
LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Cartare (Mapping) – viziune de ansamblu legislație SII – L1+L2+L3+legislație națională Legislație 

națională/

proceduri 

interne 

STADIU 

Corespondenţă cu 

directivele 

Solvabilitate II 

LEGE SII REGULAMENT 

DELEGAT al 

COMISIEI 

EUROPENE 

2015/35 modificat 

și completat de 

REGULAMENTUL 

DELEGAT AL 

COMISIEI 

EUROPENE 

2016/467 

REGULAMENTE ALE 

COMISIEI 

EUROPENE privind 

standarde tehnice 

de reglementare 

(RTS) 

REGULAMENTE 

ALE COMISIEI 

EUROPENE privind 

standarde tehnice 

de aplicare  

(ITS) 

GHIDURI 

EIOPA 

Alte 

regulame

nte 

delegate 

previzion

ate de CE 

  

 Partea I. Regimul de 

supraveghere 

Solvabilitate II 

       

 Titlul I - Asigurători şi 

reasigurători 

CAPITOLUL I – 

Obiectul, domeniul de 

aplicare şi excluderi 
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Articolul 1 Articolul 1. Dispozitii 

generale 

(1) Prezenta lege 

reglementează: 

 

 

      

 (2) În sensul prezentei 

legi, termenii şi  

expresiile de mai jos 

au următoarele 

semnificaţii: 

1. – 73. 

       

Anexa III pct. 22 56. societate  Regulament Delegat 

CE privind 

extinderea listei 

formelor legale ale 

societăților 

     Programat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

Articolul 2 – (1) 

(1)  

Articolul 29 – (3) 

Articolul. 4  

(Articolul 29 – (3) 

Articolul 2. Domeniul 

de aplicare  

 (1) 

   14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supravegher
e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 4 - (1) 

. 

Articolul 2 – (2) par. 1 

prima parte 

(2) Articolul 4 - (4) 

par. 2 

(2)  
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Articolul 4 - (1) lit. d) (3)         

Articolul 4 – (2) (4)         

Articolul 2 – (2) par. 1 

partea a doua, par. 2 

și par. 3 .  

(5)        

Articolul 2 – (3) lit. a) 

Articolul 2 – (3) lit. b) 

și c)  

(6)        

Articolul 4 – (5)         

Articolul 3 N/A        

Articolul 4 – (4)  Articolul 3. Excluderi 

de la aplicare  

       

Articolul 5 Articolul 4. Excluderi 

de la aplicare – 

asigurări generale 

       

Articolul 6 – (1)  Articolul 4 (2)        

Articolul 6 – (2) Articlul 4 (3)         

Articolul 6 (3) şi (4) N/A        

Articolul 7 Articolul 4 (4)         

Articolul 8 N/A        
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Articolul 9 - pct. 1 și 2 Articolul 5. Excluderi 

de la aplicare – 

asigurări de viaţă 

       

Articolul 9 – pct. 3 N/A        

Articolul 10 (2)         

Articolul 10 - (2), (3) N/A        

Articolul 11 N/A        

Articolul 12 N/A        

Articolul 27 CAPITOLUL II – 

Dispoziţii generale 

privind procesul de 

supraveghere, 

competenţele şi 

atribuţiile A.S.F.  

Secţiunea 1. Principii 

generale privind 

procesul de 

supraveghere 

Articolul 6. Prevederi 

generale 

(1) 

 

 

 

 

 

  14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 29 – (1) (2)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

 Procedură 

internă privind 
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supravegher

e 

procesul de 

supraveghere 

Articolul 28 - par. 1 (3)         

Articolul 28 par. 2 (4)         

Articolul 29 – (2) (5)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 71 (6)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 29 (4) N/A    14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 153 (7)         

Articolul 154 – (1) N/A         

Articolul 154 – (2) (8)         

Articolul 154 – (3)         
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Articolul 30 – (1) și (2) 

par. 1 

Articolul 7. Sfera de 

acoperire a 

supravegherii 

(1)  

 

 

      

Articolul 30 - (2) par. 

2 

(2)         

Articolul 30 - (3) par. 

1 

(3)         

Articolul 30 - (3) par. 

2 

(4)         

Articolul 31 – (1) Secțiunea 2. Atribuții 

și competențe A.S.F.  

Articolul 8. Prevederi 

generale 

(1)  

 

 

 

      

Articolul 31 - (2) 

 

Articolul 31 - (2) par. 

2 

(2) Art 315-317 

Transparența și 

răspunderea 

autorităților de 

supraveghere 

 ITS 2015/2451 

structura 

informațiilor și 

machetele pentru 

publicarea acestora 

de către autoritățile 

de supraveghere  

    

Articolul 31 - (3) Transpus în OUG 

93/2012 
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Articolul 31 - (4)  

[…] Comisia adoptă 

acte delegate [...] prin 

care se precizează 

aspectele cheie cu 

privire la care se 

publică date statistice 

agregate, precum și 

cuprinsul și data 

publicării 

informațiilor. 

 Art. 315-317 

Transparența și 

răspunderea 

autorităților de 

supraveghere 

      

Articolul 31 – (5) N/A        

Articolul 32 N/A         

Articolul 34 – (1) și (2) Articolul 8 - (3)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 34 – (3), (5) 

și (6) 

Articolul - (4)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 34 – (4) (5)     14/179  Procedură 

internă privind 
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aferente prevederilor legale 
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Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

procesul de 

supraveghere 

Articolul 34 – (7) (6)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

 (7)  - (15)      Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

Articolul 34 – (8) (16)    14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

 (17) – (18)        

Articolul 33 - par. 1 şi 

2 + O2 pct. 6 

(Articolul 33 - par. 3 şi 

4) 

Articolul 9. 

Supravegherea 

sucursalelor 

(1)  

 

 

      

Articolul 33 - par. 3 şi 

4 

(2)         
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Articolul 298 

 

  

Secțiunea 3. 

Cooperarea cu EIOPA, 

Comisia Europeană și 

alte autorităţi 

 

Articolul 10. Prevederi 

generale 

(1) 

 

 

 

 

 

      

Articolul 43 - (4) par. 

1 si 2 

(2)     14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 

O2 pct. 43 (Articolul 

176) 

(3)         

O2 pct. 44 (Articolul 

177 – (1)) 

(4)         

Articolul 68 - (2) par. 

3 

Articolul 68 - (3) par. 

4 

Articolul 68 - (4) 

(5)         

Articolul 70 – (1), (2) 

si (3) 

  

(6) 

(7)  

       

Articolul 196 (8)         
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O2 pct. 39 b (Articolul 

155 alin. (9)) 

(9)         

Articolul 60 – (1) (10)    ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii achizitori 

   CE nu a 

transmis o 

planificare 

pentru 

acesta 

Articolul 60 - (2) par. 

1 

(11)    ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii achizitori 

   CE nu a 

transmis o 

planificare 

pentru 

acesta 

Articolul 60 - (2) par. 

2 

(12)    ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

   CE nu a 

transmis o 

planificare 

pentru 

acesta 
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consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii achizitori 

O2 pct. 14 (Articolul 

52-  (1) ) 

Articolul 11. 

Cooperarea cu EIOPA  

(1)  

       

O2 pct. 21 (Articolul 

71 – (2) lit. (a)-(c)) 

(2)     14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supravegher

e 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

O2  pct. 50 (Articolul 

227 (2) par. 3) 

(3)     14/181 
Ghid privind 
solvabilitate
a la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

O2 pct. 17 (Articolul 

65a) 

(4)         

O2 pct. 59 (Articolul 

239 – (4)) 

(5)  Art. 352- 

management de 

grup centralizat- 

procedură aprobare 

      

O2 pct. 39 (Articolul 

155 (3) par. 2) 

(6)         
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capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 
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O2 pct. 36 (Articolul 

138 (4) par. 2) 

(7)  Art. 288-289 

extinderea 

perioadei de 

redresare 

  15/108 

Ghid privind 

extinderea 

perioadei de 

redresare în 

situații 

nefavorabile 

extreme 

 Procedură 

internă privind 

procesul de 

supraveghere 

 

 Articolul 12. 

Cooperarea cu alte 

autorităţi  

       

Articolul 65 (1)         

Articolul 66 - par. 1 (2)         

Articolul 66 - par. 2 (3)         

Articolul 67 (4) Este menționat la 

alin. (1) 

       

Articolul 68 – (1) par. 

1 și 3, (2) par. 1 

(5)        

Articolul 68 - (1) par. 

2 

(6)         

Articolul 68 - (2) par. 

2 şi par. 3 

(7)         
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anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 19 (Articolul 

69 - par. 2) 

Articolul 68 - (3) par. 

1 şi 2 

(8)         

Articolul 68 (3) par. 3 (9)         

Articolul 68 (3) par. 4 (10)         

Articolul 69  N/A        

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (4)  

(11)         

Articolul 195 (12)         

Articolul 206 (2) par. 

3 

(13)         

 Articolul 13. 

Competenţele A.S.F. 

în calitatede 

supraveghetor din 

stat membru de 

origine 

       

Articolul 137 (1)  

(2) 

       

Articolul 155 (3)        
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anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 3 (Articolul 

25a) 

(4)        

Articolul 158 este inclus la alin. 
precedent, conform 
definiţiei societăţii 

       

Articolul 144 - (2) par. 

2 

(5)        

O2 pct. 41 (Articolul 

159 par. 3) 

(6)        

O2 pct. 9 (Articolul 38 

– (2)) 

(7)        

 Articolul 14. 

Competenţele A.S.F. 

în calitate de 

supraveghetor din 

stat membru gazdă 

       

Articolul 26 (1)  

(2) 

(3) 

(4)  

 

 

 

 

      

Articolul 140 (5)         

Articolul 155 - (1), (2) 

par. 1  

(6)         
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Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 155 - (3) par. 

1, (4)-(6) 

(7)         

Articolul 155 – (7) (8)        

Articolul 155 – (8) (9)         

Articolul 156 (10)         

Articolul 144 - (2) par. 

1 

(11)         

O2 pct 41 (Articolul 

159 - par. 3) 

(12)         

Articolul 145 – (1) 

par.2 

(13)        

 Secţiunea 4. 

Participarea A.S.F. la 

colegiile 

supraveghetorilor 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 248 –(5) par. 

1 

Articolul 15. Prevederi 

generale  

(1) 

Art. 354-356 

Colegiile 

supraveghetorilor 

RTS-funcționarea 
colegiului 
supraveghetorilor 

 14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghe

re 

 

14/146 

Ghid pentru 

funcționare

a 

operațional

ă a 

colegiilor 

 

15/112 

Ghid pentru 

schimbul de 

informații 

în cadrul 

colegiilor 

 Procedură 

proces de 

supraveghere 

 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

operațională a 

colegiilor 

Programat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

17 

O2 pct. 66 (Articolul 

248 - (5) par. 2) 

(2)  Art. 354-356 

Colegiile 

supraveghetorilor 

RTS-funcționarea 
colegiului 
supraveghetorilor 

 14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 

14/146 

Ghid pentru 

fucționarea 

operațională a 

colegiilor 

15/112 

Ghid pentru 

schimbul de 

informații în 

cadrul 

colegiilor 

 Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

Programat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

O2 pct. 65 (Articolul 

247 - (3) par. 1 şi 2) 

(3)         

O2 pct. 65 (Articolul 

247 - (3) par. 3) 

O2 pct. 65 (Articolul 

247 – (4)) 

(4)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 239 – (4) 

par. 5-7 

Articolul 237 – (5) 

(5)  Art. 354-356 

Colegiile 

supraveghetorilor 

RTS  
funcționarea 
colegiului 
supraveghetorilor 

 14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 

14/146 

Ghid pentru 

fucționarea 

operațională a 

colegiilor 

 

15/112 

Ghid pentru 

schimbul de 

informații în 

cadrul 

colegiilor 

 Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

Preconizat a 

fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

Articolul 248 – (7) 

[...] AEAPO 

elaborează, [...] 

proiecte de standarde 

tehnice de 

reglementare pentru 

a aduce precizări cu 

privire la coordonarea 

supravegherii la nivel 

de grup în sensul 

alineatelor (1)-(6).  

 Art. 354-358 

Coordonarea 

supravegherii la 

nivel de grup 

RTS  
a) funcționarea 
colegiului 
supraveghetorilor 
 

 

 

 

 

 

    Preconizat a 
fi publicat 
de CE în 
perioada 
2016-2018  
 
 
 
R2015/35 
art. 354-358 
 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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b) coordonarea 

supravegherii la nivel 

de grup 

vezi temei 

Regulament 

Delegat 

Articolul 248 – (8) 

Comisia adoptă acte 

delegate în 

conformitate cu 

articolul 301a în ceea 

ce privește definiția 

conceptului de 

„sucursală 

semnificativă”. 

 Art. 354 

Participarea 

supraveghetorilor 

sucursalelor 

semnificative și ai 

întreprinderilor 

afiliate 

      

Articolul 249 - (2)  (6)  Art. 352 

Art. 357 

 ITS 2015/2014 

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente 

14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 
 
15/112 
Ghid privind 
schimbul 
sitematic de 
informatii in 
cadrul 
colegiilor 

 Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

 

Articolul 248 – (3) 

par.3 

  

(7)  Art. 352   14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 
 

 Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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14/146 
Ghid privind 
functionarea 
operationala a 
colegiilor 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

Articolul 247 – (1) si 

(2) 

  

Articolul 16. Atribuţii 

şi competenţe A.S.F. 

în calitate de 

supraveghetor 

coordonator 

(1) 

   

       

Articolul 247 – (1) 

Articolul 248 – (1) 

Articolul 257 par.1 

Articolul 248 - (4) par. 

1 

O2 pct. 66 lit. (c) 

(Articolul 248 - (4) 

par. 2) 

O2 pct. 66 lit. (d) 

(Articolul 248 - (5) 

par. 2) 

Articolul 216 – (1) 

par. 2 fraza 2 

(2)  Art. 354-356 

Art. 243 

  14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 
14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 
 
14/146 
Ghid privind 
functionarea 
operationala a 
colegiilor 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

 

 
Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 216 – (4) 

par. 3 fraza 2 

Articolul 217 – (1) 

par. 3 fraza 2 

operațională 

a colegiilor 

 
 
 

O2 pct. 65 (Articolul 

247 - (3) par. 4) 

(3)         

O2 pct. 65 (Articolul 

247 – (5) 

(4)         

Articolul 247 – (6)  (5)        

O2 pct. 65 (Articolul 

247 - (7) şi (8)) 

N/A        

Articolul 248 - (2) par. 

2 

(6)  Art. 354-356   14/178 

Ghid privind 

parametrii 

specifici 

societății 

 

14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

 

 
Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

Articolul 251 (7)        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 69 (Articolul 

254 (2) par. 2 şi 3) 

(8)    15/109 
Ghid privind 
raportarile 
periodice 
 
15/106 
Ghid privind  
metodele de 
determinare a 
cotelor de 
piata pentru 
raportare 
 
15/107 
Ghid privind 
raportarea 
pentru 
stabilitatea 
financiara 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

 

Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

 

 
Norma 
21/2016 
Anexa 2 

 

 

 

Articolul 231 - (1) 

par.1 şi 2 

(9) Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 
14/180 
Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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de grup la nivel de 

filială 

O2 pct 51 (Articolul 

231 (1) par. 3) 

(10) Art. 328-350; Art. 

356 

 

 ITS 2015/461 

pentru asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 – (2)) 

Articolul 231 – (3) 

par. 3 ultima frază 

(11) Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

pentru asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 51 (Articolul 

231 – (6) par. 1-3 )  

(12) Art. 328-350; Art. 

356 

Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 – (3)) 

Articolul 231 – (6) 

par. 4 

(13)  Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 238 - (2) 

ultima frază 

Articolul 238 – (3) 

par. 2 

(14)  Art. 352       

Articolul 231 - (3) par. 

2 

(15) Art. 352  ITS 2015/461 

- prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 231 (3) par. 

3 prima parte  

(16) Art. 352  ITS 2015/461 

- prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 214 - (2) par. 

3 

(17)    14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

  

Articolul 240 - (1) par. 

4 prima fraza 

(18) Art. 352       

Articolul 240 - (1) 

para 6 

(19) Art. 352       

Articolul 240 - (1) par. 

