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SUMAR  

OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL ANULUI 

2020 SUNT SUBSUMATE ATRIBUȚIILOR ȘI PREROGATIVELOR CONFERITE DE LEGE 

AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ȘI FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN 

PROGRAMUL STRATEGIC AL ASF PENTRU PERIOADA 2019 – 2023.   

PRIN OPERAȚIUNILE ȘI PROCESELE DE REGLEMENTARE, AUTORIZARE, 

SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ALE CELOR TREI PIEȚE FINANCIARE NEBANCARE (PIAȚA 

DE CAPITAL, PIAȚA ASIGURĂRILOR ȘI PIAȚA PENSIILOR PRIVATE), CONTRIBUIM LA 

CONSOLIDAREA UNUI CADRU INTEGRAT DE FUNCȚIONARE, ARMONIZAT CU 

PRACTICILE LA NIVELUL PIEȚEI UNICE EUROPENE . 

Planul strategic al Autorității de Supraveghere Financiară pentru perioada 2019-2023 

urmărește, în linii mari, consolidarea și asigurarea funcționării corecte a piețelor 

supravegheate, având ca scop principal menținerea și sporirea încrederii investitorilor și 

consumatorilor de produse financiare nebancare, dar și creșterea rolului acestor piețe ca 

alternativă la creditul bancar și de finanțare a economiei și reprezintă o declarație a autorității 

în sensul celor de mai sus.  

Programul de activități propus pentru anul 2020 este îndreptat spre asigurarea sustenabilității 

obiectivelor strategice permanente care decurg din obligațiile legale, spre continuarea 

îndeplinirii obiectivelor generale asumate prin programul 2019-2023 și, respectiv, 

îndeplinirea obiectivelor și activităților specifice, anuale, aferente fiecărui sector. 

Astfel, obiectivele strategice circumscrise competențelor și puterilor conferite de lege 

Autorității de Supraveghere Financiară vizează: 

 asigurarea stabilității, competitivității şi bunei funcționări a piețelor de instrumente 

financiare, promovarea încrederii în aceste piețe şi în investițiile în instrumente 

financiare, precum şi asigurarea protecției operatorilor şi investitorilor împotriva 

practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase; 

 promovarea stabilității activității de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraților; 

 asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea 

intereselor participanților şi ale beneficiarilor. 

În deplină corelare cu obiectivele strategice anterior menționate, prin activitățile specifice 

desfășurate la nivelul fiecărui sector de activitate, precum și la nivel integrat, ASF asigură 

îndeplinirea următoarelor obiective generale: 
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Prin acțiunile și obiectivele specifice incluse în programul de activitate al anului 2020, ASF 

continuă implementarea măsurilor pentru asigurarea integrității și stabilității piețelor 

financiare, pentru creșterea încrederii investitorilor și pentru protecția consumatorilor, 

precum și consolidarea procesului de supraveghere, având drept reper cele mai bune practici 

europene și abordarea proactivă în funcție de riscuri. 

 

1. STABILITATE FINANCIARĂ – FUNCȚIONARE SĂNĂTOASĂ ȘI 

CONSOLIDARE A PIEȚELOR 
 

Stabilitatea financiară reprezintă un obiectiv cu caracter permanent al ASF statuat prin OUG 

nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 

Financiară, menținerea acesteia fiind urmărită atât la nivelul fiecăruia dintre cele trei sectoare 

financiare, cât și la nivel integrat. În acest scop, întărirea supravegherii prudențiale și 

stimularea dezvoltării piețelor financiare nebancare ocupă o parte semnificativă a activității 

în cadrul instituției și răspund nevoii de abordare sistematică, căreia i se va acorda o 

importanță sporită și în 2020.  

 

Aplicarea principiilor europene de convergență în supraveghere și implementarea celor mai 

bune standarde internaționale în domeniu, corelate cu obiectivele generale impuse la nivelul 

autorităților europene ESMA și EIOPA, ale căror membri suntem, pot fi rezumate astfel: 

 

 

Adoptarea sporită a inovațiilor FinTech/ InsurTech în sectorul financiar generează provocări 

pentru autoritățile de reglementare și supraveghere. Pentru a ține pasul cu inovația în 

domeniul serviciilor financiare, pentru a identifica măsurile ce se impun a fi luate în materie 

de reglementare și supraveghere, precum și pentru a sprijini dezvoltarea noilor modele de 

afaceri, produse și servicii, au fost demarate proiectele FinTech Hub și InsurTech Hub, prin 

intermediul cărora se asigură o modalitate de comunicare eficientă cu entitățile 

reglementate, precum și cu alte societăți sau persoane fizice interesate, astfel încât să fie 

Îmbunătățirea calității, eficienței și coerenței activităților de supraveghere, prin:

• asigurarea convergenței practicilor de supraveghere în cadrul celor trei sectoare 
financiare nebancare – adoptarea unui set unitar de politici și practici de 
supraveghere; 

• dezvoltarea tehnicilor, procedurilor și practicilor de supraveghere bazate pe risc.

Identificarea, evaluarea, atenuarea și gestionarea riscurilor și amenințărilor la adresa 
stabilității pieței financiare nebancare, cu accent pe:

• monitorizarea activităților financiare și a inovațiilor și implementarea unor 
mecanisme de intervenție asupra produselor financiare în situații de urgență; 

• analiza de risc a pieței financiare nebancare. 
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identificate oportunitățile, dar și riscurile generate de FinTech, precum și soluțiile optime 

pentru transpunerea acestora.  

În același context, pentru cunoașterea noilor evoluții în domeniul inovației financiare, ASF 

participă la organisme constituite în acest scop la nivelul instituțiilor europene, respectiv la 

InsurTech TaskForce în cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale 

(EIOPA) și în cadrul Forumului European al Facilitatorilor de Inovație (EFIF).  

Pentru a susține măsurile menite să asigure stabilitatea financiară, atât la nivelul sectorului 

asigurări – reasigurări, cât și la nivelul sectorului pieței de capital, au fost dezvoltate proiecte 

privind consolidarea funcției de supraveghere, a căror implementare continuă și pe 

parcursul anului 2020. 

Pentru sectorul asigurări-reasigurări, cu sprijinul experților desemnați de EIOPA, au fost 

stabilite măsurile necesare pentru îmbunătățirea funcției de supraveghere în ansamblul său 

și pentru transpunerea celor mai bune practici și principii europene în activitatea curentă a 

autorității. În acest sens, au fost elaborate o serie de instrumente și proceduri operaționale, 

care vor sta la baza asigurării celor mai eficiente metode de supraveghere a pieței de asigurări, 

pentru detectarea riscurilor majore la adresa stabilității financiare, atât din perspectivă micro, 

cât și macro prudențială.  

