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Normă privind anumite aspecte referitoare la reasigurare 

 

= PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ = 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și 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, ale art. 34 alin. (2) lit. a), h) şi k) din Legea 

nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f) și t) și ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 

237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,  

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei 

din data de ……………..2021,  

  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.   

 

 

  Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările 

și completările ulterioare, indiferent de regimul de supraveghere care li se aplică. 

 (2) Societățile prevăzute la alin. (1) încheie contracte de reasigurare, în calitate de cedenți, numai 

cu societăți de asigurare și/sau reasigurare care au sediul central sau social în statele prevăzute în  

anexa la prezenta normă. 

 

  Art. 2. – (1) Societățile prevăzute la art. 1 alin. (1) aplică prevederile prezentei norme pentru toate 

contractele de reasigurări încheiate după data intrării în vigoare a prezentei norme sau care se 

reînnoiesc după această dată sau, în cazul contractelor de reasigurare multianuale, la data primei 

aniversări a acestora. 

 (2) A.S.F. actualizează și publică pe site-ul propriu anexa la prezenta normă, în funcție de actele 

delegate privind echivalența emise de autoritățile europene. 

 (3) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data 

publicării. 

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

 

 

    Bucureşti, ………………. 

    Nr. ……................................ 
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Anexa la normă  

 

Lista statelor în care își au sediul central sau social contrapărțile la contractele de reasigurare 

încheiate de societățile supravegheate de A.S.F. în calitate de cedenți 

 

Secțiunea A – State membre ale Spațiului Economic European (SEE) 

 

1. Austria 

2. Belgia 

3. Bulgaria 

4. Cehia 

5. Cipru 

6. Croația 

7. Danemarca 

8. Estonia 

9. Finlanda 

10. Franța 

11. Germania 

12. Grecia 

13. Irlanda 

14. Italia 

15. Letonia 

 

16. Lituania 

17. Luxemburg 

18. Malta 

19. Olanda 

20. Polonia 

21. Portugalia 

22. România 

23. Slovacia 

24. Slovenia 

25. Spania 

26. Suedia 

27. Ungaria 

28.  Islanda 

29. Liechtenstein 

30. Norvegia 

 

 

Secțiunea B – State terțe ale căror regimuri de supraveghere aplicabile activităților de 

reasigurare au fost declarate echivalente conform articolului 172 din Directiva 2009/138/CE 

(Solvabilitate II)1 

 

1. Elveția 

2. Bermuda 

                                                             
1 DIRECTIVA 2009/138/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind 

accesul la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 