2 

(20) Art. 352       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 244 - (3) par. 

1 – 3 

 

 

 

 

Articolul 245 (3) 

(21) Art. 376-377 RTS  

modul de identificare 

a concentrărilor 

semnificative de 

riscuri și de stabilire a 

pragurilor de 

semnificaţie 

 

RTS  

modul de identificare 

a tranzacțiilor 

intragrup 

semnificative 

ITS 2015/2450  

formatele și 

machetele pentru 

raportarea 

concentrării 

riscurilor la nivel 

de grup și 

tranzacţiilor 

intragrup  

   R2015/35 
art. 376-377 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 244 - (3) par. 

4 

(22) Art. 376-377 RTS  

modul de identificare 

a concentrărilor 

semnificative de 

riscuri și de stabilire a 

pragurilor de 

semnificaţie 

ITS 2015/2450 

formatele și 

machetele pentru 

raportarea 

concentrării 

riscurilor la nivel 

de grup și 

tranzacţiilor 

intragrup 

   R2015/35 
art. 376-377 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 246 - (4) par. 

4 

(23)    14/253 
Ghid privind 
sistemul de 
guvernanta 
 
14/259 

 Norma 
35/2015 
Anexa 1 
 
 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

28 

Ghid privind 
autoevaluarea 
riscurilor si a 
solvabilitatii 
(ORSA) 

Norma 
35/2015 
Anexa 2 

Articolul 256 - (2) par. 

2 

(24) Articolele de la 359-

371 

 ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

15/109 
Ghid privind 
raportarile 
periodice 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 258 - (1) par. 

1 lit. a)  

(25)     Regulament 
CE – act 
delegat 
2016-2018 

  

Articolul 258 (1) par. 

1 lit. b) + par. 3 

(26)     Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  

Articolul 258  - (1) 

par. 2 

(27)     Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 258 - (1) par. 

4 

(28)     Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  

Articolul 258 - (2) 

prima fraza 

(29)     Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  

O2 pct. 50 (Articolul 

227 – (2) par. 1 si 2 ) 

O2 pct. 75 pentru 

articolul 260 (1) 

(30)    

 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/182 

Ghid privind 

metodologia 

pentru 

evaluările 

echivalenței 

aplicată de 

autoritățile 

naționale de 

supraveghere 

conform 

Directivei 

Solvabilitate II 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Procedură 
internă 
privind 
evaluarea 
echivalenței 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 227 – (3) 

Comisia poate adopta 

acte delegate în 

conformitate cu 

articolul 301a pentru 

a preciza criteriile de 

evaluare dacă regimul 

de 

solvabilitate al unei 

țări terțe este 

echivalent cu regimul 

prevăzut la titlul 

I capitolul VI. 

 Art. 379   
 
 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 
14/182 
Ghid privind 
metodologia 
pentru 
evaluările 
echivalenței 
aplicată de 
autoritățile 
naționale de 
supraveghere 
conform 
Directivei 
Solvabilitate II 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 
 
 
 
Procedură 
internă 
privind 
evaluarea 
echivalenței 

 

O2 pct .75 (Articolul 

260 – (4)) 

(31)    14/182 
Ghid privind 
metodologia 
pentru 
evaluările 
echivalenței 
aplicată de 
autoritățile 
naționale de 
supraveghere 
conform 
Directivei 
Solvabilitate II 

 Procedură 
internă 
privind 
evaluarea 
echivalenței 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 75 (Articolul 

260 – (7)) 

(32)    14/182 
Ghid privind 
metodologia 
pentru 
evaluările 
echivalenței 
aplicată de 
autoritățile 
naționale de 
supraveghere 
conform 
Directivei 
Solvabilitate II 

 Procedură 
internă 
privind 
evaluarea 
echivalenței 

 

Articolul 263 (33)    14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 262 – (2) (34)    14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

O2 pct. 75 Articolul 

260 - (2)  

  Art. 380 

Regulament 

      

Articolul 260- (3) – (6) N/A        

Articolul 261 (35)    14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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la nivel de 
grup 

Articolul 213 – (3) (36)  RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
programat 
de CE 
- ține de 
toate cele 3 
ESA’s și se 
va emite pe 
baza 
ghidurilor 
comune, în 
termen de 3 
ani după 
elaborarea 
acestora 

Articolul 213 – (4)  (37)  RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
programat 
de CE 
- ține de 
toate cele 3 
ESA’s și se 
va emite pe 
baza 
ghidurilor 
comune, în 
termen de 3 
ani după 
elaborarea 
acestora 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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FICOD art. 4 - (2)  

(Articolul 213 – (5) și 

(6)) 

(38)  

(39)  

 RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 

 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
programat 
de CE 
- ține de 
toate cele 3 
ESA’s și se 
va emite pe 
baza 
ghidurilor 
comune, în 
termen de 3 
ani după 
elaborarea 
acestora 

Articolul 249 - (1) 

ultimul par. – 

modificat de FICOD 

(40)  Art. 357 RTS  

a) informaţiile 

transmise  sistematic 

de şi către 

supraveghetorul 

coordonator 

b) informaţiile 

relevante pentru 

supravegherea la 

nivel de grup 

ITS 2015/2014  

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente 

14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 
15/112 
Ghid privind 
schimbul 
sitematic de 
informatii in 
cadrul 
colegiilor 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Procedură 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

este 
echivalentul 
art. 357 din  
Regulament
ul Delegat 
- vezi temei 
R2015/35 

O2 pct. 56 (Articolul 

237 (1), (3), (5) şi (6)) 

(41)  

(42)  

(43)  

Art. 352       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(44)  

Articolul 265 – (1) (45)         

Articolul 246 – (3) (46)     14/253 
Ghid privind 
sistemul de 
guvernanta 
 
14/259 
Ghid privind 
autoevaluarea 
riscurilor si a 
solvabilitatii 
(ORSA) 

 Norma 
35/2015 
Anexa 1 
 
 
Norma 
35/2015 
Anexa 2 

 

O2 pct. 66 (Articolul 

248 - (2) par. 3) 

Articolul 17. Atribuţii 

şi competenţe ale 

A.S.F. în calitate de 

membru al colegiului 

supraveghetorilor 

(1)  

Art. 354-356   14/178 

Ghid privind 

parametrii 

specifici 

societății 

 

14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

 

 

Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 248 - (4) par. 

1 

(2)  Art. 354-356   14/178 

Ghid privind 

parametrii 

specifici 

societății 

 

14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

 

 

Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Articolul 248 - (4) par. 

2 

(3)  Art. 354-356   14/178 

Ghid privind 

parametrii 

specifici 

societății 

 

14/179 
Ghid privind 
procesul de 
supraveghere 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

 

 

Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 249 – (1) (4)  Art. 357 RTS  

a) informaţiile 

transmise  sistematic 

de şi către 

supraveghetorul 

coordonator 

b) informaţiile 

relevante pentru 

supravegherea la 

nivel de grup 

ITS 2015/2014 

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente  

14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 
 
 
 
15/112 
Ghid privind 
schimbul 
sitematic de 
informatii in 
cadrul 
colegiilor 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

 

Procedură 

internă 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

R2015/35 
art. 357 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 240 - (1) par. 

4 a doua fraza  

(5)  Art. 352       

Articolul 214 - (2) par. 

4 

(6)     14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 251 - par. 1 (7)         

Articolul 239 - (1) par. 

1 şi 2 

(8)  Art. 352 -       

Articolul 239 - (1) par. 

3 

(9)  Art. 352 -       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 239 – (2) 

  

(10)  Art. 353 - 

Art. 352 

      

Articolul 239 – (3)  (11)  Art. 352 -       

Articolul 256 – (3) (12)  Articolele de la 359-

371 

 ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

15/109 
Ghid privind 
raportarile 
periodice 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 258 (1) par. 

1 lit. b) şi parţial par. 

2, 3 

(13)   

(14)  

    Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  

Articolul 258 - (1) par. 

3 

(15)      Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  

Articolul 258 - (1) par. 

4 

(16)  (FICOD)     Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 262 – (2) (17)  Ficod   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 236 

Articolul 237 – (1) 

(18)  Art. 351 -       

Articolul 238 - (3) par. 

2  

Articolul 238 – (4) 

(19)        

Articolul 238 - (5) par. 

1 

(20)        

Articolul 237 - (2) (21)        

Articolul 238 - (5) par. 

4 şi 5 

(22)        

Articolul 238 - (5) par 

2 şi 3 

(23)        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

39 

Articolul 249 - (1) par. 

1  

Articolul 18. 

Cooperarea şi 

schimbul de 

informaţii 

(1)  

Art. 357 RTS  

a) informaţiile 

transmise  sistematic 

de şi către 

supraveghetorul 

coordonator 

b) informaţiile 

relevante pentru 

supravegherea la 

nivel de grup 

ITS 2015/2014 

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente  

14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 
 
 
 
15/112 
Ghid privind 
schimbul 
sitematic de 
informatii in 
cadrul 
colegiilor 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e  

 

Procedură 

internă 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

R2015/35 
art. 357 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

O2 pct. 67 lit. (b) 

(Articolul 249 – (1a)) 

(2)  Art. 357 RTS  

a) informaţiile 

transmise  sistematic 

de şi către 

supraveghetorul 

coordonator 

b) informaţiile 

relevante pentru 

supravegherea la 

nivel de grup 

ITS 2015/2014 

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente 

14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 
 
 
 
15/112 
Ghid privind 
schimbul 
sitematic de 
informatii in 
cadrul 
colegiilor 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Procedură 

internă 

privind 

funcționarea 

operațională 

a colegiilor 

R2015/35 
art. 357 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 249 – (2)    Art. 357 RTS  

a) informaţiile 

transmise  sistematic 

de şi către 

supraveghetorul 

coordonator 

b) informaţiile 

relevante pentru 

supravegherea la 

nivel de grup 

ITS 2015/2014 

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente 

14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

R2015/35 
art. 357 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 249 – (3) [...] 

AEAPO elaborează, 

[...] proiecte de 

standarde tehnice de 

reglementare pentru 

a stabili:  

(a) elementele care 

trebuie colectate 

sistematic de către 

supraveghetorul 

grupului și diseminate 

altor autorități de 

supraveghere în cauză 

sau care trebuie 

transmise 

supraveghetorului 

grupului de către 

celelalte autorități de 

supraveghere în 

cauză;  

(b) elementele 

esențiale sau 

relevante pentru 

supravegherea la nivel 

de grup, cu scopul de 

a îmbunătăți 

convergența raportării 

în scopuri de 

supraveghere.  

 Art. 357 RTS  

a) informaţiile 

transmise  sistematic 

de şi către 

supraveghetorul 

coordonator 

b) informaţiile 

relevante pentru 

supravegherea la 

nivel de grup 

ITS 2015/2014 

proceduri, 

machete pentru 

transmitere info 

supraveghetor 

coordonator și 

schimb info 

autorități 

competente 

14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

R2015/35 
art. 357 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 250 – (1) (3)    14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 

 Procedură 
internă 
privind 
procesul de 
supravegher
e 

 

O2 pct. 68 (Articolul 

250 – (2)) 

(4)    14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Articolul 252 (5)        

Articolul 253 (6)        

Articolul 254 (1) (7)    15/106 
Ghid privind  
metodele de 
determinare a 
cotelor de 
piata pentru 
raportare 
 
 
15/107 
Ghid privind 
raportarea 
pentru 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

 

Norma 
21/2016 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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stabilitatea 
financiara 

O2 pct. 69 (Articolul 

254 (2) par. 1) 

(8)    15/106 
Ghid privind  
metodele de 
determinare a 
cotelor de 
piata pentru 
raportare 
 
15/107 
Ghid privind 
raportarea 
pentru 
stabilitatea 
financiara 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Norma 
21/2016 
Anexa 2 

 

Articolul 254 - (2) par. 

4 

(9)    15/106 
Ghid privind  
metodele de 
determinare a 
cotelor de 
piata pentru 
raportare 
 
15/107 
Ghid privind 
raportarea 
pentru 
stabilitatea 
financiara 
 
15/109 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Norma 
21/2016 
Anexa 2 
 
 
 
 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Ghid privind 
raportarile 
periodice 

Norma 
21/2016 
Anexa 1 

Articolul 255 – (1) (10)    14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Articolul 255 - (2) par. 

1 si 3 

Articolul 255 (2) par. 

4 

(11)  

(12)  

   14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Articolul 255 (2) par. 

2 

(13)    14/179 

Ghid pentru 

procesul de 

supraveghere 

 Procedură 

internă 

privind 

procesul de 

supravegher

e 

 

Articolul 258 - (2) 

ultima frază 

(14)      Regulament 

CE – act 

delegat 

2016-2018 

  

Articolul 264 N/A        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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 Secţiunea 5 – Secretul 

profesional 

       

Articolul 64 Articolul 19. Secretul 

profesional 

       

 CAPITOLUL III – 

Procesul de autorizare 

     Norma 

20/2016 - 

autorizarea 

 

Regulamen 

t 14/2015 - 

conducerea 

 

Regulament 

3/2016 - 

acţionarii 

Pentru 

întreg 

capitolul 

Articolul 14  

Principiul autorizări 

 

Articolul 20 

Articolul 20. Prevederi 

generale 

(1) 

(2) 

       

Articolul 73 – (1) (3)        

Articolul 15 – (5) par. 

1 

(4)        

Articolul 73 – (2) par. 

1 

(5)        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 15 – (1) (6)         

Articolul 15 – (2) (7)         

Articolul 15 – (3) (8)         

Articolul 15 – (4)  (9)         

Articolul 15 – (5) par. 

2 

(10)        

Articolul 16 - (1), (2) 

par.1 

(11)         

Articolul 16 - (2) par. 

2 

(12)         

Articolul 19 - par. 1,2 (13)         

Articolul 21 – (3) (14)         

Articolul 21 – (4)         

Articolul 22 n/a        

Articolul 17 – (1) la definiţie societate        

Articolul 17 - (2) 

(Articolul 17 – (3) 

 (15) 

(16) 

       

Articolul 18 – (1) Articolul 21. Condiţiile 

de acordare a 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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autorizaţiei de 

funcţionare 

(1) 

Articolul 24 - (1) (2)         

Articolul 18 - (2) (3)         

Articolul 18 - (3) (4)         

Articolul 18 - (4) (5)        

 (6)        

Articolul 23 – (1) Articolul 22. Planul de 

afaceri 

(1)  

       

Articolul 23 - (2) (2)         

 Articolul 23. Acţionarii 

şi asociaţii cu 

participaţii calificate 

   Ghid comun 
privind 
evaluarea  
prudențială a 
achizițiilor și 
majorarea 
participațiilor 
calificate ın̂ 
sectorul  
financiar 
  

 Regulamentu
l nr. 3/2016 
privind 
criteriile 
aplicabile şi 
procedura 
pentru 
evaluarea 
prudenţială a 
achiziţiilor şi 
majorărilor 
participaţiilor 
la entităţile 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

48 

reglementate 
de 
Autoritatea 
de 
Supravegher
e Financiară   

Articolul 24 - (2) (1)  

(2)  

       

Articolul 24 - (1) par. 

2 

Articolul 24. 

Respingerea solicitării 

de acordare a 

autorizaţiei de 

funcţionare 

 (1) 

       

Articolul 25 par. 1 (2)         

Articolul 25 par. 2 și 3 (3)         

 CAPITOLUL IV – 

Desfăşurarea 

activităţii 

Secţiunea 1 – 

Dispoziţii  generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       

Articolul 40 Articolul 25. Prevederi 

generale 

(1)  

   + 14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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 (2)        

Artcolul 35 – (5) o 

parte 

a)    15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 55 - (2) b)     15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 47 - (3) c)      14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 

15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 

 

Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 116 – par. 1 d)     14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 116 – par. 2 e)     14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 120 - par. 3 f)  Art. 222-238  

Art. 240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 19 - par. 3 (3)         

Articolul 21 – (2) N/A        

 Articolul 25 (4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9)  

       

Articolul 41 – (1) și (2) Secţiunea 2 – Sistemul 

de guvernanţă 

Articolul 26. Sistemul 

de guvernanţă 

(1)  

Art. 258- 275   + 14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 

 Norma 
35/2015 
Anexa 1 

 

 

 

Articolul 41 – (3) par. 