De asemenea, tot pentru sectorul asigurări-reasigurări, proiectul Consolidarea funcției de 

supraveghere a conduitei asigurătorilor și intermediarilor de asigurări a fost demarat și are 

termen de finalizare anul 2020. 

Prin aplicarea instrumentelor și metodelor de supraveghere moderne propuse în cadrul 

acestor proiecte, asigurăm: 

 un cadru conceptual pentru identificarea și monitorizarea riscurilor, precum și un 

sistem de raportări conținând date colectate periodic și analizate de ASF; 

 un cadru de evaluare a riscurilor pentru monitorizarea acestora la nivelul pieței de 

asigurări și pentru a stabili un proces de prioritizare a riscurilor de conduită; 

 evaluarea adecvării organsmului administrativ și de conducere și a sistemului de 

guvernanță. 

 

La nivelul sectorului piață de capital, pe parcursul anului 2020, vor continua eforturile de 

implementare a rezultatelor proiectului desfășurat cu Banca Mondială pentru consolidarea 

modelului de supraveghere bazat pe evaluarea riscurilor, prin care urmărim în continuare: 

 întărirea supravegherii prudențiale și de conduită a firmelor de investiții și a 
administratorilor de investiții pe baza celor mai bune practici în uniunea europeană 
(off-site și on-site); 

 schimbarea abordării de supraveghere, prin tranziția de la modelul tradițional bazat 
în mare măsură pe conformitate (compliance based), la un model bazat pe riscuri (risk 
based supervision); 

 adoptarea de către autoritate a unei abordări pro-active, care se concentrează pe 
identificarea riscurilor ca un criteriu determinant în definirea strategiei de 
supraveghere și a planificării de supraveghere; 
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 asigurarea exercitării eficiente, de către autoritate, a mandatului referitor la 
asigurarea integrității și stabilității pieței, precum și la protecția investitorilor; 

 orientarea resurselor de supraveghere preponderent spre activitățile/ produsele 
financiare / entitățile care pot afecta îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale 
autorității; 

 asigurarea de procese interne robuste de identificare și evaluare a riscurilor (decizii de 
alocare a resurselor determinate de o înțelegere profundă a impactului riscurilor 
asupra pieței); 

 asigurarea de resurse suficiente și adecvate la nivelul autorității (umane, instrumente 
IT etc.) pentru a se asigura că se poate exercita o supraveghere robustă. 

 
Pentru sectorul sistemului pensiilor private, a fost aprobat la nivelul ASF un proiect privind 

dezvoltarea și implementarea unui Sistem Managerial Informațional de Gestiune, Analiză și 

Evaluare Actuarială pentru fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii 

facultative și FGDSPP.  

Prin inițierea și ulterior implementarea acestui proiect, vizăm îmbunătățirea activității de 

supraveghere, efectuarea unor analize actuariale prin dezvoltarea unui program de calcul, 

astfel încât datele gestionate și procesate să fie precise și corecte. Viitorul sistem informatic 

va permite o mai bună gestionare a datelor referitoare la participanți și la mișcarea acestora 

între fondurile de pensii, precum și procesarea parametrilor de funcționare și indicatorilor 

aferenți fondurilor de pensii administrate privat și a celor facultative. 

De asemenea, sistemul informatic proiectat va permite: 

 determinarea datei pensionării pentru limita de vârsta aferentă fiecărui participant; 

 determinarea evoluției lunare a valorii viitoare a contribuției fiecărui participant până 

la data pensionării pentru limita de vârstă; 

 determinarea evoluției venitului lunar al fiecărui participant până la data pensionării 

pentru limita de vârstă; 

 determinarea evoluției lunare viitoare a valorii garantate a activului personal pentru 

fiecare participant până la data pensionării pentru limita de vârstă; 

 determinarea (stocastică) scenariilor probabilistice de evoluție lunară viitoare, a 

valorii activului personal pentru fiecare participant până la data pensionării pentru 

limita de vârstă; 

 determinarea (stocastică) evoluției pierderii probabilistice potențiale lunare a 

activului personal față de valoarea garantată, pentru fiecare scenariu, pentru fiecare 

participant; 

 determinarea evoluției anuale a valorii probabilităților condiționate individuale de 

apariție a evenimentelor biometrice individuale de plată (invaliditate, deces) și a 

transferului, până la data atingerii vârstei de pensionare pentru limita de vârstă, 

pentru fiecare participant. 
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SUPRAVEGHEREA INTEGRATĂ. SUPRAVEGHEREA MACROPRUDENȚIALĂ  

 

Promovarea stabilității financiare și a funcționării eficiente a piețelor financiare nebancare, la 

nivel integrat, este complementară măsurilor sectoriale și urmărește interdependența și 

convergența celor trei piețe, monitorizarea riscurilor și tendințelor manifestate în cazul unor 

indicatori sau activități dintr-un sector economic sau financiar care pot influența, genera sau 

transfera riscuri în cadrul piețelor financiare nebancare supravegheate de ASF. 

 

În acest scop, și în cursul anului 2020 vom menține și dezvolta procesele și activitățile 

referitoare la:  

 supravegherea integrată a entităților autorizate și supravegheate de ASF care aparțin 

unui grup care desfășoară activități în mai multe sectoare financiare, care desfășoară 

activități intersectoriale, precum și cele care aparțin unui conglomerat financiar și 

pentru care ASF este autoritate competentă coordonatoare; 

 monitorizarea tendințelor și riscurilor de pe piețele financiare nebancare locale și 

internaționale – monitorizarea la nivel integrat a celor mai importante riscuri definite 

în tablourile de risc raportate de către instituțiile europene (ESMA, EIOPA , EBA, ESRB), 

precum și de ASF și BNR; 

 identificarea eventualelor semnale care pot conduce la destabilizarea piețelor 

financiare nebancare supravegheate de către ASF și, după caz, emiterea de alerte, 

avertizări sau planuri de măsuri. 

 

Din perspectivă macroprudențială, ASF va continua să identifice instituțiile și structurile 

sistemului financiar nebancar relevante din punct de vedere sistemic, să realizeze analize de 

risc, să dezvolte metodologii și instrumente cantitative pentru identificarea și evaluarea 

riscurilor, sisteme de avertizare timpurie și instrumente de testare la condiții extreme.  

