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REALIZĂRI PRINCIPALE ÎN ANUL 2015 

Transformări în 
piața asigurărilor 

Exercițiul de 
auditare a 

societăților de 
asigurare 

Intensificarea 
activității de 

supraveghere  și 
aplicarea unor măsuri 

de redresare financiară 

Elaborarea unui 
pachet legislativ 

complet și modern 

Reforme 
importante în 

piața de capital 

Clarificarea 
situației pieței 

RASDAQ și a pieței 
valorilor mobiliare 

necotate 

Alinierea la 
normele europene 

și reformarea 
cadrului legislativ 

Înlăturarea unei 
serii de bariere în 

funcționarea pieței 

Amendamente la 
reglementările  

pieței fondurilor 
de pensii private.  

Modificarea 
legislației primare 

Relaxarea politicii 
de investiții 

Optimizarea 
cadrului de risc și 
de previzionare 

Finalizarea 
reformei 

instituționale a 
ASF 

Reforma structurii 
organizaționale și 

guvernanța 
instituțională 

Alinierea salariilor 
din toate structurile 

organizației 

Încadrarea 
personalului în noul 

Stat de Funcții și 
înființarea Institutului 

de Studii Financiare   



Ce am făcut în 2015? 

 

Recredibilizarea 
autorității și 
repoziționarea 
europeană. 

Protecția 
consumatorilor și a 
investitorilor, 
conceptualizarea 
drepturilor și abordare 
proactivă 

Stabilitate 
financiară și 
încrederea în 
jucătorii din piață 

Alinierea la 
normele europene 
și întărirea 
cadrului legislativ. 



PROGRAMUL DE ACȚIUNI PENTRU 2016 

Creșterea încrederii consumatorilor 

Creșterea gradului de dezvoltare și de maturitate a 
piețelor  

Asigurarea unui cadru normativ adecvat, prudent și 
sustenabil 

Consolidarea procesului de eficientizare a activității 
de supraveghere 

Modernizarea instrumentelor de intervenție ale ASF 

Consolidarea capacității instituționale a ASF 

Participarea ASF la construcția europeană bazată pe 
valori comune 



1. Creșterea încrederii consumatorilor 

 Obiectivele specifice: 
 Promovarea unor practici corecte și echitabile în 

serviciile financiare  

 Creșterea nivelului de transparență și 
informare/educație generală a populației 

 Îmbunătățirea calității actului de asistență 
directă acordată consumatorilor și creșterea 
nivelului de informare 

 Monitorizarea comportamentului actorilor din 
piețele reglementate și supravegheate de către 
ASF  

 Soluționarea petițiilor in sensul apararii 
drepturilor legale ale petenților  

 Implementarea unui sistem informatic de 
management al petițiilor 

 Înființarea SAL-FIN 

Accesibilitate 



2. Creșterea gradului de dezvoltare și de maturitate a 
piețelor - Stimularea dezvoltării pieței de capital 

 În cadrul strategiei de dezvoltare a pieței de capital, anul 2016 
va însemna: 

 continuarea  adoptării măsurilor necesare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor propuse prin Proiectul S.T.E.A.M.  pentru atingerea 
statutului de piață emergentă 

 revizuirea legislației secundare emise de ASF în vederea 
armonizării acesteia cu prevederile legilor  adoptate  în cursul 
anului 2015 și 2016 

 consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii pieței de capital prin 
dezbateri între ASF și instituțiile pieței pentru inițierea proiectelor 
pentru fuziunea BVB și SIBEX  și înființarea contrapărții centrale 
sau afilierea la o contraparte centrală regională  

 dezvoltarea pieței de instrumente financiare derivate cu active 
suport titluri financiare și mărfuri, în special pentru operațiuni de 
hedging 

 crearea unui program educațional în domeniul pieței de capital 

 sporirea gradului de implementare a principiilor guvernanței 
corporative la nivelul entităților din piața de capital  

 



2. Creșterea gradului de dezvoltare și de maturitate a 
piețelor - Stimularea dezvoltării pieței asigurărilor 

Principalele direcții ale dezvoltării pieței asigurărilor sunt: 
 Alinierea supravegherii și administrării riscurilor la 

standardele regimului de Solvabilitate II și confirmarea 
măsurilor de însănătoșire a pieței prin aplicarea cadrului 
legislativ adoptat 