1 

(2)     + Ghid 14/259 

privind 

 + Norma 

35/2015 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

51 

O2 pct.10, lit. (b), ult 

par. (art. 44, alin. 2a, 

ult. par 

autoevaluarea 

riscurilor și a 

solvabilității 

Anexa 2 

Articolul 41 – (3) par. 

2 

(3)         

Articolul 41 – (4) 

Articolul 41 – (5) 

par.1 

(4)  

 

       

Articolul 41 – (5) (5)  

(6) 

(7) 

       

Articolul 42 – (1) Articolul 27. Cerinţele 

de competenţă 

profesională şi 

probitate morală 

(1) 

Art. 273 RTS  + 14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

R2015/35 
art. 273 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

 (2)        

Articolul 42 – (2) (3)  Art. 273       

Articolul 42 – (3) (4) Art. 273       

Articolul 43 – (1) 

prima parte 

(5)    

 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 43 – (1) 

partea 2 şi (2) 

(6)        

Articolul 43 – (3) (7)         

Articolul 43 - (4) Prevăzut în cap. II        

Articolul 44 – (1) Articolul 28. 

Managementul 

riscului  

(1) 

Art. 258-267 

Art. 275 

Art. 268-272 

   + Ghid 14/259 

privind 

autoevaluarea 

riscurilor și a 

solvabilității 

 

+ 14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 2 

 

 

 

Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 

Articolul 44 – (2) 

par.1 si 2 

  

(2)  Art. 258-267 

Art. 275 

Art. 268-272 

       

Articolul 44 – (2) par. 

3 și (3) 

(3)  Art. 258-267 

Art. 275 

Art. 268-272 

      

Articolul 44 – (4) (4)  Art. 258-267 

Art. 275 

Art. 268-272 

      

O2 pct. 10 lit. (a) (5)  Art. 258-267 -       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 44 – (4) Art. 275 - 

Art. 268-272 - 

O2 pct. 10 lit. (b) 

(Articolul 44 – (2a) 

par.1 ) 

(6)  Art. 258-267 - 

Art. 275 - 

  

 

 

    

O2 pct. 10, lit. (c) – 

(art. 44, alin. (4a)) 

(7)  Art. 268-272   ITS 2015/2015 

verificare evaluări 

externe ale 

creditului 

    

Articolul 44 – (5) (8)  Art. 258-267 - 

Art. 275 - 

Art. 268-272 - 

      

Articolul 45 – (1) Articolul 29. 

Autoevaluarea 

riscurilor şi a 

solvabilităţii (ORSA) 

(1)  

Art. 262-264 RTS 

elementele avute în 

vedere de evaluarea 

globală a solvabilităţii 

 Ghid 14/259 

privind 

autoevaluarea 

riscurilor și a 

solvabilității 

 

14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 2 

 

 

 

Norma 

35/2015 

Anexa 1 

R2015/35 
art. 262-264 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 45 – (2) (2)         

O2 pct 11 – Articolul 

45 – (2a) 

(3)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 45 – (3) (4)         

Articolul 45 - (4), (5) (5)         

Articolul 45 - (7) 

prima parte 

(6)         

Articolul 46 – (1) Articolul 30. Sistemul 

de control intern 

(1)  

Art. 268-272 -   14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 

Articolul 46 – (2) (2)  Art. 268-272 -       

Articolul 47  Articolul 31. Auditul 

intern 

Art. 268-272 -   14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 

Articolul 48 – (1) Articolul 32. Funcţia 

actuarială  

(1) 

Art. 268-272    14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 

35/2015 

Anexa 1 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 48 – (2) (2)         

Articolul 49 – (1) Articolul 33. 

Externalizarea 

(1)  

Art. 274 RTS  14/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

R2015/35 
art. 274 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 49 – (2) (2)         

Articolul 49 - (3) (3)         

Articolul 50 (1) a) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

aduce precizări 

suplimentare cu 

privire la următoarele 

elemente:  

(a) elementele 

sistemelor prevăzute 

la articolele 41, 44, 46 

și 47 și, în special, 

domeniile care 

trebuie acoperite de 

managementul 

active– pasive și de 

politicile de investiții 

 Art. 274   
 
 
 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

56 

ale întreprinderilor de 

asigurare și de 

reasigurare, prevăzute 

la articolul 44 

alineatul (2); 

Articolul 50 (1) b) 

funcțiile prevăzute la 

articolele 44, 46, 47 și 

48. 

 Art. 268-272  

Art. 275 

      

Articolul 50 (2) a) [...] 

AEAPO elaborează, 

[...], proiecte de 

standarde tehnice de 

reglementare pentru 

a preciza urmă 

toarele:  

(a) cerințele stabilite 

la articolul 42 și 

funcțiile care fac 

obiectul acestora; 

 Art. 273 RTS     R2015/35 
art. 273 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 50 (2) b) 

condițiile pentru 

externalizare, în 

special către furnizori 

 Articolul 274 

Regulament 

RTS     R2015/35 
art. 274 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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de servicii din țări 

terțe.  

Articolul 50 (3)  

[...] AEAPO 

elaborează, [...] 

proiecte de standarde 

tehnice de 

reglementare pentru 

a aduce precizări 

suplimentare cu 

privire la elementele 

acestei evaluări.  

 Articolul 262 - 264 RTS     R2015/35 
art. 262-264 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

 Secţiunea 3 – Procesul 

de supraveghere  

       

Articolul 36 - (1) par. 

1 

Articolul 34. Principii  

(1)  

   14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 

 Procedură 

proces de 

supravegher

e 

 

Articolul 36 – (1) par. 

2 și (2) 

Articolul 74 (5) 

(2)         

Articolul 36 - (3) și (5) (3)         

Articolul 36 - (4) (4)         

Articolul 36 - (6) (5)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

58 

Articolul 37 – (1) 

  

Articolul 35. 

Majorarea de capital 

de solvabilitate  

(1) 

Articolele 276-287 

 

 ITS 2015/2012 

stabilirea, 

calcularea și 

eliminarea 

majorărilor de 

capital de 

solvabilitate 

    

O2 pct. 8 lit. b) 

(Articolul 37 - (2)) 

(2)         

Articolul 37 - (3) (3)         

Articolul 37 - (4) (4)         

Articolul 37 - (5) par. 

1 

(5)        

Articolul 37 – (5) par. 

2 

(6)         

Articolul 37 –(6)  

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

aduce precizări 

suplimentare cu 

privire la 

circumstanțele în care 

se pot impune 

majorări de capital. 

 Art. 276-281    
 
 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 37- (7) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

aduce precizări 

suplimentare cu 

privire la 

metodologiile de 

calculare a majorărilor 

de capital. 

 Art. 282-287       

Articolul 37- (8)    ITS 2015/2012 

stabilirea, 

calcularea și 

eliminarea 

majorărilor de 

capital de 

solvabilitate 

    

Articolul 38 - (1) Articolul 36. Funcţiile 

şi activităţile 

externalizate 

  

       

(2) Prevăzut la cap. II        

Articolul 35 alin. (1)  Articolul 37. 

Informaţiile transmise 

A.S.F. în cadrul 

procesului de 

supraveghere    

Art. 304-314;  

Art. 372-375 

 ITS 2015/2450 

formatele și 

machetele pentru 

raportarea 

concentrării 

15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(1) riscurilor la nivel 

de grup și 

tranzacţiilor 

intragrup 

O2 pct. 10 b (art. 44 

alin. 2a, par. 2 prima 

frază) 

(2)     15/253  

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 

15/259 

Ghid privind 

ORSA 

 

15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Normă 

35/2015 

Anexa 1 

 

 

Normă 

35/2015 

Anexa 2 

 

Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

O2 pct. 10 b par. 2  

(art. 44 alin. 2a, par 2 

a doua frază) 

(3)         

Articolul 35 - (2) lit. 

(a) 

(4)         

Articolul 35 - (2), lit. 

(b), (c) 

(5)        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 35 - (3) 

 

(6)         

Articolul 35 - (4) (7)         

Articolul 35 - (5) (8)         

O2 pct. 7, b (art. 35, 

alin. (6) par.1) 

(9)     + 15/106 

Ghid privind 

metodele de 

determinare a 

cotelor de 

piață pentru 

raportare 

 + Procedură 

procesul de 

supravegher

e 

 

O2 pct. 7, b (Articolul 

35 (7) par. 1) 

(10)     + 15/106 

Ghid privind 

metodele de 

determinare a 

cotelor de 

piață pentru 

raportare 

 + Procedură 

procesul de 

supravegher

e 

 

O2 pct. 7, b (Articolul 

35 (6) şi (7) par 2) 

(11)     + 15/106 

Ghid privind 

metodele de 

determinare a 

cotelor de 

piață pentru 

raportare 

 + Procedură 

procesul de 

supravegher

e 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 7, b (Articolul 

35 (6) par. 3, 4 şi (7) 

par.3 si 4 

(12)     + 15/106 

Ghid privind 

metodele de 

determinare a 

cotelor de 

piață pentru 

raportare 

 + Procedură 

procesul de 

supravegher

e 

 

O2 pct. 7, b (Articolul 

35 (8)) 

(13)     + 15/106 

Ghid privind 

metodele de 

determinare a 

cotelor de 

piață pentru 

raportare 

 + Procedură 

A.S.F. – 

procesul de 

supravegher

e 

 

Articolul 35 (9) – (11) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] prin care 

se precizează 

informațiile 

menționate la 

alineatele (1)-(4) de la 

prezentul articol și 

termenele de 

transmitere a acestor 

informații, [...] 

n/a Art. 304-314; Art. 

372-375 

 ITS 2015/2450  

formatele și 

machetele pentru 

raportarea 

concentrării 

riscurilor la nivel 

de grup și 

tranzacţiilor 

intragrup 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 39 – (1) par. 

1 

Articolul 38. 

Transferul de 

portofoliu  

(1)  

(2) 

   

 

  Norma 

20/2016 

autorizarea 

 

Articolul 39 – (1) par. 

2, (3) și (4) 

(3)         

Articolul 39 – (3), (4) 

și (5) 

Articolul 142 – (2) 

Articolul 39 - (6) par. 

2 și 3 

(4)    

 

    

Articolul 51 - (1) par.1 

si teza de la par. 2 

Secţiunea 4 - Raportul 

privind situaţia 

financiară şi 

solvabilitatea 

Articolul 39: 

Conţinutul 

(1)  

Art. 290-303  ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 51 - (1) par.2 (2)         

Articolul 51- 1 lit. e) 

pct. (v) ult. parte 

(3)        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 13 a par. 1 

(Articolul 51 – (1a) 

par. 1) 

(4)         

O2 pct. 13 a par. 2 

(Articolul 51 – (1a) 

par. 2) 

(5)         

Articolul 51 - (2) par. 

1 

(6)         

Articolul 51 - (2) par. 

2 

Articolul 51 - (2) par. 

3 

(7)         

Articolul 51 - (2) par. 

4 

(8)         

Articolul 53 - (1) și (4) Articolul 40. 

Principiile aplicabile 

(1)  

Art. 290-303  ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 53 - (3) (2)         

Articolul 53 - (2) (3)         

Articolul 54 - (1) par. 

1 

  

Articolul 41. 

Informaţii 

suplimentare şi 

actualizarea 

raportului  

(1)  

Art. 290-303  ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

15/109 

Ghid privind 

raportările 

periodice și 

raportul public 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 54 – (1) par. 

2 

(2)         

Articolul 54 – (1) par. 

3 prima parte și par. 4 

prima parte 

(3)         

Articolul 54 – (1) par. 

3 partea 2 și par. 4 

partea 2 

(4)         

Articolul 54 - (2) (5)         

Articolul 55 – (1) Articolul 42. Strategia 

şi aprobarea 

(1)  

Art. 290-303  ITS 2015/2452 15/109 

Ghid privind 

raportările 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

periodice și 

raportul public 

Articolul 55 – (2) (2)         

Articolul 56 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

aduce precizări 

suplimentare cu 

privire la informațiile 

care trebuie publicate 

și cu privire la 

termenele aferente 

publicării anuale a 

informațiilor în 

conformitate cu 

secțiunea 3.  

[...] AEAPO elaborează 

proiecte de standarde 

tehnice de punere în 

aplicare cu privire la 

 Art. 290-303 

Regulament 

 ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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proceduri, formate și 

machete.  

Articolul 57 (1) Secţiunea 5 – 

Participaţiile calificate 

Articolul 43. Achiziţiile 

(1)  

 RTS lista exhaustivă a 

informațiilor 

transmise 

 

RTS  

ajustări ale criteriilor 

de evaluare a 

proiectului de 

achiziţie 

ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii 

achizitori 

  Regulament 
3/2016 
acţionarii 

Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

 

Nu a fost 
programat 
de CE – 
OPȚIONAL 

Articolul 57 - (2) par. 

1 

(2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 57 - (2) par. 

2 

(3)         

Articolul 58 - (1) para 

1 

Articolul 44. Termenul 

de evaluare 

(1)  

       

Articolul 58 - (2) par. 

1 și o parte din par 2 

(2)         

Articolul 58 - (2) par 2 (3)         

Articolul 58 - (3) (4)         

Articolul 58 - (6) (5)        

Articolul 58 - (4) (6)         

Articolul 58 – (5) (7)         

Articolul 58 - (7)- (9),  

O2 pct. 16 (8, 9) 

N/A  RTS lista exhaustivă a 

informațiilor 

transmise 

 

RTS  

ajustări ale criteriilor 

de evaluare a 

proiectului de 

achiziţie 

ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii 

achizitori 

   Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

 

Nu a fost 
programat 
de CE 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

69 

Articolul 59 - (1) Articolul 45. 

Evaluarea 

(1)  

 RTS lista exhaustivă a 

informațiilor 

transmise 

 

RTS  

ajustări ale criteriilor 

de evaluare a 

proiectului de 

achiziţie 

ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii 

achizitori 

  Regulament 
3/2016 
acţionarii 

Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

 

Nu a fost 
programat 
de CE – 
opţional 

Articolul 59 - (2) (2)         

Articolul 59 - (3) NA        

Articolul 59 - (4) (3)         

Articolul 59 - (5) (4)         

Articolul 63 (5)         

Articolul 60 – (2) 

par.2 

Articolul 46. Achiziţiile 

realizate de entităţile 

financiare 

reglementate 

 RTS lista exhaustivă a 

informațiilor 

transmise 

 

RTS  

ajustări ale criteriilor 

de evaluare a 

proiectului de 

achiziţie 

ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii 

achizitori 

  Regulament 
3/2016 
acţionarii 

Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

 

Nu a fost 
programat 
de CE – 
opţional 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 61 - par. 1 Articolul 47. 

Informaţiile transmise 

de către societăţi 

(1)  

 RTS lista exhaustivă a 

informațiilor 

transmise 

 

RTS  

ajustări ale criteriilor 

de evaluare a 

proiectului de 

achiziţie 

ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii 

achizitori 

  Regulament 
3/2016 
acţionarii 

Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

 

Nu a fost 
programat 
de CE – 
opţional 

Articolul 61 - par. 2 (2)         

Articolul 62 - par. 1 

prima frază 

Articolul 62 - par. 2  

Articolul 48. Măsurile 

adoptate de A.S.F. 

(1)  

 RTS lista exhaustivă a 

informațiilor 

transmise 

 

RTS  

ajustări ale criteriilor 

de evaluare a 

proiectului de 

achiziţie 

ITS  

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

procesul de 

consultare dintre 

supraveghetori în 

ceea ce priveşte 

potenţialii 

achizitori 

  Regulament 
3/2016 
acţionarii 

Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 

 

Nu a fost 
programat 
de CE – 
opţional 

nulitatea oricăror 

voturi [...] 

(2)  

  

       

 Secţiunea 6. 

Desfăşurarea 

simultană a activităţii 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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de asigurări generale 

şi de asigurări de viaţă 

Articolul 73 - (2) par. 

2 

Articolul 74 - (1) + 6 

par. 1 

Articolul 49. 