La nivel național, ASF participă la activitățile Comitetului Național de Supraveghere 

Macroprudențială, contribuind la îndeplinirea obiectivelor acestuia de salvgardare a 

stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista 

șocurilor și diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurându-se astfel o contribuție 

sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică. Astfel, ASF urmărește 

implementarea recomandărilor și avertizărilor aplicabile, analizează, dezvoltă și reevaluează 

periodic elemente de politică macroprudențială aflate în aria sa de competență, inclusiv 

privind obiectivele intermediare și instrumentele de politică macroprudențială aferente.  

 

Fără îndoială, ASF își propune pentru anii următori și obiectivul de stimulare a dezvoltării 

piețelor financiare nebancare. În acest sens, obiectivele specifice vizate în cadrul celor trei 

sectoare de supraveghere financiară sunt următoarele:  
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PIAȚA ASIGURĂRILOR  

Pentru a asigura supravegherea eficace a pieței asigurărilor, este foarte important ca toți 

participanții implicați în activitatea acestei piețe să funcționeze optim și în spiritul unui 

management eficient al riscurilor. Astfel, în vederea unei implementări în acord cu obiectivele 

impuse la nivelul regimului Solvabilitate II, dar și cu obiectivele generale ale Autorității, la 

nivelul Sectorului Asigurări – Reasigurări  sunt luate în considerare pentru anul 2020 

următoarele obiective și activități: 

Obiectiv 1: identificarea și evaluarea tendințelor și evoluțiilor care ar putea prezenta 

oportunități, provocări și riscuri sectorului de asigurări în activitatea sa de reglementare; 

Obiectiv 2: asigurarea cadrului legal în ceea ce privește tratamentul aplicat activităților 

transfrontaliere ale societăților de asigurare din Regatul Unit, în cazul unui Brexit fără acord,  

cu scopul de a minimiza prejudiciile provocate contractanților și beneficiarilor din România 

care au încheiate contracte de asigurare cu entități din Regatul Unit;  

Obiectiv 3: asigurarea mecanismelor de formare, consolidare și certificare a competențelor 

profesionale și întărirea mecanismelor de supraveghere și control a respectării cerințelor de 

pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor; 

Obiectiv 4: sistematizarea, unificarea și corelarea legislației primare și secundare, în vederea 

facilitării accesului la informații și dezvoltarea măsurilor de supraveghere și a măsurilor de 

redresare a societăților de asigurare și reasigurare, precum și asigurării convergenței cu cadrul 

de reglementare și practicile de supraveghere la nivel european; 

Obiectiv 5: eficientizarea soluționării cererilor depuse în vederea obținerii aprobărilor 

legale.  

 

PIAȚA DE CAPITAL  

Obiectivele specifice pentru anul 2020 sunt subsumate scopului principal de sprijinire a 

dezvoltării pieței de capital pentru a constitui o alternativă reală de finanțare a economiei. 

Obiectiv 1:  alinierea modului de supraveghere și control la cele mai bune practici la nivel 

internațional; 

Obiectiv 2: îmbunătățirea transparenței și a supravegherii entităților din perspectiva 

conduitei/ perspectivă prudențială, prin consolidarea cadrului de supraveghere bazată pe 

riscuri; 

Obiectiv 3: îmbunătățirea dialogului cu entitățile pieței și sprijinirea acestora pentru 

implementarea corectă a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare; 

Obiectiv 4: implementarea proiectului european Single Electronic Format (ESEF). Începând cu 

exercițiul financiar 2020, toate rapoartele financiare anuale ale emitenților ale căror acțiuni 

sunt tranzacționate pe o piața reglementată trebuie să fie pregătite în limbajul xHTML sau 

Extensible Hypertext Markup Language; 
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Obiectiv 5: susținerea dezvoltării infrastructurii pieței - înființarea Contrapărții Centrale - 

pentru creșterea lichidității și menținerea statutului de piață emergentă. 

PIAȚA PENSIILOR PRIVATE 

Având în vedere faptul că activitatea de supraveghere și control a entităților din sectorul 

pensii private are rolul de a preveni, identifica şi/sau remedia situații care pot prejudicia 

interesele participanților și beneficiarilor la fondurile de pensii private, principalele obiective 

ale anului 2020 sunt: 

Obiectiv 1: protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor prin asigurarea unei 

funcționări eficiente a sistemului de pensii private și asigurarea accesului acestora la 

informații adecvate; 

Obiectiv 2: protecția sustenabilității și stabilității sistemului pensiilor private prin menținerea 

unui risc scăzut pe piața fondurilor de pensii private; 

Obiectiv 3: elaborarea legislației secundare pentru aplicarea prevederilor Legii privind pensiile 

ocupaționale și pentru transpunerea Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și 

a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru 

furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II); 

Obiectiv 4: autorizarea entităților care își vor desfășura activitatea în cadrul sistemului 

pensiilor ocupaționale; 

Obiectiv 5: continuarea adaptării cadrului normativ secundar în vederea dezvoltării sistemului 

de pensii administrate privat și facultative. 

Astfel, pentru anul 2020, pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor asumate, pentru a 

asigura o funcționalitate sănătoasă a funcției de supraveghere și control în cadrului sectorului 

pensiilor private, menționăm următoarele activități: 

 ducerea la  îndeplinire a planului anual de control aprobat de către Consiliul ASF; 

acțiunile de control periodic desfășurate conform prevederilor Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr. 50/2005 vor avea drept obiectiv verificarea și evaluarea activităților 

desfășurate de entitățile din sistemul de pensii private, luând în considerare natura, 

cauza, impactul, modul de remediere şi/sau diminuare a riscurilor aferente în scopul 

prevenirii, identificării și dispunerii de măsuri de remediere a deficiențelor constatate 

și asigurării unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private din România;  

 verificarea îndeplinirii de către entitățile raportoare a obligațiilor de  transparență și 
raportare; 

 supervizarea/ monitorizarea modificărilor de acte, informații și date cu impact asupra 
funcționării administratorilor și fondurilor administrate; 

 identificarea, monitorizarea, evaluarea și diminuarea  principalelor riscuri la care este 
expus sistemul de pensii private.  
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2. ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV 

Alinierea legislației naționale aferentă piețelor financiare nebancare la legislația și 

standardele europene reprezintă o necesitate și o provocare deopotrivă, având scopul de a 

simplifica și a armoniza legislația primară și cea secundară, pentru a conduce la o funcționare 

corectă și sănătoasă a piețelor. Procesul de armonizare legislativă este amplu, cu caracter 

continuu și vizează revizuirea, modificarea și completarea prevederilor legislative în scopul 

consolidării și creării unui cadru armonizat de reglementare, astfel încât funcționarea și 

transparența piețelor financiare să existe în parametrii corecți ai standardelor europene și 

internaționale.  