 Actualizarea și simplificarea distribuției produselor de 
asigurare prin diversificarea canalelor de distribuție 

 Lansarea de produse noi, în baza unei planificări 
sistematice cuprinse în proiectul BIG-SPIN (Bringing 
Insurance Growth & Strategy Plan in Insurance), având în 
vedere următoarele produse: 

 asigurări auto; 

 asigurări de viață și de sănătate; 

 asigurări de locuințe și proprietăți imobiliare; 

 asigurări pentru agricultură 

 



2. Creșterea gradului de dezvoltare și de maturitate a 
piețelor - Stimularea economisirii pe termen lung în 
cadrul fondurilor de pensii - LIFE 

 Programul LIFE urmăreşte pe parcursul anului 2016 
realizarea următoarelor deziderate: 

  Monitorizarea efectelor obținute ca urmare a flexibilizării 
cadrului de reglementare pentru fondurile de pensii facultative; 

  Promovarea unor măsuri legislative pentru dezvoltarea 
fondurilor de pensii private 

  Lansarea proiectului pensiilor ocupationale. 

  Adecvarea cadrului investițional în domeniul pensiilor private 

 Principalele componente ale proiectului de stimulare a 
economisirii prin fondurile de pensii sunt:  

 completarea și actualizarea politicii de investiții pentru 
fondurile de pensii private;  

 susținerea introducerii fondurilor de pensii ocupaționale;  

 completarea cadrului de reglementare secundară în vederea 
dezvoltării fondurilor de pensii facultative.  



3. Asigurarea unui cadru normativ adecvat, prudent și 
sustenabil 

 Măsuri: 
 inventarierea și revizuirea corpului 

activ al legislației primare și secundare 

 înlăturarea paralelismelor existente în 
reglementările sectoriale 

 actualizarea si armonizarea normelor 
de autorizare si avizare din cele trei 
sectoare 

 monitorizarea și implementarea 
acquis-ului comunitar prin continuarea 
perfecționării mecanismului de 
transpunere a directivelor europene, 
monitorizarea permanentă a 
procesului de implementare, 
asigurarea aplicării directe a 
regulamentelor europene  

DIRECTIVELE UE CU 
TERMEN DE 

TRANSPUNERE ÎN 2016:  

Directiva 
2014/95/UE 

Directiva 
2014/91/UE  

Directiva  
2014/65/UE  

Directiva  
2014/57/UE  



4. Consolidarea procesului de eficientizare a activității 
de supraveghere – Supravegherea bazată pe risc 

 Elaborarea unui cadru armonizat pentru 
implementarea supravegherii bazate pe risc 

 Îmbunătățirea controlului intern și a gradului 
de maturitate organizațională pentru entitățile 
supravegheate prin cerințe diferențiate în 
funcție de categoria în care acestea se 
încadrează: 
 evaluare internă a riscurilor  

 implementarea de puncte de măsură și control 
al riscurilor la nivel general și la nivel specific 

 organizarea activității pe procese 

 implementarea managementului securității prin 
aplicarea cerințelor generale, specifice și a celor 
de securitate a accesului la piețe 

 implementarea de indicatori cheie de risc 



4. Consolidarea procesului de eficientizare a activității 
de supraveghere – Sectorul Asigurări - Reasigurări 

 Măsurile propuse pentru implementarea în 2016 a 
obiectivului strategic definit pentru piața de asigurări 
vizează: 
 implementarea unui sistem de supraveghere bazat pe 

evaluarea riscurilor, dezvoltarea instrumentelor de 
supraveghere pe noul cadru de raportare prevăzut de 
Solvency II şi dezvoltarea procedurilor interne privind 
evaluarea gradului de implementare de către societățile 
de asigurare a cerințelor de solvabilitate conform noului 
regim Solvency II; 

 monitorizarea profilului de risc al societăților de 
asigurare 

 analiza necesității emiterii de reglementări suplimentare 
pentru aspecte de supraveghere prudențială  care nu 
sunt cuprinse în legislația europeană privind  regimul 
Solvency II; 

 participarea activă la comitetele EIOPA și colegiile de 
supraveghere înființate pentru supravegherea grupurilor 
de asigurări; 

 dezvoltarea si implementarea unei soluții IT care să 
furnizeze instrumente de raportare, analiză şi avertizare 
timpurie  



4. Consolidarea procesului de eficientizare a activității de 
supraveghere – Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare 