Administrarea 

separată a 

activităţilor 

 (1)  

       

Articolul 74 - (2)  (2)         

Articolul 74 - (3) (3)         

Articolul 74 - (4) și (7) 

par.2 

(4)         

Articolul 74 - (6) para 

2 

(5)         

Articolul 74 - (7) (6)         

Articolul 73 - (3) 

prima parte 

Articolul 50. Prevederi 

specifice 

       

Articolul 73 - (3) a 

doua parte 

 

 

       

Articolul 73 - (4)  (2)         

Articolul 73 - (5)  (3)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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 Secţiunea 7 – Auditorii 

externi 

       

 

Articolul 72 - (1) para 

1 

 

 

Articolul 51. 

Atribuţiile auditorilor 

externi 

(1)   

(2)   

(3) 

(4)  

(5)  

   

 

 

 

 

 

 

  Norma 

27/2015 

(audit 

statutar) 

 

Articolul 72 - (1) para 

2 

(6)         

  (7)        

Articolul 72 - (2) (8)         

 (9)         

 (10)         

 Capitolul V – 

Solvabilitatea  

Secţiunea 1 – 

Evaluarea activelor şi 

obligaţiilor  

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

73 

Articolul 75 - (1) Articolul 52. 

Evaluarea activelor şi 

a obligaţiilor 

Art 7-16 RTS   15/113 

Ghid privind 

recunoașterea  

și evaluarea 

activelor și a 

altor obligații 

decât 

rezervele 

tehnice 

 Norma 

34/2015 

Anexa 17 

R2015/35 
art. 7-16 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 75 - (2) 

Comisia adoptă acte 

delegate, [...] pentru a 

stabili metodele și 

ipotezele care trebuie 

aplicate la evaluarea 

activelor și pasivelor 

în conformitate cu 

alineatul (1). 

 Art 7-16       

Articolul 75 - (3) [...] 

AEAPO elaborează, cu 

respectarea articolului 

301b, proiecte de 

standarde tehnice de 

reglementare pentru 

a preciza: 

(a) în măsura în care 

actele delegate 

 Art 9-14  

 Art. 16  

      



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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menționate la 

alineatul (2) impun 

utilizarea standardelor 

internaționale de 

contabilitate adoptate 

de Comisie [...] 

compatibilitatea 

acestor standarde de 

contabilitate cu 

metoda de evaluare a 

activelor și pasivelor, 

potrivit dispozițiilor de 

la alineatele (1) și (2); 

(b) metodele și 

ipotezele care 

urmează a fi utilizate 

atunci când prețurile 

de cotare pe piață nu 

sunt disponibile sau 

când standardele 

internaționale 

de contabilitate, 

adoptate de Comisie 

[...], nu concordă 

temporar sau 

permanent cu metoda 

de evaluare a 

activelor și pasivelor 

stabilită 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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la alineatele (1) și (2); 

 (c) metodele și 

ipotezele care 

urmează a fi utilizate 

la evaluarea 

activelor și pasivelor 

în conformitate cu 

alineatul (1), în cazul 

în care actele delegate 

menționate la 

alineatul (2) permit 

utilizarea metodelor 

de evaluare 

alternative. 

 Secţiunea 2 – 

Rezervele tehnice  

       

Articolul 76 – (1)  Articolul 53. Prevederi 

generale 

(1)  

   14/165 

Ghidul privind 

limitele 

contractuale 

 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 1 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 76 – (2) (2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 76 - (3) și (4) (3)         

Articolul 76 - (5) (4)         

Articolul 77 - (1) Articolul 54. 

Calcularea rezervelor 

tehnice  

(1)  

Art 17-18;  

Art 21-36;  

Art. 37-39 

Art 40 - 48 

Art. 56-61 

RTS  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

R2015/35 
art. 42 şi 56-
61 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 77 - (2) par. 

1 

(2)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 

Articolul 77 – (2) par. 

2 

(3)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

 Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

garanțiile pe 

termen lung 

Articolul 77 - (2) par.3 (4)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

Articolul 77 - (2) par. 

4 

(5)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

Articolul 77 - (3) (6)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

Articolul 77 - (4) (7)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

82 

desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

Articolul 77 - (5) par. 

1 

(8)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

83 

Articolul 77 - (5) par. 

2, 3 

(9)    ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23  - Articolul 

77a 

O2 pct. 23 - Articolul 

77 d – (3) par. 3 

Articolul 55. 

Garanţiile pe termen 

lung 

(1)  

Art.44-54   

 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 

O2 pct. 23 - Articolul 

77b – (1) 

(2) Art. 52  ITS  2015/500  

procedurile care 

trebuie urmate 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

aplicării unei 

prime de 

echilibrare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77b – (1) par. 2 si 3 

(3)  Art. 52  ITS  2015/500  

procedurile care 

trebuie urmate 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

aplicării unei 

prime de 

echilibrare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

O2 pct. 23 - Articolul 

77b – (2)  

(4)  Art. 52  ITS  2015/500  

procedurile care 

trebuie urmate 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

aplicării unei 

prime de 

echilibrare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

86 

O2 pct. 23 - Articolul 

77b – (3) 

(5)  Art. 52  ITS  2015/500  

procedurile care 

trebuie urmate 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

aplicării unei 

prime de 

echilibrare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

O2 pct. 23 - Articolul 

77c – (1) 

(6)  Art. 53-54  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

O2 pct. 23 - Articolul 

77c – (2) 

(7)  Art. 53-54  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

88 

desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (2) par. 1 

(8)  Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (2) par. 2 

(9)  Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (3) par. 1 şi 2 

(10)  Art. 49-51 -  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (3) par. 3 

Articolul 77d – (5) 

(11)  

O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (3) par. 3 

fraza 2 este transpusă 

la alin. (1) 

Art. 49-51 -  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (4) par. 1 prima 

parte  

(12) Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (4) par. 1 

partea a doua 

(13)  Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (4) par. 2  

(14)  Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (4) par. 3 

(15)    Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 23 - Articolul 

77d – (6) 

(16)  Art. 49-51  ITS 2016/1376 de 
stabilire a 
informațiilor 
tehnice pentru 
calcularea 
rezervelor tehnice 
și a fondurilor 
proprii de 
bază în vederea 
efectuării 
raportării ce 
vizează datele de 
referință cuprinse 
între 30 iunie și 29 
septembrie 2016 în 
conformitate cu 
Directiva 
2009/138/CE a 
Parlamentului 
European și 
a Consiliului 
privind accesul la 
activitate și 
desfășurarea 
activității de 
asigurare și de 
reasigurare 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

+ 15/111 

Ghid privind 

aplicarea 

măsurilor 

pentru 

garanțiile pe 

termen lung 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 16 

 

O2 pct. 23 - Articolul 

77e – (1) 

(17)  Art. 49-51 

Art. 44-48 

Regulament 

2016/1376 

  14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

Regulament 

CE 2016/165 

Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 78 

Articolul 79, par. 1 și 

par.2 prima parte 

Articolul 56. Alte 

elemente pentru 

calcularea rezervelor 

tehnice  

(1)  

   14/165 

Ghid privind 

limitele 

contractuale 

 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 1 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 1 

 

Articolul 79, par. 2, 

partea 2 

(2)     14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 80 Articolul 57. 

Segmentarea 

Art. 55 -   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 81 - par. 1 și 

2 

Articolul 58. Creanţele 

din reasigurare sau de 

la vehicule 

investiţionale 

(1)  

Art. 42 RTS  

ajustarea pentru riscul 

de contrapartidă 

 

 

14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

R2015/35 
art. 42 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 81 – par. 3 (2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

98 

Articolul 82 – par. 1 Articolul 59. Calitatea 

datelor şi 

aproximările utilizate 

(1)  

Art. 19-21   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 82 – par. 2 (2)         

Articolul 83 Articolul 60. 

Rezultatele obţinute 

şi experienţa 

anterioară 

   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 84  Articolul 61. 

Adecvarea şi 

majorarea rezervelor 

tehnice  

(1) 

   14/166 
Ghid privind 
evaluarea 
rezervelor 
tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 85 (2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 86 (1) a) 

Comisia adoptă acte 

delegate, [...] pentru a 

stabili:  

(a) metodologiile 

actuariale și statistice 

care trebuie utilizate 

pentru calcularea 

celei mai bune 

estimări prevăzute la 

articolul 77 alineatul 

(2); 

 Art 17-18;  

Art 21-36;  

Art 41 - 

  14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 86 (1) b)  

metodologiile, 

principiile și tehnicile 

necesare pentru a 

stabili structura 

temporală relevantă a 

ratei dobânzilor fără 

risc care trebuie 

utilizată la calcularea 

celei mai bune 

estimări prevăzute la 

articolul 77 alineatul 

(2); 

 Art 43-48   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 86 (1) 

c)circumstanțele în 

 Art. 40    14/166  Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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care rezervele tehnice 

se calculează ca întreg 

sau ca suma dintre 

cea mai bună 

estimare și o marjă de 

risc, precum și 

metodele care trebuie 

utilizate în cazul în 

care rezervele tehnice 

se calculează ca 

întreg, în 

conformitate cu 

articolul 77 alineatul 

(4); 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

Articolul 86 (1) d) 

metodele și ipotezele 

care trebuie utilizate 

pentru calcularea 

marjei de risc, inclusiv 

determinarea valorii 

fondurilor proprii 

eligibile necesare 

pentru a putea 

acoperi obligațiile de 

asigurare și de 

reasigurare și 

calibrarea ratei 

costului capitalului, în 

 

 

 

 

 

Art 37-39   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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conformitate cu 

articolul 77 alineatul 

(5); 

Articolul 86 (1) e 

liniile de activitate pe 

baza cărora obligațiile 

de asigurare și de 

reasigurare urmează 

să fie segmentate 

pentru calcularea 

rezervelor tehnice 

menționate la 

articolul 80; 

 Art. 55    14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 86 (1) f 

standardele care 

trebuie respectate 

pentru a asigura 

caracterul adecvat, 

complet și exact al 

datelor utilizate la 

calcularea rezervelor 

tehnice, precum și 

circumstanțele 

specifice în care ar fi 

potrivit să se utilizeze 

aproximări, inclusiv 

abordări de la caz la 

 Art. 19-21   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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caz, pentru calcularea 

celei mai bune 

estimări, în 

conformitate cu 

articolul 82; 

Articolul 86 (1) g) 

specificațiile 

referitoare la cerințele 

prevăzute la articolul 

77b alineatul (1), 

inclusiv metodele, 

ipotezele și parametrii 

standard care trebuie 

utilizați la calculul 

impactului creșterii 

riscului de mortalitate 

menționat la articolul 

77b alineatul (1) litera 

(e); 

 Art. 52   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 86 (1) h) 

specificațiile 

referitoare la cerințele 

prevăzute la articolul 

77c, inclusiv ipotezele 

și metodele care 

trebuie aplicate la 

calculul primei de 

 Art. 53-54   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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echilibrare și al marjei 

de credit istorice; 

Articolul 86 (1) i) 

metodele și ipotezele 

pentru calculul primei 

de volatilitate 

menționate la 

articolul 77d, inclusiv 

o formulă pentru 

calculul marjei 

menționate la 

alineatul (2) din 

articolul menționat. 

 Art. 49-51   14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 86 (2) a) [...] 

AEAPO elaborează, 

[...] proiecte de 

standarde tehnice de 

reglementare pentru 

a preciza următoarele:  

(a) metodologiile care 

trebuie utilizate la 

calcularea ajustării 

 Art. 42  RTS  14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

R2015/35 
art. 42 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 
 
 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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pentru nerambursare 

de către 

contrapartidă, 

menționate la 

articolul 81, pentru 

determinarea 

pierderilor estimate în 

cazul în care 

contrapartida nu își 

onorează obligațiile; 

Articolul 86 (2) b) 

dacă este cazul, 

metode și tehnici 

simplificate de calcul 

al rezervelor tehnice, 

pentru a garanta că 

metodele actuariale și 

statistice menționate 

la literele (a) și (d) 

sunt proporționale cu 

natura, amploarea și 

complexitatea 

riscurilor asumate de 

întreprinderile de 

asigurare și de 

reasigurare, inclusiv 

de întreprinderile de 

 Art 56-61  RTS  14/166 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

R2015/35 
art. 56-61 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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asigurare și de 

reasigurare captive. 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(3) [...] AEAPO 

elaborează proiecte 

de standarde tehnice 

de punere în aplicare 

cu privire la 

procedurile pentru 

aprobarea aplicării 

unei ajustări de 

echilibrare 

menționate la 

articolul 77b alineatul 

(1). 

   ITS  2015/500  

procedurile care 

trebuie urmate 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

aplicării unei 

prime de 

echilibrare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

    

 Secţiunea 3 – 

Fondurile proprii 

Subsecţiunea 1 – 

Determinarea 

fondurilor proprii  

       

Articolul 87 Articolul 62. Prevederi 

generale  

       

Articolul 88 Articolul 63. Fondurile 

proprii de bază 

       

Articolul 89 - (1) par. 

1 

Articolul 64. Fondurile 

proprii auxiliare 

(1) 

   14/167 
Ghid privind 
fondurile 
proprii 
auxiliare 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 89 - (1) par. 

2 

(2)        

Articolul 89 - (2)  (3)         

Articolul 90 - (1)  Articolul 65. 

Aprobarea fondurilor 

proprii auxiliare 

(1) 

Art. 62-67  ITS  2015/499   

procedurile care 

trebuie folosite 

pentru aprobarea 

utilizării 

elementelor 

fondurilor proprii 

auxiliare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 

Articolul 90 - (2) (2)  Art. 68       

Articolul 90 - (3)  (3)         

Articolul 90 - (4) (4)         

Articolul 91  Articolul 66. Fondurile 

surplus 

       

Articolul 92 (1)   Art. 62-68       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 92 (1a)   Art. 62-68 RTS  14/170 

Ghid privind 

tratamentul 

societăților 

afiliate, 

inclusiv a 

participațiilor 

 Norma 
34/2015 
Anexa 6 

R2015/35 
art. 262-68 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 92 (3)    ITS  2015/499   

procedurile care 

trebuie folosite 

pentru aprobarea 

utilizării 

elementelor 

fondurilor proprii 

auxiliare în 

conformitate cu 

Directiva SII 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 93 - (1) Subsecţiunea 2 – 

Clasificarea fondurilor 

proprii  

Articolul 67. 

Caracteristici 

(1)  

Art. 69-79 RTS  

metodele aplicate de 

autorităţile de 

supraveghere atunci 

când aprobă 

evaluarea și 

clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii care 

nu apar în actul 

delegat specific 

 14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare 

 

14/168 

Ghid privind 

clasificarea 

fondurilor 

proprii 

 

15/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 4 

 

 

 

Norma 
35/2015 
Anexa 1 

R2015/35 
art. 79 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 93 - (2) (2)         

Articolul 94 Articolul 68. Criteriile 

principale de 

clasificare pe ranguri 

Art. 69-79 RTS  

metodele aplicate de 

autorităţile de 

supraveghere atunci 

când aprobă 

evaluarea și 

clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii care 

 14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare 

 

14/168 

Ghid privind 

clasificarea 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 4 

R2015/35 
art. 79 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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nu apar în actul 

delegat specific 

fondurilor 

proprii 

Articolul 95 – par. 1 și 

2 

Articolul 69. 

Clasificarea pe ranguri 

(1)  

Art. 69-79 RTS  

metodele aplicate de 

autorităţile de 

supraveghere atunci 

când aprobă 

evaluarea și 

clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii care 

nu apar în actul 

delegat specific 

 14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare 

 

14/168 

Ghid privind 

clasificarea 

fondurilor 

proprii 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 4 

R2015/35 
art. 79 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 95 - par.3 (2)         

Articolul 96 Articolul 70. 

Clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii 

specifice asigurărilor 

Art. 69-79 RTS  

metodele aplicate de 

autorităţile de 

supraveghere atunci 

când aprobă 

evaluarea și 

clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii care 

nu apar în actul 

delegat specific 

 14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare 

 

14/168 

Ghid privind 

clasificarea 

fondurilor 

proprii 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 4 

R2015/35 
art. 79 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 97 (1) 

Comisia adoptă acte 

delegate, [...] pentru a 

stabili o listă a 

elementelor 

fondurilor proprii, 

inclusiv a celor 

prevăzute la articolul 

96, considerate ca 

îndeplinind criteriile 

prevăzute la articolul 

94, care să conțină, 

pentru fiecare 

element al fondurilor 

proprii, o descriere 

exactă a 

caracteristicilor care 

au determinat 

clasificarea acestuia. 