În anul 2020 continuăm îmbunătățirea cadrului de reglementare, în vederea asigurării unor 

premise ferme și solide pentru dezvoltarea piețelor supravegheate. În acest sens, programul 

aferent activității de reglementare implică emiterea și, după caz, adoptarea, următoarelor 

proiecte de acte normative: 

În cadrul sectorului Asigurări – Reasigurări, în vederea atingerii obiectivului sus menționat, 

activitatea de reglementare cuprinde următoarele proiecte de lege și acte normative 

secundare: 

 

Astfel, ASF va participa la elaborarea următoarelor proiecte de lege în 2020: 

 Reformarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi 

lichidarea voluntară în activitatea de asigurări și a măsurilor de intervenție 

reglementate de Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor; 

 Modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi 

tramvaie, precum și a legislației secundare subsecvente; (Aceasta presupune 

participarea experților din cadrul structurilor organizatorice vizate la elaborarea 

proiectului, astfel încât să se asigure îmbunătățirea unor aspecte, conform discuțiilor 

Grupului de lucru constituit pentru analizarea legislației referitoare la asigurarea RCA, 

care a făcut obiectul evaluării Comisiei Europene și totodată pentru punerea în acord 

cu prevederile Directivei 2009/138/CE și ale Directivei 2009/103/CE; 

 Modificarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de 

asigurare și reasigurare. 

 

Legislație secundară care urmează a fi emisă în 2020, în baza legilor emise în 2019 și nu 

numai: 

 Reformarea Normei nr. 20/2016 privind autorizarea societăților și desfășurarea 

activității de asigurare și de reasigurare, în vederea reglementării prevederilor 

specifice societăților mutuale de asigurare, dar și actualizării normelor existente în 

funcție de aspectele constatate în practică și dezideratul de a flexibiliza unele 

proceduri; 
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 Reformarea Normei nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor 

supravegheaţi conform regimului naţional; 
 Modificarea Normei nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor 

implicate în activitatea de distribuţie; 

 Normă privind aplicarea regimului Solvabilitate II la nivel de societate; 

 Normă privind sucursalele asigurătorilor din state terțe; 

 Normă privind aplicarea regimului Solvabilitate II la nivel de grup; 

 Modificarea Normei nr. 19/2018 privind distribuția în asigurări. 

 

Sector Instrumente și Investiții Financiare (piața de capital): 

 

Proiecte de lege: 

 Proiect de Lege de pentru transpunerea Directivei 1160/2019 privind distribuția 

transfrontalieră de OPCVM și FIA; 

 Act normativ privind punerea în aplicare a unor prevederi din Regulamentul UE privind 

informările legate de durabilitate în sectorul serviciilor financiare (sustainable finance) 

și de modificare a unor acte normative – (Proiectul de regulament UE urmează să fie 

adoptat de Parlamentul UE la finele anului 2019); 

 Act normativ privind punerea în aplicare a unor prevederi din Regulamentul UE privind 

furnizorii de servicii de finanțare participativă (crowdfunding) și de modificare a Legii 

nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare – (Proiectul de regulament UE 

se află în procedura de trialog tehnic, urmând probabil să fie adoptat de Parlamentul 

UE la începutul anului 2020); 

 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului în vederea 

transpunerii Directivei (UE) 2019/878 (proiect elaborat în colaborare cu BNR);  

 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr. 312/2015 privind 

redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (proiectul de 

lege are în vedere transpunerea Directivei (UE) 2019/879 și va fi  elaborat în 

colaborare cu BNR). 

 

Legislația secundară care urmează a fi emisă în aplicarea legilor emise în anul 2019 și nu 

numai cuprinde un număr semnificativ de regulamente și instrucțiuni, astfel încât să se 

asigure coerența și unitatea în ceea ce privește legislația aplicabilă sectorului, dar și măsurile 

și uneltele necesare implementării acesteia. Printre acestea, enumerăm: 

 Regulament de modificare a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață; 

 Instrucțiune de modificare și completare a Instrucțiunii nr.1/2016 privind întocmirea 

și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile 

autorizate,  reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

– Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; 
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 Instrucțiune de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 2/2016 privind întocmirea 

și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, 

reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare; 

 Regulament privind reglementarea FIA în România; 

 Regulament privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul 

pieței de capital; 

 Regulament privind corelarea anumitor prevederi specifice ale Legii nr. 31/2006 

privind securitizarea creanțelor cu cerințe  specifice ale Regulamentului (UE) 

2017/2402; 

 Norma de punere în aplicare a unui Ghid ESMA privind factorii de risc în temeiul 

Regulamentului privind prospectul; 

 Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 în 

vederea transpunerii aspectelor tehnice ale Directivei (UE) 2019/878 ; 

 Regulament privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale asupra 

instrumentelor financiare, altele decât cele derivate înregistrate în sistemul 

depozitarului central și care se tranzacționează într-un loc de tranzacționare, în 

vederea publicării acestuia pentru consultare publică (proiectul de regulament va fi 

emis în baza Legii nr.126/2018); 

 Regulament privind organizarea și funcționarea Fondului de compensare a 

investitorilor pentru punerea în aplicare a Legii privind Fondul de compensare a 

investitorilor, în curs de aprobare în Parlamentul României. 

Sectorul Sistemului Pensiilor private - Activitatea de reglementare preconizată pentru anul 

2020 presupune participarea la elaborarea următoarelor acte normative: 

 Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale ce transpune Directiva (UE) 

2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind 

activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale 

(IORP II), elaborat în cursul anului 2019, se află în prezent în proces legislativ de 

aprobare, la Camera Deputaților. Preconizăm că Legea privind pensiile ocupaționale 

va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cursul anului 2020. 

 

Legislația secundară (emisă în baza Legii privind pensiile ocupaționale) 

 Normă privind prospectul schemei de pensii ocupaționale; 

 Normă privind autorizarea fondului de pensii ocupaționale; 

 Normă privind autorizarea de constituire a societății și autorizarea de administrare a 

fondurilor de pensii ocupaționale; 

 Regulament de modificare și completare a Regulamentului nr. 16/2014 privind 

veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu taxele aferente activității privind 

fondurile de pensii ocupaționale; 

 Normă privind autorizarea provenienței capitalului social; 

 Normă privind activitatea de depozitare a fondurilor de pensii ocupaționale; 
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 Normă privind aderarea și evidența participanților la un fond de pensii ocupaționale; 

 Normă privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la un fond de 

pensii ocupaționale; 

 Normă privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaționale; 

 Completarea Normei nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului 

statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară; 

 Normă privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor 

ocupaționale; 

 Normă privind transferul participanților între fondurile de pensii ocupaționale; 

 Normă privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii 

ocupaționale; 

 Normă privind încetarea activității administratorului fondului de pensii ocupaționale; 

 Normă privind fuziunea fondurilor de pensii ocupaționale. 

