
 

 

 

 

Notă de fundamentare 

 

 

Proiectul de Normă transpune Ghidul EIOPA BoS-20-002, privind externalizarea către 

furnizorii de servicii de tip cloud și reglementează aspecte ce vizează: 

 Criterii pentru a distinge dacă serviciile cloud trebuie luate în considerare în sfera 

de externalizare; 

 Principiile și elementele de guvernanță a externalizării în cloud, inclusiv cerințele 

de documentare și lista de informații care fac parte din notificarea transmisă A.S.F. 

 Analiza pre-externalizare, incluzând un set de criterii care trebuie urmate pentru a 

evalua dacă un angajament de externalizare în cloud se referă la o funcție sau 

activitate operațională care este critică sau semnificativă; 

 Instrucțiuni bazate pe principii cu privire la modul în care trebuie efectuată 

evaluarea riscurilor la externalizarea în cloud și diligența cuvenită furnizorilor de 

servicii de tip cloud; 

 Cerințe contractuale; 

 Gestionarea drepturilor de acces și audit;  

 securitatea datelor și sistemelor;  

 subcontractarea funcțiilor sau activităților operaționale critice sau semnificative; 

 monitorizarea și supravegherea externalizării în cloud;  

 strategia de întrerupere a contractului; 

 Instrucțiuni bazate pe principii privind supravegherea angajamentelor de 

externalizare în cloud, inclusiv, la nivel de grup, dacă este cazul. 

 

Societățile ar trebui să revizuiască și să modifice în mod corespunzător acordurile existente 

de externalizare asociate unor funcții sau activități operaționale critice sau semnificative, pentru a 

asigura respectarea prevederilor prezentului proiect de normă până la 31 decembrie 2022. 

În cazul în care revizuirea acordurilor de externalizare a serviciilor cloud asociate funcțiilor 

sau activităților operaționale critice sau semnificative nu este finalizată până la data de 31 

decembrie 2022, societatea ar trebui să informeze A.S.F.  cu privire la acest aspect, precizând 

inclusiv măsurile avute în vedere pentru a finaliza revizuirea sau posibila strategie de încetare a 

acordurilor.  



Actualizarea (acolo unde este necesar) a politicilor și proceselor interne ale societății ar 

trebui efectuată până la 1 ianuarie 2021, iar cerințele privind documentarea pentru acordurile de 

externalizare în cloud asociate funcțiilor sau activităților operaționale critice sau importante ar 

trebui puse în aplicare până la 31 decembrie 2022. 

 