 Art 69-79       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 97 (2) 

[...]  AEAPO 

elaborează, [...] 

proiecte de standarde 

tehnice de 

reglementare prin 

care precizează 

metodele pe care 

autoritățile de 

supraveghere trebuie 

să le folosească atunci 

când aprobă 

evaluarea și 

clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii care 

nu apar pe lista 

menționată la 

alineatul (1). [...] 

Comisia reexaminează 

periodic și, dacă este 

cazul, actualizează 

lista menționată la 

alineatul (1) având în 

vedere evoluțiile 

pieței. 

 Art. 79 RTS  

metodele aplicate de 

autorităţile de 

supraveghere atunci 

când aprobă 

evaluarea și 

clasificarea 

elementelor 

fondurilor proprii care 

nu apar în actul 

delegat specific 

    R2015/35 
art. 79 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 98 – (1) Subsecţiunea 3 – 

Eligibilitatea 

fondurilor proprii  

Articolul 71. 

Eligibilitatea 

elementelor şi limitele 

aplicabile rangurilor 

(1) 

Art. 80-82   14/169 

Ghid privind 

evaluarea 

rezervelor 

tehnice 

 

 Norma 
34/2015 
Anexa 2 

 

 

 

 

O2 pct. 27 (Articolul 

99, lit. a)) 

        

Articolul 98 – (3) (2)         

Articolul 98 – (2) (3)         

Articolul 98 – (4)  (4)         

Articolul 99 a)  

Comisia adoptă acte 

delegate, [...] pentru a 

stabili: 

 (a) limitele cantitative 

menționate la 

articolul 98 alineatele 

(1) și (2); 

 Art. 82       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 99 b) 

ajustările care ar 

trebui efectuate 

pentru a reflecta lipsa 

de transferabilitate a 

elementelor 

fondurilor proprii care 

pot fi utilizate doar 

pentru a acoperi 

pierderi aferente unui 

anumit segment de 

obligații sau unor 

riscuri speciale 

(fonduri dedicate). 

 Art. 80-81   14/169 

Ghid privind 

fondurile 

dedicate 

 Norma 
34/2015 
Anexa 5 

 

 Secţiunea 4 – Cerinţa 

de capital de 

solvabilitate (SCR) 

Subsecţiunea 1 – 

Dispoziţii generale 

       

Articolul 100  Articolul 72. 

Calcularea SCR  

(1)  

       

Articolul 101 - (1) N/A Art. 83-84,  

Art. 87, Art. 203  

      



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 101 - (2) şi 

(3) par. 1 

 

(2)  Art. 83-84, Art. 87, 

Art. 203 - 

Art. 83-84; Art. 115-

143; Art. 145-150; 

Art. 152-163; Art. 

165-170; 

Art. 172; Art. 174-

203 pt (3) 

      

Articolul 101 - (3) par. 

2 

(3)  Art. 83-84, Art. 87, 

Art. 203 - 

Art. 83-84; Art. 115-

143; Art. 145-150; 

Art. 152-163; Art. 

165-170; 

Art. 172; Art. 174-

203 - pt (3) 

      

Articolul 101 - (3) par. 

3 

(4)  Art. 83-84, Art. 87, 

Art. 203 - 

      

Articolul 101 - (4) (5)  Art. 83-84, Art. 87, 

Art. 203 

      

Articolul 101 - (5) (6)  Art. 83-84, Art. 87, 

Art. 203 - 

 ITS 2015/2017  

ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

ITS 2015/2011 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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lusta 

administrațiilor 

regionale și a 

autorităților locale 

Articolul 45 – (7) a 

doua parte   

(7)         

Articolul 102 - (1) par. 

1 

Articolul 73. 

Frecvenţa calculării 

(1)  

   

 

    

Articolul 102 - (1) par. 

2 și 3 

(2)         

Articolul 102 - (1) par. 

4 

(3)         

Articolul 102 - (2) (4)         

Articolul 103 Subsecţiunea 2 – 

Calcularea SCR cu 

formula standard 

Articolul 74. Structura 

formulei standard  

Art. 83-221 RTS limitele 

cantitative și criteriile 

de eligibilitate a 

activelor în cazul în 

care riscurile nu sunt 

acoperite în mod 

corespunzător printr-

un submodul al 

formulei standard:  

 14/177 

Ghid privind 

capacitatea 

rezervelor 

tehnice și a 

impozitelor 

amânate de a 

acoperi 

pierderile 

 Norma 
34/2015 
Anexa 34 

pentru 

articolele 

103-109 din 

Directiva 

 

Preconizat a 

fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 104 – (1) 

 

 
 
 

Articolul 75. Structura 

SCR de bază 

(1) 

   

 

 

Art. 83-84; Art. 87;  

Art. 114-143; Art. 

145-150; Art. 152-

163; Art. 165-170; 

Art. 172; Art. 174-

203 

 ITS 2015/2013 

deviațiile standard 

aplicabile 

sistemelor de 

egalizare a 

riscurilor de 

sănătate 

14/171 

Ghid privind 

abordarea  pri

n 

metoda  trans

parenței  

 

14/172 

Ghid privind 

riscul de 

neadecvare 

(basis risk) 

 

14/174 

Ghid 

privind  tratam

entul  expuneri

lor la riscul de 

piață și la 

riscul de 

contrapartidă 

în 

formula  stand

ard 

 

14/178  

Ghid privind 

parametrii 

 Norma 
34/2015 
Anexa 7 

 
 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 8 

 

 

 

Decizia 
3223/2015 
de aplicare a 
ghidurilor 
 
Proiect 
modificare 
Norma 
34/2015 
- ntroducere 

anexa nr. 18 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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specifici 

societății 

Articolul 104 – (2) (2)        

Articolul 104 – (3) (3)         

Articolul 104 – (4) (4)         

Articolul 104 – (5)  (5)         

Articolul 104 – (6) (6)        

Articolul 104 – (7) 

par. 1 

(7)  + Art. 218-220  ITS 2015/498 

aprobarea 

utilizării 

parametrilor 

specifici 

    

Articolul 104 – (7) 

par. 2 

(8)  + Art. 218-220  ITS 2015/498 

aprobarea 

utilizării 

parametrilor 

specifici 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 105 (1) N/A Art. 83-84; Art. 87; 

Art. 203 -Art. 115-

143; Art. 145-150; 

Art. 152-163; Art. 

165-170; 

 ITS 2015/2013 

deviațiile standard 

aplicabile 

sistemelor de 

egalizare a 

riscurilor de 

sănătate 

14/171 

Ghid privind 

abordarea  pri

n 

metoda  trans

parenței  

 

14/172 

Ghid privind 

riscul de 

neadecvare 

(basis risk) 

 

14/173 

Ghid privind 

aplicarea 

programelor 

de cedări în 

reasigurare la 

submodulul 

„risc de 

catastrofă 

subscriere  

pentru 

asigurările 

generale"  

 

14/174 

 Norma 
34/2015 
Anexa 8 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 7 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia 
3223/2015 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Ghid 

privind  tratam

entul  expuneri

lor la riscul de 

piață și la 

riscul de 

contrapartidă 

în 

formula  stand

ard 

 

 

14/175 

Ghid privind 

aplicarea 

modulului “risc 

de subscriere 

pentru 

asigurările de 

viață” 

 

14/176 

Ghid privind 

submodulul  “r

isc de 

catastrofă 

pentru 

asigurările de 

sănătate” 

de aplicare a 
ghidurilor 
 
Proiect 
modificare 
Norma 
34/2015 
-introducere 

anexa nr. 16 

 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 10 

 

 

 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 11 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

121 

Articolul 105 - (2) par. 

1 și 2 

Articolul 76. 

Calcularea SCR de 

bază  

(1)  

       

Articolul 105 - (2) par. 

3 

(2)         

Articolul 105 - (3) par. 

1 

(3)         

Articolul 105 - (3) par. 

2 

(4)         

Articolul 105 - (4) par. 

1 

(5)         

Articolul 105 - (4) par. 

2 

(6)         

Articolul 105 - (5) par. 

1 

(7)    ITS 2015/2017  

ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

    

Articolul 105 - (5) par. 

2 lit. a) – e) 

(8)    ITS 2015/2017  

ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 105 - (5) lit. 

(f) 

 (9)    ITS 2015/2017  

ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

    

Articolul 105 - (6) par. 

1 prima frază 

(10)         

Articolul 105 - (6) par. 

1 fraze 2 şi 3, și par. 2 

 (11)         

Articolul 106 - (1) şi 

(2) prima parte 

 

Articolul 77.  

Calcularea 

submodulului risc de 

devalorizare a 

acţiunilor: 

mecanismul de 

ajustare simetrică  

(1)  

+ Art. 168-173  ITS 2015/2016  

indicele acţiunilor 

   EIOPA 

publică 

informații 

tehnice 

privind 

ajustarea 

simetrică cel 

puțin o dată 

pe trimestru 

Articolul 106 - (2) 

partea a doua 

(2)         

Articolul 106 - (3) (3)         

Articolul 107 - (1) Articolul 78. SCR 

pentru riscul 

operaţional 

(1)  

+Art. 204       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 107 – (2) (2)         

Articolul 107 - (3)  (3)         

Articolul 108 – par. 1 

și 2 

Articolul 79. Ajustarea 

în funcţie de 

capacitatea rezervelor 

tehnice şi a 

impozitelor amânate 

de a acoperi pierderile 

(1)  

+ Art. 205-207   14/177 

Ghid privind 

capacitatea 

rezervelor 

tehnice și a 

impozitelor 

amânate de a 

acoperi 

pierderile 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

Articolul 108 – par. 3 (2)         

Articolul 109 Articolul 80. 

Simplificările formulei 

standard  

Art. 83-84; Art. 87; 

Art. 203 - 

      

Articolul 109a  

(1) 

   ITS 

comun ESA’s 

2016/1800 

clasificarea 

evaluărilor 

realizate de 

instituțiile externe 

de evaluare a 

creditului   

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

124 

Articolul 109a  

(2) 

   ITS 2015/2011 

lusta 

administrațiilor 

regionale și a 

autorităților locale 

 

ITS 2015/2016 

indicele acțiunilor 

pentru ajustarea 

simetrică 

 

ITS 2015/2017  

ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

    

Articolul 109a  

(3) 

       EIOPA 

publică 

informații 

tehnice 

privind 

ajustarea 

simetrică cel 

puțin o dată 

pe trimestru 

Articolul 109a  

(4) 

   ITS 2015/2013 

deviațiile standard 

aplicabile 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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sistemelor de 

egalizare a 

riscurilor de 

sănătate 

Articolul 109a  

(5) par.2 

 Art. 149       

Articolul 110 Articolul 81. Utilizarea 

parametrilor specifici 

+ Art. 218-220  ITS 2015/498 

aprobarea 
utilizării 
parametrilor 
specifici 

14/178 
Ghid privind 
parametrii 
specifici 
societății 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

Articolul 111 (1) a)  

o formulă standard în 

conformitate cu 

articolul 101 și cu 

articolele 103-109; 

 Art. 83-221 

 

Art. 83-84; Art. 87 

  14/178 

Ghid privind 

parametrii 

specifici 

societății 

 Norma 
34/2015 
Anexa 13 

 

Articolul 111 (1) b) 

orice submodul 

necesar sau care 

acoperă cu o mai 

mare precizie riscurile 

care se încadrează în 

modulele respective 

de risc prevăzute la 

articolul 104, precum 

și orice actualizare 

ulterioară; 

 Art. 113-148; Art. 

150-165; Art. 168-

170; Art. 174-175; 

Art. 183; Art. 188-

189;  

      



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 111 (1) c) 

metodele, ipotezele și 

parametrii standard 

care urmează să fie 

calibrați în funcție de 

nivelul de încredere 

menționat la articolul 

101 alineatul (3) și să 

fie utilizați la 

calcularea fiecăruia 

dintre modulele sau 

submodulele de risc 

ale cerinței de capital 

de solvabilitate de 

bază, prevăzute la 

articolele 104, 105 și 

304, mecanismul de 

ajustare simetrică și 

perioada adecvată, 

exprimată în luni, în 

conformitate cu 

articolul 106, precum 

și abordarea 

corespunzătoare 

pentru integrarea 

metodei prevăzute la 

articolul 304 în cerința 

de capital de 

solvabilitate calculată 

  Art. 83-84; Art. 115-

143; Art. 145-150; 

Art. 152-163; Art. 

165-170; 

Art. 172; Art. 174-

203;  

   Regulament

e CE privind 

acte 

delegate 

pentru: 

 

1. 

Securitisatio

n 

2. 

Infrastructur

e corporates 

 Preconizate 

a fi publicat 

de CE în 

perioada 

2016-2018 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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în conformitate cu 

formula standard; 

Articolul 111 (1) d) 

parametrii de 

corelație, inclusiv, 

după caz, cei 

prevăzuți în anexa IV, 

și procedurile de 

actualizare a acestor 

parametri; 

 Art. 136; Art. 144; 

Art. 151; Art. 164; 

Art. 221  

      

Articolul 111 (1) e) 

în cazul în care 

întreprinderile de 

asigurare și de 

reasigurare folosesc 

tehnici de diminuare a 

riscurilor, metodele și 

ipotezele care trebuie 

utilizate pentru 

evaluarea 

modificărilor profilului 

de risc al 

întreprinderilor 

respective și pentru 

ajustarea calculului 

cerinței de capital de 

solvabilitate; 

 Art. 86; Art. 208;        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

128 

Articolul 111 (1) f) 

criteriile calitative pe 

care tehnicile de 

diminuare a riscurilor 

menționate la litera 

(e) trebuie să le 

îndeplinească pentru 

a garanta transferarea 

efectivă a riscului 

către un terț; 

 Art. 209-215; 

Regulament 

      

Articolul 111 (1) fa) 

metoda și parametrii 

care trebuie utilizați în 

evaluarea cerințelor 

de capital pentru 

riscul de contrapartidă 

în cazul expunerii la 

contrapartidele 

centrale autorizate, 

parametri care asigură 

convergența cu 

tratamentul unei 

astfel de expuneri în 

cazul instituțiilor de 

credit și al instituțiilor 

financiare în sensul 

articolului 4 alineatul 

(1) punctele 1 și 26 

        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013; 

Articolul 111 (1) g) 

metodele și 

parametrii care 

trebuie utilizați pentru 

evaluarea cerinței de 

capital pentru riscul 

operațional prevăzute 

la articolul 107, 

inclusiv procentajul 

prevăzut la articolul 

107 alineatul (3); 

 Art. 204       

Articolul 111 (1) h) 

metodele și ajustările 

care urmează să fie 

folosite pentru a 

reflecta domeniul 

redus de aplicare 

pentru diversificarea 

riscurilor 

întreprinderilor de 

asigurare și de 

reasigurare în ceea ce 

privește fondurile 

dedicate; 

 Art. 216-217   14/169 

Ghid privind 

fondurile 

dedicate 

 Norma 
34/2015 
Anexa 5 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 111 (1) i) 

metoda care trebuie 

utilizată la calcularea 

primei realizate 

pentru a ține seama 

de capacitatea 

rezervelor tehnice și a 

impozitelor amânate 

de a absorbi 

pierderile, prevăzută 

la articolul 108; 

 Art. 205-207       

Articolul 111 (1) j) 

subsetul de parametri 

standard care, în 

modulele „risc de 

subscriere pentru 

asigurarea de viață”, 

„risc de subscriere 

pentru asigurarea 

generală” și „risc de 

subscriere pentru 

asigurarea de 

sănătate”, pot fi 

înlocuiți cu parametri 

specifici întreprinderii, 

în conformitate cu 

articolul 104 alineatul 

(7); 

 Art. 218        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 111 (1) k) 

metodele 

standardizate pe care 

o întreprindere de 

asigurare sau de 

reasigurare trebuie să 

le utilizeze pentru a 

calcula parametrii 

specifici întreprinderii 

menționați la litera (j), 

precum și toate 

criteriile cu privire la 

caracterul complet, 

exact și adecvat al 

datelor utilizate care 

trebuie îndeplinite 

înainte ca autoritățile 

de supraveghere să își 

dea aprobarea, 

precum și procedura 

care trebuie urmată 

pentru această 

aprobare; 