 

Nu în ultimul rând, pentru asigurarea convergenței intersectoriale și armonizarea unor reguli 

și practici la nivelul celor trei sectoare financiare, procesul de reglementare integrată vizează 

elaborarea următoarelor proiecte de acte normative: 

 Actualizarea Normei  nr. 33/2017 privind organizarea activității de arhivă la entitățile 

autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară ținând cont de modificările/completările intervenite în 

legislația specifică aplicabilă și de aspectele identificate în practica arhivării; 

 Regulament privind optimizarea sistemului de soluționare a petițiilor înregistrate la 

ASF; 

 Regulament privind aplicarea sancțiunilor internaționale în  vederea implementării 

unitare a măsurilor dispuse prin OUG nr.37/2019 pentru modificarea și completarea  

OUG nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. 

3. ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ȘI CONSOLIDAREA 

AUTORITĂȚII  
 

Obiectivele asumate în cadrul strategiei ASF, precum și în prezentul program de activități, 

susțin și întăresc misiunea pe care autoritatea o are în cadrul sistemului financiar românesc. 

ASF demonstrează consecvență și profesionalism, oferind principii directoare și detalii în ceea 

ce privește modalitatea în care autoritatea urmează a-și duce la îndeplinire cele asumate. 

 

Acțiunile pe care intenționăm să le implementăm în anul 2020 urmăresc dezvoltarea 

instituțională din perspectiva calității și privesc Consolidarea Capacității Instituționale a ASF.  

 

Obiectivele și activitățile previzionate în acest scop se referă la următoarele:  

 finalizarea cadrului integrat la nivelul autorității, cu norme aliniate și moderne, 

accesibile și eficiente;  
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 implementarea și aplicarea sistemului de supraveghere bazată pe riscuri, dar și pe 

conduită;  

 revizuirea cadrului legislativ primar și secundar, în sensul armonizării cu cadrul 

legislativ european;  

 întărirea funcției de protecție a consumatorilor;  

 dezvoltarea și formarea profesională a personalului;  

 elaborarea unei strategii IT în anul 2020, pentru digitalizarea și informatizarea 

activităților din cadrul ASF; 

 consolidarea mecanismelor organizaționale prin finalizarea implementării 

instrumentelor de gestionare a principiilor și standardelor de integritate; 

 consolidarea cadrului operațional la nivelul autorității în ceea ce privește protecția 

datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice suplimentare 

care să asigure un nivel ridicat de protecție a acestor categorii de date și, implicit, a 

drepturilor persoanelor vizate.   

 

Una din activitățile constante ale autorității care contribuie la susținerea managementului 

intern al ASF în implementarea evoluției strategice se referă la managementul portofoliului 

de proiecte, activitate care monitorizează și contribuie la buna funcționare a tuturor 

proiectelor demarate la nivelul ASF. Toate demersurile și activitățile circumscrise 

managementului portofoliului de proiecte au drept obiectiv transparența și informarea 

corespunzătoare a tuturor celor implicați, astfel încât procesul decizional privind proiectele în 

derulare să fie facil, suplu și în deplină cunoștință de cauză. 

 

Gestionarea riscurilor de integritate și a celor asociate acestora reprezintă unul din obiectivele 

permanente ale A.S.F., identificându-se și dezvoltându-se, la nivelul autorității, cele mai bune 

soluții în acest sens. Realizarea strategiei instituției, a obiectivelor asociate acesteia, precum 

și întărirea rolului pe piețele supravegheate sunt asigurate prin adoptarea, perfecționarea și 

promovarea valorilor de integritate, etică și profesionalism la care se raportează întreg 

personalul A.S.F. și care sunt susținute prin instrumentele instituționale a căror consolidare 

se are în vedere în cursul anului 2020. 

Protejarea datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate a devenit în ultimul 

an o prioritate pentru orice instituție, nu doar prin obligația conformării la noile prevederi 

normative ci, mai ales, prin promovarea de soluții și bune practici în acest domeniu. Dublată 

de rolul A.S.F. pe piețele reglementate, adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice 

necesare asigurării unui nivel ridicat de protecție a acestei categorii de date ca și componentă 

a infrastructurii critice a instituției reprezintă un obiectiv prioritar al autorității pentru anul 

2020, în ceea ce privește consolidarea capacității instituționale. 

Din punct de vedere al resurselor umane, pentru consolidarea unei culturi organizaționale 

moderne, care să asigure îndeplinirea misiunii si obiectivelor strategice ale A.S.F., precum și 

alinierea la cele mai bune practici de management și de lucru în echipă, ne propunem 

repetarea unui studiu de cultură organizațională în 2020. 
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Urmare acestei analize, planul de reducere a distanței dintre cultura ideală și cea actuală se 

va baza pe următorii piloni strategici: 

1. Atragerea celor mai buni specialiști din piață 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

3. Intensificarea cooperării și integrării intersectoriale 

4. Managementul performanței 

 
 

Pentru identificarea si dezvoltarea potențialului, abilităților și competențelor profesionale de 

care dispune A.S.F., în anul 2020 vor fi efectuate acțiunile pregătitoare în vederea 

implementării utilizării de instrumente standardizate și metodologie specifică centrelor de 

evaluare și dezvoltare de competențe (Assessment and Development Center). 

Astfel, putem concluziona că toate proiectele dezvoltate în domeniul resurselor umane și IT, 

împreună cu demersurile ce vor fi întreprinse în cadrul acestora, constituie premise ale 

dezvoltării, tehnologizării și îmbunătățirii activității la nivelul autorității, în ansamblul său.   

  

4. PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

Protecția consumatorilor reprezintă un obiectiv intrinsec al activității ASF, având în vedere 

rolul pe care autoritatea noastră îl are în a sprijini stabilitatea și funcționarea sănătoasă și 

corectă a piețelor financiare nebancare. Consumatorul este în centrul atenției tuturor 

actorilor de pe aceste piețe, iar al ASF-ului, în calitate de autoritate de supraveghere, cu atât 

mai mult și reprezintă un punct central al obiectivelor si activităților de reglementare și 

supraveghere.  

