor de desemnare 

a reprezentantului şi a specialiştilor acestuia, Fondul de garantare a asiguraţilor depune diligențele 

necesare să-i asigure pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare 

valabile. Plafonul minim de asigurare profesională se stabileşte prin decizia Consiliului de 
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administraţie al Fondului de garantare a asiguraţilor, iar prima de asigurare este suportată din onorariul 

prevăzut la art. 43.” 

11. Articolul 43  se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 43. -   Onorariul cuvenit Fondului de garantare în calitate de administrator de rezoluţie se 

stabilește de către A.S.F. prin decizia de desemnare având ca punct de referinţă remuneraţia avută de 

conducerea asigurătorului supus rezoluţiei şi se plătește din activele asigurătorului supus rezoluţiei. 

Onorariul este perceput de Fondul de garantare, conform art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 213/2015 

privind Fondul de garantare a asiguraţilor coroborat cu art. 2 pct. 2 şi art. 49 ultima teza din Legea nr. 

246/2015.”  

 

Art. II. -  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 

data publicării acesteia. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

Mișu Negrițoiu 

București, ……….2017 

Nr………. 
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