 Art. 219-220       

Articolul 111 (1) l) 

calculele simplificate 

prevăzute pentru 

anumite submodule și 

module de risc, 

 Art. 88-112;         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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precum și criteriile pe 

care întreprinderile de 

asigurare și de 

reasigurare, inclusiv 

întreprinderile de 

asigurare și de 

reasigurare captive, 

trebuie să le 

îndeplinească pentru 

a se putea folosi de 

fiecare dintre 

simplificările 

respective, în 

conformitate cu 

articolul 109; 

Articolul 111 (1) m) 

abordarea care 

urmează a fi utilizată 

în legătură cu 

întreprinderile afiliate 

în sensul articolului 

212 la calcularea 

cerinței de capital de 

solvabilitate, în special 

la calcularea 

submodulului „risc 

aferent devalorizării 

acțiunilor”, menționat 

 Art. 171    14/170 

Ghid privind 

tratamentul 

societăților 

afiliate, 

inclusiv a 

participațiilor 

 Norma 
34/2015 
Anexa 6 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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la articolul 105 

alineatul (5), ținând 

seama de reducerea 

probabilă a volatilității 

valorii acestor 

întreprinderi afiliate 

care rezultă din 

natura strategică a 

acestor investiții și de 

influența exercitată de 

întreprinderea 

participativă asupra 

acestor întreprinderi 

afiliate; 

Articolul 111 (1) n) 

modul în care se 

utilizează evaluările 

externe ale creditului 

efectuate de ECAI la 

calculul cerinței de 

capital de solvabilitate 

în conformitate cu 

formula standard și 

clasificarea evaluărilor 

de credit externe pe o 

scară a nivelurilor de 

calitate a creditului 

conform articolului 

 Art. 3-6   ITS comun ESA’s  

clasificarea 

evaluărilor 

realizate de 

instituțiile externe 

de evaluare a 

creditului   

   Nu a fost 

încă 

elaborat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

134 

109a alineatul (1) care 

trebuie să fie 

consecvent cu modul 

de utilizare a 

evaluărilor externe a 

creditului efectuate 

de ECAI la calculul 

cerințelor de capital 

pentru instituțiile de 

credit astfel cum sunt 

definite la articolul 4 

alineatul (1) punctul 1 

din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 și 

instituțiile financiare 

astfel cum sunt 

definite la articolul 4 

alineatul (1) punctul 

26 din respectivul 

regulament; 

Articolul 111 (1) o) 

criteriile detaliate 

pentru indicele 

acțiunilor menționat 

la articolul 109a 

alineatul (2) litera (c); 

 Art. 172   ITS 2015/2016 

indicele acțiunilor 

pentru ajustarea 

simetrică 

 

ITS 2015/2017  

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

Articolul 111 (1) p) 

criteriile detaliate 

pentru ajustările 

efectuate în cazul 

monedelor raportate 

la euro în scopul 

facilitării calculului 

submodulului „risc 

valutar” menționat la 

articolul 109a 

alineatul (2) litera (d); 

 Art. 188   ITS 2015/2017  

ajustările pentru 

monedele 

raportate la euro 

 

    

Articolul 111 (1) q) 

condițiile de 

clasificare a 

administrațiilor 

regionale și a 

autorităților locale 

menționate la 

articolul 109a 

alineatul (2) litera (a). 

  Art. 85   ITS 2015/2011  

lista 
administrațiilor 
regionale și 
autorităților locale 

    

Articolul 112 - (1), (2) 

par. 1 

Subsecţiunea 3 – 

Calcularea SCR cu 

model intern integral 

şi model intern parţial  

Art. 239  ITS 2015/460  

procedura privind 

aprobarea unui 

model intern în 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

136 

Articolul 82. Prevederi 

generale referitoare la 

procesul de aprobare 

(1)  

(2) 

conformitate cu 

Directiva  SII 

modelelor 

interne 

Articolul 112 - (2) par. 

2 

(3)         

Articolul 112 - (3) (4)         

 Articolul 112 – (4) (5)         

Articolul 112 - (5) (6)         

Articolul 112 -  (6) (7)         

Articolul 112 - (7) (8)         

Articolul 113 – (1) Articolul 83. Prevederi 

specifice referitoare la 

procesul de aprobare 

a modelului intern 

parţial 

(1)  

Art. 239   14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 113 – (2) (2)        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 114 (1) a) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

stabili următoarele:  

(a) adaptările care 

trebuie aduse 

standardelor de la 

articolele 120-125 

având în vedere sfera 

de aplicare limitată a 

modelului intern 

parțial; 

 Art. 228; Art. 241; 

Art. 243; Art. 247 

      

Art 114 (1) b) 

modul în care un 

model intern parțial 

este complet integrat 

în formula standard 

pentru calculul 

cerinței de capital de 

solvabilitate 

menționat la articolul 

113 alineatul (1) litera 

(c), precum și 

cerințele pentru 

utilizarea de tehnici 

alternative de 

integrare. 

 Art. 239        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 115 – par. 1 Articolul 84. Politica 

privind modificarea 

modelului intern 

(1)  

  ITS 2015/460  

privind aprobarea 

modificărilor 

majore ale 

modelelor interne 

și aprobarea 

modificărilor 

aduse politicii de 

modificare a 

modelelor interne 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 115 – par. 2 

și 3 

(2)         

Articolul 117 Articolul 85. 

Reutilizarea formulei 

standard 

       

Articolul 118 – (1) Articolul 86. 

Nerespectarea 

cerințelor privind 

modelul intern 

(1)  

       

Articolul 118 – (2) (2)         

Articolul 119 Articolul 87. Abaterile 

semnificative ale 

profilului de risc 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 120 – par. 1 Articolul 88. Testul de 

utilizare 

(1)  

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 120 – par. 2 (2)         

Articolul 123 Articolul 89. 

Atribuirea profiturilor 

şi a pierderilor 

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 126 Articolul 90. Datele şi 

modelele externe 

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

 Subsecţiune 4 – 

Standardele de 

calitate aplicabile 

modelului intern 

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 121 – (1)  N/A        

Articolul 121 - (2) par. 

1 și 2 

  

Articolul 91. Datele 

statistice 

(1)  

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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modelelor 

interne 

Articolul 121 - (2) par. 

3 

(2)         

Articolul 121 - (3) (3)         

Articolul 121 - (4) par. 

1 și 2 

(4)         

Articolul 121 - (4) par. 

3 

(5)         

Articolul 121 - (5), (6), 

(8) și (9) 

(6)         

Articolul 121 - (7) (7)         

Articolul 122 - (1) Articolul 92. 

Calibrarea 

(1)  

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 122 - (2), (3) (2)         

Articolul 122 - (4) (3)         

Articolul 124 – par. 1 Articolul 93. Validarea  

(1)  

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180  Norma 
34/2015 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

Anexa 14 

Articolul 124 - par. 2 – 

4 

(2)         

Articolul 125 Articolul 94. 

Documentarea 

Art. 222-238; Art. 

240-247 

  14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

Articolul 127 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] cu 

referire la articolele 

120-126 pentru a 

permite o mai bună 

evaluare a profilului 

de risc și o mai bună 

gestionare a 

activităților [...] 

 Art. 222-238; Art. 

240-247  

      

 Secţiunea 5 - Cerinţa 

de capital minim 

(MCR)  

Art. 248-253       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 128 

O2 pct. 32 lit. (a) 

Articolul 129 – (1)  

Articolul 95. 

Calcularea MCR 

(1)  

Art. 248-253       

Articolul 129 – (2) (2)  Art. 248-253       

Articolul 129 – (3) 

O2 pct. 32 lit. (b) 

(3)  Art. 248-253       

Articolul 129 – (4) 

par. 1 

O2 pct. 32 lit (c) 

Articolul 96. 

Informaţiile transmise 

A.S.F.  

(1) 

Art. 248-253       

Articolul 129 – (4) 

par. 3 

(2)  Art. 248-253       

Articolul 129 - (5) N/A Art. 248-253       

Articolul 130 N/A        

Articolul 131 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] prin care 

se precizează modul 

de calcul al cerinței de 

capital minim 

prevăzute la articolele 

128 și 129. 

 Art. 248-253        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 132 –(1) si  

(2) par. 1 

Secţiunea 6 – Investiţii 

Articolul 97. Principiul 

persoana prudentă 

(1)  

Art. 254-257 RTS metodologii de 

calcul pentru exigența 

proporțională de 

capital suplimentar 

 

 

15/253 

Ghid privind 

sistemul de 

guvernanță 

 Norma 

35/2015 

Anexa 1 

R2015/35 
art. 254-257 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 132 - (2) par. 

2 

(2)         

Articolul 132 - (2) par. 

3 și 4 

(3)         

Articolul 132 - (3) par. 

1 - 3 

(4)        

Articolul 132 – (3) 

par. 4 și (4) 

(5)         

Articolul 133 Par. 3         

Articolul 73 - (3)  N/A        

Articolul 134 - (1) par. 

2 

(6)        

Articolul 134 - (2) N/A        

Articolul 135 (2) a) 

Comisia adoptă acte 

[...] pentru a stabili:  

 Art. 254-257       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(a) cerințele care 

trebuie să fie 

îndeplinite de 

întreprinderile care 

restructurează 

împrumuturi 

transformându-le în 

valori mobiliare 

tranzacționabile și în 

alte instrumente 

financiare (emitenți 

sau sponsori) pentru 

ca o întreprindere de 

asigurare sau de 

reasigurare să aibă 

dreptul să investească 

în astfel de titluri de 

valoare sau 

instrumente emise 

după 1 ianuarie 2011, 

inclusiv cerințele prin 

care să se asigure că 

emitentul, sponsorul 

sau creditorul inițial 

păstrează, în mod 

constant, un interes 

economic net 

semnificativ care este, 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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în orice caz, de cel 

puțin  5 %; 

Articolul 135 (2) b) 

cerințele calitative 

care trebuie 

îndeplinite de 

întreprinderile de 

asigurare sau de 

reasigurare care 

investesc în 

respectivele titluri de 

valoare sau 

instrumente; 

 Art. 256        

Articolul 135 (2) c) 

specificațiile pentru 

circumstanțele în care 

se poate impune o 

exigență 

proporțională de 

capital suplimentar 

când cerințele 

stabilite la literele (a) 

și (b) de la prezentul 

alineat au fost 

încălcate, fără a aduce 

atingere articolului 

101 alineatul (3). 

 Art. 257  RTS 

metodologiile de 

calculare a exigenței 

proporționale de 

capital suplimentar 

    R2015/35 
art. 254-257 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 135 (3)  

[...] AEAPO 

elaborează, [...] 

proiecte de standarde 

tehnice de 

reglementare pentru 

a indica metodologiile 

de calcul al exigenței 

proporționale de 

capital suplimentar 

menționate la 

alineatul (2) litera (c).  

 Art. 257  RTS 

metodologiile de 

calculare a exigenței 

proporționale de 

capital suplimentar 

    R2015/35 
art. 254-257 
 
vezi temei 
Regulament 
Delegat 

Articolul 136  CAPITOLUL VI - 

Asigurătorii aflaţi în 

dificultate 

  

Articolul 98. 

Identificarea şi 

notificarea 

deteriorării situației 

financiare 

       

Articolul 138  

 

 

O2 pct. 36 - par. 1 

 

O2 pct. 36 par. 3 

Articolul 99. 

Nerespectarea SCR 

(1) 

(2) 

(3)  

(4) 

Art. 288-289 RTS  

prevederi pentru 

planul de redresare şi 

planul de finanțare, în 

vederea evitării 

  

 

 

 

 

 

15/108 

Ghid privind 

extinderea 

perioadei de 

redresare în 

 Procedură 

A.S.F. – 

Procesul de 

supravegher

e 

Planificat de 

CE ÎN 

PERIOADA 

2016-2018 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(5)  măsurilor cu efecte 

prociclice 

situații 

nefavorabile 

Articolul 138 – (5) (6)         

Articolul 139 – (1), (2) 

si (3) 

Articolul 100. 

Nerespectarea MCR 

(1) 

(2)  

Art. 288-289 RTS  

prevederi pentru 

planul de redresare şi 

planul de finanțare, în 

vederea evitării 

măsurilor cu efecte 

prociclice  

 

 

   Planificat de 

CE în 

perioada 

2016-2018 

Articolul 141   Articolul 101. 

Măsurile adoptate în 

cazul deteriorării 

solvabilităţii 

Art. 288-289 RTS  
prevederi pentru 
planul de redresare şi 
planul de finanțare, în 
vederea evitării 
măsurilor cu efecte 
prociclice  

    Planificat de 
CE în 
perioada 
2016-2018 

Articolul 142  Articolul 102. Planul 

de redresare şi planul 

de finanţare 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 143 (1) 

Comisia adoptă acte 
delegate [...] prin care 
se completează 
tipurile de situații 
nefavorabile 
excepționale și se 
precizează factorii și 
criteriile de care 
trebuie să țină seama 
AEAPO, atunci când 
declară existența unei 
situații nefavorabile 
excepționale, și 
autoritățile de 
supraveghere, atunci 
când stabilesc 
extinderea perioadei 
de redresare în 
conformitate cu 
articolul 138 alineatul 
(4). 

 Art. 288-289       

Articolul 178  N/A        

Articolul 180 CAPITOLUL VII -  

Legea aplicabilă şi 

condiţiile contractelor 

de asigurare directă 

Articolul 103. 

Prevederi generale 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 179   

  

Articolul 104. 

Obligaţiile conexe în 

cazul asigurărilor 

obligatorii 

(1) 

(2)  

   

 

  

    

Articolul 181 – (1)  

Articolul 181 – (1) par. 

2  

Articolul 181 – (2)  

Articolul 181 – (3)  

N/A           

Articolul 105. 

Condiţiile 

contractuale şi tarifele 

pentru asigurările 

generale 

   

 

 

    

Articolul  182 Articolul 106. 

Condiţiile 

contractuale şi tarifele 

pentru asigurările de 

viaţă 

       

Articolul 183 

  

Articolul 107. 

Informaţiile 

prezentate 

potenţialilor 

contractanti - 

asigurări generale 

(1) 

(2) 

   

 

 

 

 

  Ordinul 
23/2009 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 184 (3) RO stat membru 

de origine 

       

Articolul 184 - (1) 

ultimul par. 

(4)         

Articolul 185 – (1) și 

(2) 

Articolul 108. 

Informaţiile 

prezentate 

potenţialilor 

contractanti - 

asigurări de viaţă 

(1)  

     Ordinul 
23/2009 

 

Articolul 185 - (3)  (2)         

Articolul 185 - (5) 

par.1 

(3)         

Articolul 185 - (5) par. 

2    

Articolul 185 – (5) 

par. 2 o parte   

(4)  

(5)  

   

 

    

Articolul 185 - (5) par. 

3    

(6)         

Articolul 185 - (6)  (7)        

Articolul 185 - (7) și 

(8)   

(8)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 186  Articolul 109. 

Modalități de 

renunțare la contract 

– asigurări de viață 

(1)   

(2) 

(3)  

   

 

  Ordinul 
23/2009 

 

Articolul 144 - (1) și 

(3) 

Retragerea 

autorizației  

Capitolul VIII – 

Retragerea 

autorizaţiei 

Articolul 110. 

Retragerea autorizaţie 

   

 

    

 CAPITOLUL IX – 

Dreptul de stabilire şi 

libertatea de a presta 

servicii 

Secţiunea 1 – Dreptul 

de stabilire 

       

Articolul 145 - (1) 

para 1 și (2) – (3) 

Articolul 111. 

Constituirea 

sucursalei 

(1)  

   

 

    

Articolul 145 - (4) (2)  

(3) 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 146  - (1) par. 

1 

Articolul 112. 

Notificarea şi 

comunicarea 

informaţiilor 

(1)  

       

Articolul 146 – (1) 

par. 2  

(2)         

Articolul 146 - (2)  (3)         

Articolul 146 - (3) 

par.1 

(4)         

Articolul 146 – (3) 

par.1 

(5)         

Articolul 146 - (3) par. 

2  

(6)         

Articolul 159 - par 1 (7)         

Articolul 159 - par 2 

Articolul 189 

(8)         

 Secţiunea 2 – 

Libertatea de a presta 

servicii 

       

Articolul 147  Articolul 113. 