ASF continuă să monitorizeze potențialele riscuri și beneficii pentru consumatorii de produse 

financiare nebancare, în special cele care decurg din inovații și din evoluția specifică a fiecărei 

piețe. Punem accentul pe acțiunile preventive, astfel încât eventualele propuneri de măsuri 

de ajustare să fie dispuse înaintea apariției unor posibile disfuncții ireversibile. 

Formare 
profesională

Cursuri 
interne

Dezvoltare 
de lectori 

interni

Furnizori 
din 

România

Organisme 
internațio-

nale
CFA

MBA

E-learning
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Preocupările majore ale ASF în domeniul protecției consumatorilor pentru fiecare dintre 

sectoarele financiare nebancare sunt reprezentate de:  

 plata la timp a daunelor de către societățile de asigurări;  

 evaluarea implementării corecte a IDD, prin urmărirea etapelor aferente unei bune 

conduite și distribuții referitoare la informare, analiza privind cerințele și necesitățile 

clienților, proiectare și monitorizare produse de asigurare, evitare conflicte de 

interese generate de remunerare etc. 

 transparența piețelor, informarea corespunzătoare a investitorilor și diseminarea de 

informații corecte, complete și la timp de către emitenți;  

 reducerea numărului de alocări aleatorii la Pilonul II prin stimularea alegerii personale.  

Nu în ultimul rând, prin protecția consumatorilor vizăm și educarea consumatorului prin 

organizarea de conferințe, seminarii pentru prezentarea de analize, a unor elemente și 

concepte tehnice specifice pieței financiare non-bancare și cu precădere a pieței de capital, 

organizarea de evenimente publice de informare și conștientizare, acordarea de asistență 

tehnică de către ASF părților interesate (în special entităților reglementate) în domeniul 

protecției consumatorilor. 

Abordarea educației financiare din perspectiva protecției consumatorilor are în vedere 

diferite obiective legate de formarea de competențe și aptitudini, printre care formarea de 

comportamente ale consumatorilor actuali, respectiv viitori, fiind extrem de importantă 

pentru dezvoltarea și stabilitatea financiară pe termen lung. Astfel, pentru ca aceștia sa fie în 

măsură să ia decizii în cunostință de cauză, se au în vedere, în principal, următoarele activități:  

 continuarea și dezvoltarea programelor de educație financiară ale ASF în vederea 

creșterii nivelului de educație financiară în România;  

 continuarea parteneriatelor și dezvoltarea de noi parteneriate în domeniul educației 

financiare în vederea creșterii nivelului de incluziune financiară în România.  

Pentru 2020, obiectivele specifice, precum și măsurile și activitățile pe care le avem în vedere 

pentru a asigura o protecție reală și eficientă a consumatorilor de produse și servicii financiare 

sunt detaliate astfel: 

 

Susținerea canalelor alternative de distribuție

•Analiza evoluțiilor de distribuție prin mediul on-line și mobil;

•Analiză tematică privind distribuția produselor de asigurare prin canale alternative

Îmbunătățirea funcției de supraveghere a intermediarilor

•Elaborarea unui model eficient de supraveghere bazată pe riscuri de conduită

Susținerea dialogului cu asociațiile de consumatori și conexe

•Organizare de întâlniri cu membrii grupului de dialog permanent prvind protecția consumatorilor
de servicii financiare non-bancare
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Mai mult, protecția consumatorilor de produse și servicii financiare non-bancare se 

realizează și prin soluționarea petițiilor adresate ASF, astfel încât drepturile acestora să fie 

respectate, iar pentru aceasta se au în vedere, în principal, următoarele activități: 

 monitorizarea modalității de respectare a prevederilor legale de către entități în 

relația cu consumatorii, cu identificarea potențialelor deficiențe existente în 

activitatea acestora;  

 consolidarea monitorizării relației consumator- entitate, proces complementar 

activității de supraveghere, menit sa aducă valoare adăugată atât stabilității financiare 

a piețelor, cât și protecției consumatorilor, prin îmbunătățirea conduitei entităților și 

consolidarea bunelor practici; 

 continuarea realizării analizei entităților prin intermediul unui sistem de indicatori 

specifici de protecție a consumatorilor, calculați prin raportarea  numărului de petiții 

înregistrate la numărul contractelor Ip/c, la numărul daunelor avizate Ip/d, cu 

evidențierea distinctă a calculului acestui din urmă indicator pentru petițiile 

soluționate în favoarea petenților Ipf/d. Calculul acestor indicatori prin raportare la 

nivelul de referință al pieței, permite încadrarea entităților în grade de conformare 

bune , medii sau reduse; 

 monitorizarea entităților din domeniul asigurărilor, autorizate să desfășoare activitate 

pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă (RCA), prin calculul a doi 

indicatori ”durata medie de plată a dosarelor de daună” și ”durata medie de 

soluționare a cererii de despăgubire” pe baza datelor raportate de societăți; 

 monitorizarea evoluției numărului de petiții înregistrate, atât la nivel de piață, cât și la 

nivel de entitate, pe baza raportărilor transmise de entitățile aferente pieței 

asigurărilor, cu evidențierea cauzelor care au determinat creșterea/scăderea acestuia 

și a măsurilor întreprinse în scopul îmbunătățirii activității; 

Pentru a asigura protecția consumatorilor de produse financiare non-bancare prin 

furnizarea de asistență de specialitate, astfel încât să existe o informare corectă și 

completă a acestora, se au în vedere următoarele activități: 

Asigurarea respectării cerințelor de supraveghere și guvernanță a produselor de asigurare

•Analiza produselor de asigurare vândute în și din România;

•Analiză tematică privind distribuția produselor de asigurare prin bancassurance

Îmbunătățirea funcției de supraveghere a conduitei 

•Elaborarea unui model eficient de supraveghere bazată pe riscuri de conduită

Susținerea dezvoltării proiectelor în cadrul grupului Insurtech HUB

•Organizare de întâlniri cu membrii grupului pentru prezentare și dezbatere a tehnologiilor
existente pe piață, precum și pentru prezentarea proiectelor IT dezvoltate de companiile de
profil, aplicabile pieței asigurărilor
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 acordarea asistenței de specialitate de calitate în vederea clarificării tuturor 

solicitărilor consumatorilor adresate de aceștia verbal, telefonic, în scris sau direct la 

sediul ASF;  

 facilitarea accesului nediscriminatoriu al consumatorilor către sistemele active de 

soluționare a cererilor, solicitărilor de informații și petițiilor prin informarea 

corespunzătoare a acestora cu privire la formalitățile legale care trebuie respectate în 

cazul depunerii și completării documentației aferente petițiilor transmise ASF;   

 asistență permanentă în respectarea formalităţilor legale privind depunerea şi 

completarea documentaţiei de către consumatori, în vederea soluţionării tuturor 

aspectelor prezentate de aceștia; 