 În cadrul SIIF, avem în vedere revizuirea și întărirea 
activităților de supraveghere cu accent pe: 

  analizarea indicatorilor financiari şi prudențiali 
 monitorizarea entităților, adaptată claselor de risc  

 dezvoltarea dimensiunii pro-active a activității de 
supraveghere 

 standardizarea machetelor de raportare şi dezvoltarea 
sistemului informatic de analiză, verificare şi identificare a 
vulnerabilităților prin alerte 

 implementarea a două proiecte dezvoltate de ESMA 

 revizuirea și îmbunătățirea sistemului de raportate pentru 
OPC și SAI 

 dezvoltarea/diversificarea mecanismelor specifice activităților 
privind prevenirea, identificarea si sancționarea abuzului de 
piață 

 dezvoltarea/diversificarea mecanismelor specifice activității 
privind identificarea cazurilor de acțiune concertată 

 dezvoltarea capacităților tehnice de supraveghere electronica 

 dezvoltarea capacităților tehnice de gestionare a raportărilor 
primite prin sistemul TREM 



4. Consolidarea procesului de eficientizare a activității de 
supraveghere – Sectorul Sistemului Pensiilor Private 

 În Sectorul Sistemului de Pensii Private pentru 
anul 2016 sunt vizate următoarele obiective: 
 Protejarea intereselor participanților şi ale 

beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări 
eficiente a sistemului de pensii private şi asigurarea 
accesului acestora la informații adecvate; 

 Menținerea unui risc scăzut pe piața fondurilor de 
pensii private; 

 Continuarea procesului de trecere de la  
supravegherea de tip „conformitate” la cea de tip  
„evaluare a riscurilor”; 

  Standardizarea unui framework pentru activitatea 
de supraveghere a entităților supravegheate in 
funcție de natura, dimensiunea și complexitatea 
riscurilor pe care și le asumă fiecare entitate; 

 Dezvoltarea unei matrice de aplicare a masurilor 
sancționatorii în funcție de impactul   asupra  
intereselor participanților şi de repetabilitatea 
faptelor. 



5. Modernizarea instrumentelor de intervenție ale 
ASF - redresarea financiară și rezoluția 

  

Redresarea și 
rezoluția 

instituțiilor de 
credit și a 

firmelor de 
investiții  



6. Consolidarea capacității instituționale a ASF 

 Obiective : 
 eficientizarea guvernanței și a 

organizării sistemelor informatice; 

 modernizarea și integrarea 
infrastructurii IT; 

 implementarea unei soluții de tip 
„Enterprise Resource Planning”; 

 optimizarea şi automatizare a 
activităților și operațiunilor din 
cadrul ASF; 

 implementarea unei platforme 
integrate de vizualizare interactivă, 
accesare, exploatare şi 
comunicarea datelor şi 
informațiilor. 



7. Participarea ASF la construcția europeană bazată 
pe valori comune 

 ASF va continua să se implice în activitatea autorităților europene de 
supraveghere în cadrul cărora are calitate de membru, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor pe care aceste autorități le au în ceea ce priveşte armonizarea 
politicilor financiare naționale şi convergența mecanismelor de supraveghere a 
sistemului financiar european. 

EIOPA 

ESMA 

ESRB 



Obiective strategice în următorii 3 ani 

  
• Protecția și informarea corespunzătoare a consumatorilor 

  
• Stabilitatea și funcționarea sănătoasă a piețelor 

  

• Alinierea legislației primare la directivele și standardele europene – 
simplificarea și armonizarea legislației primare și secundare 

• Stimularea dezvoltării piețelor financiare nebancare 

• Întărirea capacității instituționale și consolidarea autorității 



Obiective strategice în următorii 3 ani 

Strategia și programul de activități ale 
ASF sunt menite să conducă la creșterea 
credibilității și îmbunătățirii imaginii în 
fața consumatorilor din asigurări, pensii 
și piața de capital 



Grupuri de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice ale ASF 



Grupuri de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice ale ASF 

 
 În vederea atingerii obiectivelor aprobate prin Strategia ASF, 

după întâlnirile cu asociațiile și organizațiile profesionale din 
piață, se constituie următoarele grupuri de lucru: 
 
 Asigurări de Răspundere Civilă Auto pentru pagube produse terților 

prin accidente de autovehicule (RCA); 
 Asigurări obligatorii de locuințe; 
 Asigurări de sănătate și agricole; 
 Distribuția produselor de asigurări și pensii private; 
 Pensii facultative și ocupaționale; 
 Reglementarea FIA și actualizarea normelor din piața de capital; 
 Formarea profesională și educația financiară; 
 Analiza datelor statistice și transparența piețelor. 

