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Referat de fundamentare 

a Proiectului de Normă privind anumite aspecte referitoare la reasigurare 

 

Proiectul de normă propune instituirea cerinței ca societățile de asigurare supravegheate 

de A.S.F. (conform regimului Solvabilitate II sau a celui național) să încheie contracte de 

reasigurare numai cu societăți având sediul central sau social în statele enumerate expres în 

anexa la normă, respectiv: 

- statele membre ale Spațiului Economic European; 

- statele terțe ale căror regimuri de supraveghere aplicabile activităților de reasigurare 

au fost declarate echivalente conform competenței acordate Comisiei Europene în 

temeiul articolului 172 din Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II)1. 

Până în prezent, au fost emise decizii de echivalență permanentă în ceea ce privește 

regimul de supraveghere aplicabil activităților de reasigurare pentru Elveția și 

Bermuda. 

Scopul proiectului de normă este astfel acela de a nu permite cedarea în reasigurare 

către societăți de asigurare/reasigurare localizate în statele terțe ale căror regimuri de 

supraveghere aplicabile activităților de reasigurare nu au fost declarate echivalente regimului 

Solvabilitate II, în contextul în care nu se pot obține informații suficiente și credibile cu 

privire la asemenea societăți ori schimbul de informații cu autoritățile de supraveghere din 

statele respective nu asigură posibilitatea confirmării eficacității acordurilor de reasigurare și 

capacității reasigurătorilor de acoperire reală a riscurilor preluate prin contractul de 

reasigurare.  

Astfel, pentru contractele de reasigurare încheiate cu reasigurători cu sediul în state 

terțe, nu pot fi asigurate premisele necesare supravegherii și controlului riscurilor asociate 

după criterii echivalente regimului de supraveghere Solvabilitate II. Totodată, având în 

vedere faptul că astfel de contracte de reasigurare sunt utilizate ca tehnici de minimizare a 

riscurilor din perspectiva determinării necesarului de capital de solvabilitate, în procesul de 

supraveghere pot apărea dificultăți semnificative în evaluarea capacității acestor reasigurători 

de a prelua riscurile cedate și de a le onora, întrucât aceștia nu respectă rigorile legislative 

prevăzute de regimul Solvabilitate II, cu impact direct asupra capacitații asigurătorilor locali 

de a-și onora angajamentele asumate prin contractele de asigurări directe și asupra stabilității 

activității de asigurare din România. 

 

                                                             
1 Directiva 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare 

(Solvabilitate II), cu modificările ulterioare 