Notificarea şi 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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comunicarea 

informaţiilor 

(1)  

Articolul 148-(1) par.1 (2)         

Articolul 148 - (1) par. 

2 și (4) 

(3)         

Articolul 148 – (3) (4)         

Articolul 149  (5)         

Articolul 148 - (2) 

(may) 

Articolul 150 - (1) 

(shall) 

(6)         

Articolul 159 - (1) par 

1   

(7)         

Articolul 150 - (2)  Articolul 114. 

Asigurarea de 

răspundere civilă auto 

obligatorie 

(1) 

       

Articolul 150 - (3)    may        

Articolul 151  (2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

154 

Articolul 152 – (1) și 

(2) 

(3)         

Articolul 152 – (3) și 

(4) 

(4)         

Articolul 159 - (1) par 

2  

(5)         

Articolul 162 – (1) – (3) 

 

 

CAPITOLUL X - 

Sucursalele 

societăţilor din state 

terţe 

Articolul 115. Procesul 

de autorizare 

(1)  

(2)  

Art. 378 - 381   

 

 

 

 

Acte delegate 

CE 

Ghid 15/110  

privind 

supravegher

ea 

sucursalelor 

societăților 

di state 

terțe 

Norma 

26/2016 

privind 

supravegher

ea 

sucursalelor 

societăţilor 

de asigurare 

din state 

terţe   

septembrie 

2016 

Articolul 163 - (1)   Articolul 116. Planul 

de afaceri  

(1)  

       

Articolul 163 – (2) (2)         

Articolul 163 – (3) (3)          

Articolul 164 – (1) 

  

Articolul 117. 

Transferul de 

portofoliu 

   

 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(1)  

Articolul 164 – (2) (2)         

Articolul 164 – (3) (3)         

Articolul 164 – (3) (4)        

Articolul 164 – (4) (5)         

Articolul 164 – (5) (6)         

Articolul 164 – (6) par. 

1 

(7)          

Articolul 164 – (6) par. 

2 

(8)         

Articolul 165   Articolul 118. 

Solvabilitatea  

(1) 

       

Articolul 166 – (1) (2)         

Articolul 166 - (2), (3)   (3)        

Articolul 166 – (4) (4)         

Articolul 167 – (1)  

 

Articolul 119. 

Avantajele autorizării 

în mai multe state 

membre 

(1)  

   

 

 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 167 - (1) par. 

2 

Este inclus în alin. (1) 
lit. a) 

       

Articolul 167 - (2) par. 

1 

(2)        

Articolul 167 – (3) 

prima frază 

(3)         

Articolul 167 - (3) a 

doua parte 

Articolul 167 (1) lit. b) 

Articolul 167 - (3) 

partea 3 

Articolul 168 - par.2  

(4)     

 

    

Articolul 167 – (3) (5)         

Articolul 167 - (4)   (6)         

Articolul 168  Articolul 120. 

Sucursalele aflate în 

dificultate 

       

Articolul 169 – (1) și 

(2) 

Articolul 121. 

Separarea activităţii  

(1)  

(2) 

       

Articolul 169 - (3)   (3)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 170   Articolul 122. 

Retragerea 

autorizaţiei 

(1)   

(2)  

(3) 

       

Articolul 171   N/A         

Articolul 172 – (1) ,(2), 

(4), (5) 

     Acte 

delegate CE 

 septembrie 

2016 

Articolul 172 – (3)  si 

(6) 

Articolul 123. 

Sucursalele 

reasigurătorilor din 

state terţe 

       

Articolul 173 și O2 pct 

42, (Articolul 172, (6), 

fraza2) 

Articolul 173  

N/A        

Articolul 174   N/A        

Articolul 175  

Acorduri cu țări terțe   

N/A        

Articolul 187  CAPITOLUL XI – 

Dispoziţii specifice  

Articolul 124. 

Asigurările generale 

   

 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(1) 

(2) 

(3) 

Articolul 188   N/A        

Articolul 191   Articolul 125. 

Coasigurarea 

comunitară 

(1)  

       

Articolul 190 – (3) (2)         

Articolul 190 – (1) (3)         

Articolul 190 - (2)   (4)         

Articolul 192   (5)  

(6) 

       

Articolul 193   (7)         

Articolul 194   (8)         

Articolul 197   Articolul 126. 

Activităţi similare 

asistenţei turistice 

       

Articolul 198 – (1) Articolul 127. 

Asigurări de protecţie 

juridică 

(1) 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 199  (2)         

Articolul 200 (3)         

Articolul 201  (4)         

Articolul 202 – (1) (5)         

Articolul 202 -  (2)   (6)         

Articolul 203   (7)         

Articolul 198 – (2) (8)        

Articolul 204   (9)         

Articolul 205   N/A        

Articolul 206   

  

Articolul 128. 

Asigurările de 

sănătate  

(1)  

(2) 

(3)  

   

 

    

Articolul 207  Articolul 129. 

Asigurările de 

accidente de muncă  

       

Articolul 208   Articolul 130. 

Asigurările de viaţă 

   

 

    

Articolul 209           



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 210 – (1) Articolul 131. 

Reasigurarea finită 

(1)  

   

 

    

Articolul 210 - (2)   N/A        

Articolul 210 – (3) (2)         

Articolul 211  - (1) Articolul 132. 

Vehiculele 

investiţionale 

(1)  

Art. 318-327   ITS  2015/462  

procedurile 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

înființării 

vehiculelor 

investiționale, 

pentru 

cooperarea și 

schimbul de 

informații dintre 

autoritățile de 

supraveghere în 

ceea ce privește 

vehiculele 

investiționale, 

precum și pentru 

stabilirea 

formatelor și a 

machetelor care 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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trebuie utilizate 

pentru raportarea 

de informații de 

către vehiculele 

investiționale, în 

conformitate cu 

Directiva SII 

Articolul 211  - (2) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] prin care 

se precizează 

următoarele criterii 

conform cărora 

autoritățile de 

supraveghere acordă 

o aprobare:  

(a) sfera de aplicare a 

autorizației;  

(b) condiții obligatorii 

care trebuie incluse în 

toate contractele 

încheiate;  

(c) cerințe de 

competență și 

onorabilitate 

menționate la 

articolul 42 pentru 

persoanele care 

 Art. 318-327  ITS  2015/462  

procedurile 

pentru aprobarea 

de către 

autoritățile de 

supraveghere a 

înființării 

vehiculelor 

investiționale, 

pentru 

cooperarea și 

schimbul de 

informații dintre 

autoritățile de 

supraveghere în 

ceea ce privește 

vehiculele 

investiționale, 

precum și pentru 

stabilirea 

formatelor și a 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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gestionează vehiculul 

investițional;  

(d) cerințe de 

competență și 

onorabilitate pentru 

acționarii și asociații 

care dețin o 

participație calificată 

în vehiculul 

investițional;  

(e) proceduri 

administrative și 

contabile solide, 

mecanisme de control 

intern adecvate și 

cerințe în materie de 

management al 

riscurilor;  

(f) cerințe în domeniul 

contabil, prudențial și 

al informațiilor 

statistice;  

(g) cerințe de 

solvabilitate. 

machetelor care 

trebuie utilizate 

pentru raportarea 

de informații de 

către vehiculele 

investiționale, în 

conformitate cu 

Directiva SII 

Articolul 211  - (3) (2)         

 Titlul II – Grupuri Art. 328-377       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Capitolul I – Domeniul 

de aplicare 

Articolul 213 – (1) Articolul 133. Cazurile 

de aplicare a 

supravegherii la nivel 

de grup 

(1)  

(2) 

Articolul 354-358 RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

ITS 2015/2452 

proceduri și 

machete, 

modalitate de 

publicare a 

raportului unic 

15/109 
Ghid privind 
raportarile 
periodice 
 
 
15/106 
Ghid privind  
metodele de 
determinare a 
cotelor de 
piata pentru 
raportare 
 
15/107 
Ghid privind 
raportarea 
pentru 
stabilitatea 
financiara 
 
14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 
 
 
14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 

 Norma 
21/2015 
Anexa 1 
 
 
 
Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
încă 
elaborat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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la nivel de 
grup 
 
14/253 
Ghid privind 
sistemul de 
guvernanta 
 
14/259 
Ghid privind 
autoevaluarea 
riscurilor si a 
solvabilitatii 
(ORSA) 
 
15/108 
Ghid privind 
extinderea 
perioadei de 
redresare 
 
14/178 
Ghid privind 
parametrii 
specifici 
societatii 

 
 
 
Norma 
35/2015 
Anexa 1 
 
 
Norma 
35/2015 
Anexa 2 
 
 
 
 
Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 13 
 

Articolul 213 - (2)  (3)        

Articolul 214 - (1)  (4)         

Articolul 214 - (2) 

par.1 

(5)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 214 – (2) 

par. 2 

(6)         

Articolul 215 – (1) Articolul 134. 

Societatea-mamă de 

cel mai înalt rang 

(1)  

Articolul 354-358 RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 
 
 
14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
încă 
elaborat 

Articolul 215 - (2)  (2)         

Articolul 216 – (1)  Articolul 135. 

Societatea-mamă de 

cel mai înalt rang la 

nivel naţional (1)  

Articolul 354-358 RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 
 
 
14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
încă 
elaborat 

Articolul 216 – (1) 

par. 3  

(2)         

Articolul 216 - (2)  (3)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 216 - (3)  (4)         

Articolul 216 - (4) par. 

1 

(5)         

Articolul 216 – (4) 

par. 2 

(6)         

O2 pct. 48 lit. (b) 

(Articolul 216 – (4))  

(7)         

Articolul 216 - (5)  (8)         

Articolul 216 - (6)  (9)         

Articolul 216 - (7) 

Comisia poate adopta 

acte delegate [...] 

pentru a preciza 

circumstanțele în care 

se poate lua decizia 

menționată la 

alineatul (1) de la 

prezentul articol. 

 Art. 358        

Articolul 217 – (1) 

par.1 

Articolul 136. 

Supravegherea la 

nivel de subgrup   

Articolul 354-358 RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 
 
 
14/181 

 Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 

Nu a fost 
încă 
elaborat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

Norma 
34/2015 
Anexa 15 

O2 pct. 49 lit. (a) 

(Articolul 217 – (1) 

par. 2) 

(2)         

Articolul 217 - (2)  (3)         

Articolul 217 - (3)  

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

preciza circumstanțele 

în care se poate lua 

decizia menționată la 

alineatul (1) de la 

prezentul articol. 

 Art. 358        

 

  

CAPITOLUL II- 

Solvabilitatea la nivel 

de grup  

Secţiunea 1 – 

Fondurile proprii şi 

calcularea 

solvabilităţii la nivel 

de grup 

Articolul 354-358 RTS  

convergenţa 

practicilor de 

supraveghere 

 14/179 
Ghid pentru 
procesul de 
supraveghere 
 
 
14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
încă 
elaborat 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 137. 

Prevederi generale 

Articolul 218 - (2) și 

(3) 

(1)     14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

Nu a fost 
încă 
elaborat 

Articolul 218 - (5)  (2)         

Articolul 218 – (1) și 

(4) 

        

Articolul 219 – (1) 

par. 1 

Articolul 138. 

Frecvenţa calculării 

(1)  

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 219 – (1) 

par. 2 

(2)         

Articolul 219 - (2) (3)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 220 - (1), (2) 

par. 1 

Articolul 139. 

Alegerea metodei de 

calcul  

(1) 

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 220 – (2) 

par. 2 

(2)         

Articolul 221 – (1) 

par. 1 

Articolul 140. 

Includerea cotei 

proporţionale 

(1)  

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 221 - (1) par. 

2 si 3 

(2)         

Articolul 221 - (2)  (3)         

Articolul 222 – (1) 

par.1 

Articolul 141. Dubla 

utilizare a fondurilor 

proprii  

(1)  

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 222 - (1) par. 

2 

(2)        

Articolul 222 - (2)  (3)         

Articolul 222 (2) par. 

2 

(4)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 222 - (3) (5)        

Articolul 222 - (4)  (6)         

Articolul 222 - (5)  (7)         

Articolul 223 – (3) Articolul 142. 

Capitalul intragrup 

(1)  

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 223 – (1) (2)         

Articolul 223 – (2) (3)         

Articolul 224 Articolul 143. 

Evaluarea  

Evaluarea activelor şi a 

obligaţiilor se 

realizează în 

conformitate cu 

prevederile art. 52. 

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 225 – par. 1 Articolul 144. Metode 

de calcul pentru 

societăţile afiliate 

(1)  

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 225 – par. 2 (2)     14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

171 

la nivel de 
grup 

Articolul 226 – (1) Articolul 145. Metoda 

de calcul pentru 

holdingurile 

intermediare  

(1)  

   14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare 

 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 
 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 226 - (2)  (2)         

O2 pct. 50 (Articolul 

227 (1) – par 1) 

Articolul 146. Metoda 

de calcul pentru 

societăţile afiliate din 

state terţe 

(1)  

   

 

 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 
14/182 
Ghid privind 
metodologia 
pentru 
evaluările 
echivalenței 
aplicată de 
autoritățile 
naționale de 
supraveghere 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 
 
 
Procedură 
privind 
procesul de 
supravegher
e 
 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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conform 
Directivei 
Solvabilitate II 

O2 pct. 50 Articolul 

227 (1) par. 2 

(2)         

Articolul 227 – 2 - 5 N/A        

Articolul 228 – par. 1 Articolul 147. Metoda 

de calcul pentru 

instituţiile afiliate de 

tipul celor de credit, 

de investiţii sau 

financiare 

(1)  

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 228 – par. 2 (2)         

Articolul 229 Articolul 148. Lipsa 

informaţiilor 

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 230 – (1) 

par. 1 

Articolul 149. Metoda 

de calcul nr. 1 

(1)  

Art. 328-350;  

Art. 356 

  14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 
14/178 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

 

Norma 
34/2015 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Ghid privind 

parametrii 

specifici 

întreprinderii 

Anexa 13 

Articolul 230 – (1) 

par. 2 și 3 

(2)         

Articolul 230 - (2) par. 

1  

(3)         

Articolul 230 (2) par. 

2 - 4 

(4)         

Articolul 233 – (1) Articolul 150. Metoda 

de calcul nr. 2 

Art. 328-350; Art. 

356 

  14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 233 – (2)  (2)         

Articolul 233 – (3) (3)         

Articolul 233 – (4)  (4)         

Articolul 233 – (5)  Nu e cazul, repetă  

prevederile art. 151 

alin. (1) 

 

Art. 328-350; Art. 

356 

  14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

Articolul 233 - (6)  (5)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 54 (Articolul 

233 – (6) par. 3) 

 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 - (1) par. 1 și 2) 

Articolul 151. Modelul 

intern de grup  

(1)  

Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne  

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 - (5))  

(2)    ITS 2015/461 

- prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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de grup la nivel de 

filială 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 - (7) par. 1) 

 

(3) Este menționat la 

155 

Art. 328-350; Art.  

Art. 352 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 
14/180 
Ghid privind 

utilizarea 

modelelor 

interne 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 - (7) par. 2) 

(4)    ITS 2015/461 

- prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

O2 pct. 51 (Articolul 

231 - (7) par. 3) 

(5)    ITS 2015/461 

- prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

    

O2 pct. 51 (Articolul 

231 - (7) par. 4) 

N/A Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

14/180 

Ghid privind 

utilizarea 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 
 
 
Norma 
34/2015 
Anexa 14 

 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

modelelor 

interne  

Articolul 232 – par. 1  Articolul 152. 

Majorarea de capital 

de solvabilitate la 

nivel de grup 

(1)  

Art. 328-350; Art. 

356 

 ITS 2015/461 

prevederi pentru 

asigurarea 

condițiilor 

uniforme de 

aplicare a 

procesului 

decizional comun 

de aprobare a 

cererii de utilizare 

a modelului intern 

de grup la nivel de 

filială 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

  

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 
 
 

 

Articolul 232 – par. 2 (2)        

O2 pct. 53 (Articolul 

232 – par. 3) 

        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 234  

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

preciza principiile 

tehnice și metodele 

prevăzute la articolele 

220-229, precum și 

aplicarea articolelor 

230-233, reflectând 

natura economică a 

structurilor juridice 

specifice. 