 



Grup 1: RCA 

 Obiective: 

  propuneri pentru actualizarea Legii 136/1995; 

  soluții privind reglementarea despăgubirilor pentru daunele morale și 
vătămările corporale; 

  propuneri pentru revizuirea normelor privind RCA. 

 

 Componență (ASF + UNSAR + Ministerul Afacerilor Interne + 
Ministerul Transporturilor + patronate transportatori): 
- Marius Vorniceanu (Vicepreședinte ASF-SAR) – coordonator 

- Radu Petrescu (DJ) – responsabil; 

- Paul Mitroi (SAR); 

- Ionel Marin (DSSF); 

- Călin Rangu (DPC); 
- Mădălin Roșu – coordonator, Dragos Descultu – Allianz Tiriac, Octavian Bazon – 

Asirom,Costin Tabacu-Groupama, Daniela Nicolae –Euroins, Sorin Greceanu – 
FPVS (reprezentanți UNSAR); 

- Reprezentanți Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și patronate 
transportatori. 



Grup 2: Asigurări obligatorii locuințe 

 Obiective: 

 propuneri pentru creșterea gradului de cuprindere în asigurare; 
 soluții privind completarea armonioasă și eficace a asigurărilor obligatorii 

de locuințe cu cele facultative. 
 

 

 Componență (ASF + UNSAR-PAID): 

- Marius Vorniceanu (Vicepreședinte ASF-SAR) – coordonator; 

- Aurelian Vrânceanu (SAR) – responsabil; 

- Corona Rădulescu (Cancelarie PVP); 
- Simona Dobrică (SAR); 
- Ina Lorincz (SAR); 

- Aurel Badea – coordonator, Natalia Man-PAID, Razvan Chiraleu-GROUPAMA,   
Eugen Caprita-OMNIASIG, Florin Niculescu-UNIQA (reprezentanți UNSAR și PAID). 
 



Grup 3: Asigurări de sănătate și agricole 

 Obiective: 

  elaborarea unui pachet de măsuri pentru creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate a 
pieţei asigurărilor de sănătate și a celor agricole; 

  stimularea produselor de asigurare de sănătate și a celor agricole cu utilitate maximă pentru 
consumatori; 

  elaborarea cadrului de reglementare aferent fondurilor mutuale pentru agricultură; 
  promovarea modificării legislaţiei specifice sau incidente, primare şi secundare. 

 Componență (ASF + UNSAR + Ministerul Sănătății + Ministerul Agriculturii + Consiliul 
Investitorilor Străini): 

- Cornel Coca Constantinescu (Prim-Vicepreședinte ASF) – coordonator 

- Florin Golovatic (SAR) – responsabil; 

- Mirela Antohi (SAR) 

- Cristina Zgonea (DJ); 

- asigurări agricole: Francoise Coste – coordonator, Ciprian Raicu- Groupama, Bogdan Pirvu-         
Fata Asigurari (reprezentanți UNSAR); 

- asigurări de sănătate: Adina Ghenciu-ALLIANZ TIRIAC; Ovidiu Racoveanu-ASIROM,  Ayla 
Mengazi-BRD Viata, Irina Aprodu-NN, Georgiana Catana- BCR Life, Bianca Sirboiu – 
Metropolitan, Rebeca Gradinaru- Groupama (reprezentanți UNSAR). 

- reprezentanți Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Consiliul Investitorilor Străin. 



Grup 4: Distribuția produselor de asigurări și pensii 
private 

 Obiective: 

  elaborarea legislației secundare aplicabile intermediarilor în asigurări și/sau 
reasigurări, în conformitate cu directiva privind distribuția produselor de asigurări 
(Directiva IDD), precum și distribuția online a produselor de asigurare; 

  simplificarea distribuției produselor de asigurare și de pensii private prin 
diversificarea canalelor de distribuție, inclusiv prin creșterea anvergurii implicării 
instituțiilor de credit în lanțul de distribuție. 

