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    Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 
11 septembrie 2013 prin care s-a adoptat Norma privind implementarea principiului 
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile 
din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor,   
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate 
cu prevederile 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, precum şi ale art. 19 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii 
de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii 
şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, 
cu modificările ulterioare,  
   
    Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
   
   Art. 1. -   Prezentele norme reglementează măsurile privind implementarea 
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul 
la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul 
asigurărilor.   
   Art. 2. -   (1) Sub incidenţa prezentelor norme intră asigurătorii, aşa cum sunt 
definiţi în Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.   
   (2) Prevederile prezentei norme nu se aplică contractelor de asigurare de grup, 
dacă acestea sunt legate de relaţiile de muncă sau asimilate acestora.   
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   Art. 3. -   (1) În desfăşurarea activităţii specifice, asigurătorii au obligaţia de a 
respecta principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, aşa cum este definit 
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea 
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul 
la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 62/2009, cu modificările ulterioare.   
   (2) Utilizarea factorului actuarial sex în calcularea primelor şi/sau beneficiilor 
aferente contractelor de asigurare nu trebuie să determine diferenţe în materie de 
prime şi beneficii pentru persoana asigurată.   
   (3) Contractele de asigurare care au fost încheiate prin excepţie de la principiul 
prevăzut la alin. (2) cad sub incidenţa prevederilor legale în vigoare la data 
încheierii lor, împreună cu toate clauzele contractuale care prevăd opţiuni sau 
beneficii pentru a căror exercitare sau valabilitate nu este necesar un nou acord 
de voinţă al părţilor. Pentru aceste contracte, societăţile de asigurare trebuie să 
respecte toate obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la data încheierii lor, 
inclusiv cele referitoare la datele actuariale şi statistice folosite.   
    Acceptarea exercitării unei opţiuni preexistente nu reprezintă, în sensul 
prezentei norme, un nou acord de voinţă al părţilor.   
   Art. 4. -   Asigurătorii au obligaţia să elaboreze şi să aplice proceduri şi/sau 
norme interne privind colectarea, prelucrarea, publicarea şi actualizarea datelor 
statistice şi actuariale folosite în calcularea primelor şi/sau beneficiilor aferente 
produselor de asigurare.   
   Art. 5. -   Asigurătorii au obligaţia de a menţiona în contractul de asigurare 
categoria de date statistice şi actuariale utilizate la calcularea primelor şi/sau 
beneficiilor şi modul în care sunt accesibile terţilor.   
   Art. 6. -   (1) Asigurătorii au obligaţia de a ţine evidenţa contractelor de asigurare 
cu prime sau beneficii diferenţiate pe sexe şi de a asigura gestionarea acestora 
până la expirare, în condiţiile şi pe baza datelor statistice de la data încheierii 
acestora.   
   (2) Anual, la data depunerii situaţiilor financiare auditate, asigurătorii trebuie să 
comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară situaţia contractelor menţionate 
la alin. (1), precum şi datele statistice relevante.   
   (3) În cazul în care asigurătorii nu utilizează datele statistice furnizate de 
instituţiile naţionale, aceştia au obligaţia să prezinte şi sursa datelor, metodele şi 
ipotezele utilizate în prelucrarea acestora.   
   Art. 7. -   Încălcarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se 
sancţionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
   Art. 8. -   Prezenta normă se completează de drept cu celelalte prevederi ale 
legislaţiei privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi 
furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor.   
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   Art. 9. -   (1) Prezenta normă intră în vigoare începând cu data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.   
   (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2009 pentru punerea în aplicare a 
Normelor privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi 
furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 327 din 18 mai 2009. 
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Financiară, 
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