 îmbunătățirea funcționalității de punct unic de intrare și ieșire pentru comunicarea 

informațiilor solicitate de diverse categorii de public pentru toate petițiile privind 

activitatea entităților specifice piețelor financiare nebancare supravegheate;   

 identificarea posibilelor nereguli/nerespectări ale legislației aplicabile, cu risc de 

amplificare şi generare de petiții precum și acționarea cu promptitudine în vederea 

preîntâmpinării acestora;  

 dezvoltarea continuă a procesului de asistență de specialitate acordată 

consumatorilor prin creșterea calitativă a actului de asistență. (Ex: consumatorul care 

apelează la Call Center-ul ASF este identificat din punct de vedere al nivelului de 

cunoștințe și experiență în domeniu, iar apoi îi sunt transmise informațiile solicitate, îi 

sunt specificate riscurile la care se poate expune în cazul alegerii unor produse 

financiare neconforme pregătirii și experienței sale și este sfătuit să adopte decizii 

investiționale doar atunci când aceștia înțeleg riscurile asociate și pot susține financiar 

eventualele pierderi); 

 participare permanentă în cadrul programului ASF de educație financiară.  

 

 

5. CONTRIBUȚIA LA CONSTRUCȚIA EUROPEANĂ INSTITUȚIONALĂ 

În 2020, ASF continuă să contribuie la îndeplinirea obiectivelor României în cadrul 

organismelor europene cu atribuții în domeniul piețelor financiare nebancare, implicându-se, 

în calitate de autoritate competentă și membru al autorităților europene de supraveghere, în 

asigurarea unui cadru european eficient și solid de reglementare și supraveghere, în scopul 

consolidării pieței unice și promovării unei aplicări consecvente și consistente a prevederilor 

legislative la nivelul acesteia. 

ASF va asigura prin intermediul experților desemnați în comitetele și grupurile de lucru ale 

EIOPA și ESMA, precum și prin reprezentarea la nivel înalt în cadrul structurilor de conducere 

ale acestor autorități, contribuția la activitățile considerate prioritare în vederea îndeplinirea 

obiectivelor EIOPA și ESMA.  
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Mai mult, având în vedere programul de lucru propus și obiectivele asumate de către 

autoritățile europene de supraveghere pentru anul 2020, există câteva subiecte de interes pe 

care ASF le preia în agenda de lucru, precum: 

 Punerea în aplicare a noilor regulamente de funcționare a autorităților europene, în 

special în ceea ce privește competențele consolidate în materie de convergență în 

supraveghere; 

 Acordarea unei atenții sporite activității de monitorizare a calității datelor raportate 

și utilizarea în mod corespunzător a datelor colectate de la entitățile autorizate, ca o 

condiție prealabilă pentru o supraveghere bazată pe risc eficientă; 

 Monitorizarea evoluțiilor pieței în domeniul inovațiilor tehnologice financiare, 

coordonarea și cooperarea cu alte state membre - facilitatori de inovare, pentru a 

favoriza extinderea inovării în sectorul financiar; 

 Promovarea și aplicarea corespunzatoare a cerințelor MiFID II și MiFIR și cooperarea 

cu autoritățile statelor membre în domeniul protecției investitorilor și intermediarilor; 

 Monitorizarea produselor de asigurare distribuite prin canalul bancassurance, cu 

scopul de a identifica eventuale riscuri de conduită în activitatea de distribuție; 

 Consolidarea cadrului de supraveghere a conduitei pe piaţa asigurărilor, prin 

dezvoltarea de noi instrumente şi proceduri pentru a asigura o abordare bazată pe risc 

şi reactivă;  

 Consolidarea cadrului de reglementare pentru a răspunde într-un mod adecvat 

evoluţiilor de pe piaţă.  

ESMA (AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI 

PIEȚE)   

Convergența în supraveghere va fi un obiectiv prioritar pentru ESMA, mai ales în contextul în 

care este nevoie de o supraveghere eficientă și consecventă, care să elimine arbitrajul între 

statele membre, pentru a  crea o Uniune a Pieței de Capital (CMU) sustenabilă. In acest 

context, ESMA va intensifica eforturile de planificare și coordonare a activităților dedicate 

convergenței și va sprijini implementarea noilor cerințe de supraveghere, în special în ce 

privește Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR), Regulamentul 

privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFTR), 

Regulamentul privind derivatele extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de 

tranzacții (EMIR), etc. 

Pentru anul 2020, ASF își propune să beneficieze de activitatea derulată la nivelul ESMA prin:  

 Implicarea în activitatea de elaborare și publicare a ghidurilor și Q&A-urilor în ceea ce 

privește implementarea regulamentului privind securitizarea; 

 Contribuții la creșterea gradului de convergență la nivel european în sectorul 

managementului de investiții prin elaborarea/revizuirea ghidurilor și a Q&A-urilor 

pentru aplicarea AIFMD/UCITS;  

 Contribuții la aplicarea uniformă a regulamentului EMIR de către contrapărțile 

financiare și ne-financiare, în special în contextul modificărilor aduse de EMIR Refit; 
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 Participarea la identificarea riscurilor de pe piața financiară și elaborarea de rapoarte 

privind tendințele și vulnerabilitățile, rapoarte statistice privind diverse categorii de 

entități etc.; 

 Contribuții la identificarea oportunităților și a riscurilor aferente inovației financiare și 

implicarea  în asigurarea unei abordări coordonate la nivelul UE în ceea ce privește 

activitățile și produsele inovative; 

 Implicarea în finalizarea sfatului tehnic privind revizuirea Regulamentului privind 

abuzul de piață (MAR) și dezvoltarea unui pachet de standarde tehnice ca urmare a 

aprobării legislației privind promovarea finanțării IMM-urilor prin piața de capital. 

EIOPA (AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU ASIGURĂRI ȘI PENSII 

OCUPAȚIONALE)  

EIOPA își propune în obiectivele multianuale progrese în reglementarea și supravegherea 

conduitei societățior de asigurare, o mai mare convergență în supravegherea prudențială la 

nivelul UE27, întărirea stabilității financiare în sectorul asigurărilor și al pensiilor ocupaționale. 