 Art. 328-350; Art. 

356  

      

Articolul 235 

(FICOD) 

Articolul 153. 

Solvabilitatea la nivel 

de grup a unui holding 

de asigurare sau a 

unui holding financiar 

mixt  

   14/167 

Ghid privind 

fondurile 

proprii 

auxiliare  

 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 3 

 

 

 

Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 

 Secţiunea 2 - 

Solvabilitatea la nivel 

de grup pentru 

grupurile cu 

Art. 351-353       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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managementul 

riscului centralizat 

Articolul 236  Articolul 154. Condiţii  

(1) 

Art. 351        

Articolul 240 - (1) par. 

3   

(2)  Art. 352        

Articolul 240 (1) par. 

5  

(3)  Art. 352        

Articolul 238 – (1) și 

(2) prima parte 

Articolul 155. Cerinţa 

de capital de 

solvabilitate (SCR) și 

cerința de capital 

minim (MCR) 

(1)  

Art. 352        

Articolul 238 – (3) 

prima parte  

(2)    ITS 2015/498 

aprobarea 

utilizării 

parametrilor 

specifici 

    

Articolul 239 - (1) 

para 1 o parte, (3) o 

parte 

(3)  Art. 352        

Articolul 240 - (1) par. 

1  

(4)  Art. 352        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 240 - (2) (5)  Art. 352        

Articolul 241 (a) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] prin care 

se precizează 

următoarele:  

(a) criteriile pentru a 

evalua dacă sunt 

îndeplinite condițiile 

menționate la 

articolul 236; 

 Art. 351        

Articolul 241 (b) 

criteriile pentru a 

evalua ce situații pot fi 

considerate ca situații 

de urgență, în 

conformitate cu 

articolul 239 alineatul 

(2); 

 Art. 353        

Articolul 241 (c) 

procedurile care 

trebuie urmate de 

către autoritățile de 

supraveghere atunci 

când fac schimb de 

informații, își exercită 

drepturile sau își 

 Art. 352        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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îndeplinesc obligațiile 

în conformitate cu 

articolele 237-240. 

Articolul 242 N/A

  

       

Articolul 243.  

(FICOD) 

Articolul 156. Fililalele 

unui holding de 

asigurare sau ale unui 

holding financiar mixt  

        

 

Articolul 244 – (1) și 

(2) par. 3 

CAPITOLUL III - 

Supravegherea 

concentrării riscurilor 

la nivel de grup, a 

tranzacţiilor intragrup 

şi a sistemului de 

guvernanţă 

Articolul 157. 

Supravegherea 

concentrării riscurilor 

 (1)  

Art. 376-377 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 376 

 ITS 2015/2450 

formatele și 

machetele pentru 

raportarea 

concentrării 

riscurilor la nivel 

de grup 

    



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 244 – (2) par. 

1 - 2 

 (2)  Art. 376       

Articolul 244 – (4)  

Comisia adoptă acte 

delegate [...] în ceea 

ce privește definirea 

unei concentrări 

semnificative de 

riscuri în sensul 

alineatelor (2) și (3) de 

la prezentul articol. 

 Art. 376        

Articolul 245 (1) si (2) 

par.4 

Articolul 158. 

Supravegherea 

tranzacţiilor intragrup 

(1)  

Art. 377  ITS 2015/2450 

procedurile, 

formatele și 

machetele pentru 

raportarea 

tranzacțiilor 

intragrup 

    

Articolul 245 -  (2) par. 

1, 2, 3   

(2)  Art. 377       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

183 

Articolul 245 -  (4)  

Comisia adoptă acte 

delegate [...] în ceea 

ce privește definirea 

unei tranzacții 

intragrup 

semnificative în sensul 

alineatelor (2) și (3) de 

la prezentul articol. 

 Art. 377        

Articolul 246 – (1) par. 

1 

Articolul 159. 

Supravegherea 

sistemului de 

guvernanţă 

   14/253 
Ghid privind 
sistemul de 
guvernanta 
 
14/259 
Ghid privind 
autoevaluarea 
riscurilor si a 
solvabilitatii 
(ORSA) 

 Norma 
35/2015 
Anexa 1 
 
 
Norma 
35/2015 
Anexa 2 

 

Articolul 246 – (1) par. 

2 

(1)         

Articolul 246 – (2) (2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 246 – (4) par. 

1 

(3)         

Articolul 246 – (4) par. 

2 

(4)         

Articolul 246 – (4) par. 

3 si par.5 prima fraza 

(5)         

Articolul 246 – (4) par. 

5 – ultima frază 

(6)         

Articolul 256 – (1)  CAPITOLUL IV- 

Raportul public  

 

Articolul 160. 

Solvabilitatea la nivel 

de grup 

(1)  

Art. 359-371 

 

în special art. 365-

371 

 

Art. 359-371 

 

 ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

15/109 
Ghid privind 
raportarile 
periodice 

 Norma 
21/2016 
Anexa 1 

 

Articolul 256 – (2) (2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 72 (Articolul 

256a) 

Articolul 161. 

Structura grupului  

Art. 359-371       

Articolul 256 - (4) 

Comisia adoptă acte 

delegate [...] pentru a 

aduce precizări 

suplimentare asupra 

informațiilor care 

trebuie publicate și a 

termenelor-limită 

pentru publicarea 

anuală a informațiilor 

în ceea ce privește 

raportul unic privind 

solvabilitatea și 

situația financiară, în 

conformitate cu 

alineatul (2), și 

raportul privind 

solvabilitatea și 

situația financiară ale 

 Art. 359-371        



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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grupului, în 

conformitate cu 

alineatul (1). 

Articolul 256 – (4) si 

(5) 

N/A   ITS 2015/2452 

procedurile, 

machetele și 

modalitatea de 

publicare a 

raportului unic 

privind 

solvabilitatea și 

situația financiară 

ale grupurilor 

    

Articolul 257   Art. 273       

Articolul 258 – par. 3  N/A     Regulament 

CE – act 

delegat  

privind 

coordonarea 

măsurilor 

 perioada 

2016-2018 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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adoptate în 

grup 

Articolul 259 

Raportarea de către 

EIOPA 

N/A        

O2 pct. 76 (Articolul 

262 - (1) par. 1) 

CAPITOLUL V - 

Societăţile-mamă cu 

sediul central în state 

terţe 

(1) 

   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

 Norma 
34/2015 
Anexa 15 

 
 

 

Articolul 262 – (1) par. 

3 (FICOD) 

(2)          

Articolul 300  N/A        

Articolul 302  N/A  

există legislaţie 

valabilă până la 31 

dec 2015 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Articolul 303 Sector pensii        

Articolul 305 – (4) N/A        

Articolul 306  N/A        

Articolul 307  N/A        

Articolul 308  N/A        

 

Articolul 62 - par. 1 

fraza 2 

Articolul 62  par.3 

Titlul III – Alte 

dispoziții 

Capitolul I – Sancțiuni 

Articolul 163. 

Sancţiuni 

(1)  - (18) 

       

 Articolul 164 - 

Infractiuni 

       

Articolul 297  Articolul 165. Căi de 

atac 

(1) 

(2) 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(3) 

 Capitolul II – Dispoziţii 

aplicabile în etapele 

de tranziţie 

       

O2 pct. 80 (Articolul 

308a – (1)) 

Articolul 166. 

Competenţele A.S.F.  

(1)  

       

O2 pct. 80 (Articolul 

308a – (2)) 

(2)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308a – (3)) 

(3)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308a – (4)) 

(4)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (4)) 

(5)         

Articolul 77f (6)        

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (1)) 

Articolul 167. 

Prevederi generale 

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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(1)  

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (2)) 

(2)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (3) par. 1) 

(3)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (3) par. 2) 

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (5) și (6)) 

(4)  

(5) 

       

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (7)) 

(6)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (9)) 

(7)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (10)) 

(8)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (11)) 

(9)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (12)) 

(10)         

Articolul 308 b) – (13)  

Comisia adoptă acte 

delegate [...] în care se 

precizează criteriile 

care trebuie 

îndeplinite, inclusiv 

acțiunile care pot face 

obiectul perioadei 

tranzitorii. [...] AEAPO 

elaborează proiecte de 

standarde tehnice de 

punere în aplicare cu 

privire la procedurile 

pentru aplicarea 

prezentului alineat.  

 Art. 168-173   ITS    Nu este 

emis 

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (14) par. 1 - 3) 

(11) 

(12)  

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (15)) 

  N/A        

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (16)) 

(13)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (17) par. 1) 

(14)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (17) par. 2) 

(15)         

Articolul 131 (16)        

 Articolul 168. Măsura 

tranzitorie privind 

rata dobânzilor fără 

risc 

       

O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (1)) 

(1)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (2) prima 

parte) 

(2)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (2) a doua 

parte) 

(3)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (2) par. 3) 

(4)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (2) par. 4) 

(5)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (3)) 

(6)        

O2 pct. 80 (Articolul 

308c – (4) 

(7)         

 Articolul 169. Măsura 

tranzitorie privind 

rezervele tehnice 

       

O2 pct. 80 (Articolul 

308d – (1)) 

(1)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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O2 pct. 80 (Articolul 

308d – (2) par. 1 și 

par. 3) 

(2)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308d – (2) par. 2) 

(3)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308d – (3) 

(4)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308d – (4) 

(5)   

 

      

O2 pct. 80 (Articolul 

308d – (5) 

(6)         

 Articolul 170. Planul 

pentru respectarea 

SCR prin utilizarea 

măsurilor tranzitorii  

       

O2 pct. 80 (Articolul 

308e –par. 1) 

(1)         



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

195 

O2 pct. 80 (Articolul 

308e –par. 2) 

(2)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308e –par. 3 prima 

parte) 

(3)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308e –par. 3 partea a 

doua) 

(4)         

O2 pct. 80 (Articolul 

308b – (8) 

Articolul 171. 

Măsurile specifice la 

nivel de grup 

(1) 

(2)  

(3)  

       



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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 Partea II  

Regimul național de 

supraveghere  

Coform art. 3 
alin.(1) din Norma 
28-2015 
asigurătorilor 
supravegheaţi 
conform regimului 
naţional le sunt 
aplicabile în mod 
corespunzător 
următoarele 
prevederi: 
 
Art. 1 – definiții  
Art. 2 -  
raționamentul 
calificat 
Art. 258 –275 – 
Sistemul de 
guvernanță  
Art. 381 – dispoziții 
finale 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coform art. 3 
alin.(1) din 
Norma 28-
2015, 
asigurătorilor 
supravegheaţi 
conform 
regimului 
naţional le 
sunt aplicabile 
în mod 
corespunzător 
următoarele 
prevederi:  
 
 
14/253 

Regulament 
CE – acte 
delegate 
privind: 
 
1. extinderea 
listei 
formelor 
legale ale 
societăților 
 
2. lista 
exhaustivă a 
informațiilor 
incluse în 
proiectul de 
achiziţie 
 
3. ajustări ale 
criteriilor de 
evaluare a 
proiectului 
de achiziţie 
 
 
 

Norma 
28/2015 
(regim 
naţional) 
 
Norma 
20/2016 
(autorizarea) 
 
Regulament 
14/2015 
(conducerea) 
 
Regulament 
3/2016 
(acţionarii) 
Coform art. 3 
alin.(1) din 
Norma 28-
2015, 
asigurătorilor 
supravegheaţi 
conform 
regimului 
naţional le 
sunt 
aplicabile în 
mod 
corespunzător 
următoarele 
prevederi:  
 

Programat
e de CE în 
perioada 
2016-2018 
 
 
Coform 
art. 3 
alin.(1) din 
Norma 28-
2015, 
asigurători
lor 
supravegh
eaţi 
conform 
regimului 
naţional le 
sunt 
aplicabile 
în mod 
corespunz
ător 
următoare
le 
prevederi 
din Legea 
237/2015: 
art. 1 alin. 
(2), art. 6 
alin. (1)-
(8), art. 8, 
art. 19, art 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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Ghid privind 
sistemul de 
guvernanță 

Norma 
35/2015 
Anexa 1 
 
 
 
 
 

20-24 (cu 
particularit
ăţile 
Normei 
20/2016), 
art. 25 
alin. (1), 
(2) lit. a) și 
c), alin. (3), 
- (6) și (8) – 
(9), art. 26-
33, art. 34 
alin. (1) lit. 
a), j), k), 
alin. (3) și 
(4), art. 36, 
art. 37 
alin. (1), 
(4) – (8), 
art. 43-48-
51, art. 
103, 105 -
109, art. 
110 lit. a)-
e), art. 124 
alin. (1), 
art. 127-
130, art. 
163-165, 
art. 179, 
art. 181-
182 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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 Articolul 172 - 177        

 Partea III – Dispozitii 

finale 

       

Articolul 299 Articolul 178. Moneda        

Articolul 157 N/A        

Articolul 309 

Articolul 310 

Articolul 311 

Articolul 312 

Articolul 181. Intrarea 

în vigoare 

       

 
 

O2 pct. 47 (Articolul 212 – (1) 

lit. (e) 

O2 pct. 66 lit. (b) (Articolul 

248 (3) – par. 1)  

(Articolul 248 (3) – par. 1 

 
 
 
 

Art. 354-356 -   14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 
 

   

Articolul 212 – (1)  lit. (c)     14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

   



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 

 

 

199 

Articolul 212 – (1) lit. (h)      14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

   

Articolul 212 – (1) lit. (g)      14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

   

Articolul 212 – (1) lit. (b)  

Articolul 212 – (1) lit. (a)  

     14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

   

Articolul 212 – (1) lit. (d)      14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

   

Articolul 212 – (2)      ITS  2015/499   

procedurile care trebuie 

folosite pentru aprobarea 

utilizării elementelor 

fondurilor proprii 

auxiliare în conformitate 

cu Directiva SII 

14/181 
Ghid privind 
solvabilitatea 
la nivel de 
grup 

   



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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ANEXA I  
CLASE DE ASIGURARE 
GENERALĂ  
A. Clasificarea riscurilor pe 
clase de asigurare  
obișnuit. 

Anexa nr. 2. 

Clasele de 

asigurare  

Secţiunea A. 

Asigurări 

generale 

       

Anexa I 

B. Denumirea autorizației 

acordate simultan pentru mai 

multe clase de asigurare  

Următoarele denumiri se 

acordă autorizațiilor care 

vizează clasele următoare:  

Secţiunea B. 

Denumirea 

autorizaţiei 

pentru 

practicarea mai 

multor clase de 

asigurări 

generale 

       

ANEXA II  

CLASE DE ASIGURARE DE 

VIAȚĂ  

Secţiunea C. 

Asigurări de 

viaţă 

       

ANEXA III 52. societate     Regulament 

CE 

extinderea 

 2016-2018 



LEGENDĂ – prevederi legale Explicații 

Rosu  – Regulament Delegat al CE 2015/35 

Verde  – Regulamente CE privind RTS 

Albastru  – Regulamente CE privind ITS 

Mov     – Ghiduri EIOPA 

Portocaliu  – Alte regulamente CE privind acte delegate 

Maro   – legislație națională 

Gri – Proceduri Interne A.S.F. 

Exlicații 

1. Dacă prevederile legale sunt trecute la începutul 

capitolului/secțiunii/subsecțiunii/articolului, sunt în general 

valabile pentru întreaga parte a acestora, chiar dacă în 

anumite căsuțe sunt trecute pentru accentuare și alte articole sau 

acte din prevederile legale/ghiduri. 

2. În coloana cu observații, acestea sunt trecute în culorile 

aferente prevederilor legale 
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listei 

formelor 

legale ale 

societăților 

ANEXA V  

GRUPURI DE CLASE DE 

ASIGURARE GENERALĂ ÎN 

SENSUL ARTICOLULUI 159  

Secţiunea D. 

Grupe de clase 

de asigurări 

generale 

menţionate la 

art. 112 alin. (7) 

şi (8), art. 113 

alin. (8) şi art. 

114 alin. (6) 

       

ANEXA IV 
FORMULA STANDARD A 

CERINȚEI DE CAPITAL DE 

SOLVABILITATE (SCR) 

Anexa nr. 2 – 
Formula 
standard pentru 
calcularea SCR 

       

 

 