 

 Componență (ASF + UNSAR + UNSICAR + ARB + patronatul bancar): 

-  Mișu Negrițoiu (Președinte ASF) – coordonator; 

-  Simona Dobrică (SAR) – responsabil; 

-  Marilena Mușat (DJ); 
-  Dana Miclea (DSSF); 

-  Ioana Popescu (DPC); 

-  Adrian Marin& Mihai Popescu – coordonatori, Marta Rosu/ Anca Moldovan-NN 
(reprezentanți UNSAR); 

-  reprezentant UNSICAR; 

-  reprezentant ARB și al Patronatului bancar. 
 



Grup 5: Pensii facultative și ocupaționale 

 Obiective: 

  stimularea economisirii pe termen lung în cadrul fondurilor de pensii 
facultative; 

  măsuri pentru promovarea înființării sistemului de pensii ocupaționale. 
 

 

 Componență (ASF + Ministerul Muncii + APAPR): 

-  Ion Giurescu (Vicepreședinte ASF – SSPP) – coordonator; 

-  Adina Dragomir (SSPP) – responsabil; 

-  Alexandra Țugui (DJ); 
-  Mirela Antohi (SAR); 

-  Anca Ioacara (SIIF); 

-  reprezentant Ministerul Muncii și APAPR. 
 



Grup 6: Reglementarea FIA, MiFID și actualizarea 
normelor din piața de capital 

 Obiective: 

  elaborarea proiectelor de reglementări privind fondurile de investiții alternative și a 
propunerilor de modificare a legislației specifice; 

  inventarierea și revizuirea corpului activ al legislației primare și secundare și, după 
caz, consolidarea, republicarea  sau eliminarea/abrogarea acelor norme care nu mai 
sunt necesare; 

  înlăturarea paralelismelor existente în reglementările sectoriale prin concentrarea și 
integrarea acestora în norme unice. 

 

 Componență (ASF + AAF + Asociația Brokerilor): 
-  Mircea Ursache (Vicepreședinte ASF – SIIF) – coordonator; 

-  Florentina Boboc (SIIF) – responsabil; 

-  Cristina Gorzo (DJ); 

-  Daniela Miclea (DSSF); 

-  Dragos Hasegan (SSPP); 

-  reprezentanți AAF și Asociația Brokerilor. 
 



Grup 7: Formarea profesională și educația financiară 

 Obiective: 

  propuneri pentru eficientizarea cadrului de formare profesională; 
  măsuri pentru îmbunătățirea gradului de educație şi cultură financiară a populației; 
  sporirea gradul de implicare a Institutului de Studii Financiare în creșterea nivelului 

educației financiare a consumatorilor. 
 

 Componență (ASF + UNSAR+ UNSICAR + Asoc. Brok+ APAPR+ AAF): 

-  Mișu Negrițoiu (Președinte ASF) – coordonator; 

-  Alexandra Bontaș (DPC) – responsabil educație financiară; 
-  Lavinia Cristescu (DSSF) – responsabil formare profesională; 
-  Andreea Florea (DPC) 

-  reprezentant UNSAR; 

-  reprezentant UNSICAR; 

-  reprezentant Asociația Brokerilor; 
-  reprezentant APAPR; 

-  reprezentant AAF. 

 



Grup 8: Analiza datelor statistice și transparența 
piețelor 

 Obiective: 

 măsuri pentru creșterea transparenței privind accesul la informațiile esențiale, informarea 
corespunzătoare a consumatorilor și diseminarea de informații corecte, complete și la 
timp; 

 propuneri pentru creșterea calitativă și cantitativă a informațiilor furnizate de entitățile 
supravegheate de ASF, precum și pentru eficientizarea mijloacelor de colectare, analiză și 
diseminare de informații privind piețele financiare nebancare utilizate de ASF, inclusiv a 
bazelor de date CEDAM și MiFID. 
 

 Componență (ASF +UNSAR + UNSICAR + Ministerul Afacerilor Interne): 

-  Mișu Negrițoiu ( Președinte ASF) – coordonator; 

-  Călin Rangu (DPC) - responsabil;  

-  Radu Nelepcu (DOIT); 

-  Adriana Matache (SAR); 

-  Iulian Panait (DSSF); 

-  reprezentanți UNSAR și UNSICAR; 
-  reprezentant Ministerul Afacerilor Interne. 

 



Vă mulțumesc! 