De asemenea, sunt alocate resurse pentru teme intersectoriale cum ar fi finanțarea 

sustenabilă și FinTech.  Digitalizarea rămâne o preocupare importantă, cu impact asupra 

modelului de afaceri și a rețelelor de distribuție, dar și asupra consumatorilor care pot 

beneficia de produse personalizate adaptate nevoilor lor. În plus, EIOPA are în vedere 

contribuții (transmiterea de avize consultative către Comisia Europeană) la procesul de 

revizuire a regimului Solvabilitate II.  

ASF îşi propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor EIOPA prin: 

 Contribuţii la creşterea gradului de convergenţă în supraveghere, prin participarea la 

proiectele de peer review, unul dintre instrumentele prin care EIOPA intenţionează să 

asigure convergenţa practicilor de supraveghere la nivelul Statelor Membre; 

 Participarea la elaborarea, în cadrul Comitetului pentru Protecţia Consumatorului şi 

Inovaţie Financiară, a Raportului anual privind Tendinţele de consum; 

 Contribuții la elaborarea capitolului privind conduita din Manualul EIOPA de 

supraveghere; 

 Contribuții la elaborarea de politici pentru gestionarea riscurilor la adresa stabilităţii 

financiare, prin activitatea desfăşurată în cadrul grupului de experți privind redresarea 

şi rezoluţia (avize şi opinii privind armonizarea cadrului de redresare şi rezoluţie şi a 

schemelor de garantare); 

 Participarea la revizuirile tematice lansate de EIOPA referitoare la activităţi specifice 

domeniului asigurărilor, cu scopul de a identifica produsele care ar putea cauza 

prejudicii consumatorilor şi submina funcţionalitatea pieţei de retail.  

ESRB (CONSILIUL EUROPEAN PENTRU RISCURI SISTEMICE)  

În ceea ce privește evaluarea riscurilor externe la adresa stabilității financiare în sistemul 

financiar nebancar din România: participarea la întâlnirile General Board, ATC, AWG și IWG, 

realizarea de rapoarte privind stabilitatea financiară la nivel european și evaluarea impactului 
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materializării riscurilor la nivelul piețelor și entităților supravegheate de ASF; participarea ASF 

la definirea cadrului macro-prudențial privind riscul sistemic în sectorul asigurări-reasigurări 

și piețelor de capital; revizuirea periodică a politicii și instrumentelor macroprudențiale ale 

ASF aplicabile celor trei sectoare supravegheate; analiza scenariilor adverse dezvoltate de 

ESRB în vederea testării la stres a entităților de pe piețele financiare nebancare. 

CMU (UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL) 

Uniunea Piețelor de Capital (Capital Markets Union - CMU) continuă să fie un obiectiv 

important al UE,  recomandările de politici specifice pentru acțiunile CMU viitoare fiind 

alocate unui Forum la nivel înalt privind CMU, astfel încât să se asigure că cetățenii și 

companiile pot accesa piețele de capital în întreaga UE în condiții egale.  

Propunerile legislative din planul de acțiune CMU adoptate în anul 2019 vor contribui la 

extinderea obiectivelor de finanțare inovatoare și la crearea mai multor oportunități de 

investiții, inclusiv la nivel local. Ținând cont de domeniile vizate și anume fondurile de 

plasament colectiv, revizuirea competențelor autorităților europene de supraveghere, 

revizuirea cadrului privind firmele de investiții, piețele de creștere pentru întreprinderile mici 

și mijlocii (IMM-uri), cerințe de informare privind investițiile durabile, (EMIR) 2.2, EMIR REFIT, 

ASF va demara pregătirile necesare pentru a asigura implementarea și aplicarea actelor 

comunitare care fac parte din inițiativa de aprofundare și consolidare a integrării piețelor de 

capital. De asemenea, ASF va continua să sprijine măsurile propuse pentru sprijinirea 

obiectivului de finalizare și sustenabilitate pe termen lung a CMU. 

PROIECTE ASF DE APLICARE A OBIECTIVELOR UNIUNII PIEȚELOR DE CAPITAL: 

Consolidarea supravegherii bazată pe riscuri și dezvoltarea piețelor de capital mai puțin 

mature, dar cu un potențial mare de creștere (regiunea Europei Centrale și de Sud- Est), sunt 

priorități ale UE în contextul Uniunii Piețelor de Capital. Aceste obiective sunt sprijinite de 

Comisia Europeană prin Programul de Sprijinire a Reformelor Structurale (SRSP), care asigură 

finanțarea și asistența tehnică necesară derulării de proiecte dezvoltate în acest sens. ASF 

beneficiază de finanțare din fonduri SRSP pentru mai multe proiecte în cadrul cărora 

colaborează cu EIOPA, Banca Mondială și BERD, în vederea consolidării activității de 

supraveghere a entităților reglementate și a dezvoltării pieței de capital din România.    

În 2020, alături de Comisia Europeană și BERD, ASF va finaliza proiectul dedicat soluționării 

conturilor inactive de pe piața de capital, care își propune identificarea soluției optime și 

recomandări privind modificările legislative, precum și a unui plan de acțiune în vederea 

implementării acestor modificări. 

ASF își propune ca și în anul 2020 să continue derularea de proiecte cu sprijinul SRSP, în special 

în ceea ce privește elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital. Acest proiect 

va presupune efectuarea unei analize a situației actuale a pieței de capital și identificarea 

principalelor obstacole în dezvoltarea acesteia, elaborarea unui set de recomandări privind 

măsurile și acțiunile în vederea stabilirii unui cadru coerent de creștere și acces la finanțare, 

elaborarea strategiei și a unui plan de acțiune.   
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În 2020 va fi finalizat proiectul pentru consolidarea funcției de supraveghere a conduitei pe 

piața de asigurări din România, finanţat din fonduri SRSP, în cadrul căruia ASF beneficiază de 

consultanţă din partea Autorităţii Europene privind Asigurările şi Fondurile de Pensii (EIOPA). 

Obiectivul proiectului este consolidarea cadrului de supraveghere a conduitei de piață, cu un 

accent special pe instrumentele și procesele pentru identificarea, monitorizarea și atenuarea 

riscurilor de conduită aferente practicilor de afaceri ale companiilor de asigurări și ale 

intermediarilor în asigurări. De asemenea, se preconizează ca proiectul să rezulte în creșterea 

capacității experților și supraveghetorilor ASF de a implementa în mod eficient şi adecvat 

instrumentele necesare (proceduri, metodologii) pentru identificarea şi gestionarea riscului 

de conduită pe întreg parcursul ciclului de viață a produsului. 

 


