
Fundamentare proiect de Normă privind criteriile pentru evaluarea impactului 
intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor 

asigurători 

 

În temeiul prevederilor art. 160 lit. l) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia 
asigurătorilor ASF trebuie să reglementeze criteriile pentru evaluarea impactului intrării în 
dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători. 

Norma precizează criteriile pentru evaluarea impactului pe care intrarea în dificultate a unui 
asigurător l-ar putea avea asupra pieței asigurărilor, asupra altor asigurători, asupra 
condițiilor de finanțare și asupra economiei reale, ca urmare a naturii activității sale, a 
structurii acționariatului, a formei juridice, a profilului de risc, a dimensiunii și a statutului 
juridic sau a interconexiunii sale cu alți asigurători și a domeniului și complexității de 
activitate, precum și potențialele efecte pe care situația de dificultate și lichidarea sa 
ulterioară prin procedurile de insolvență pe care le-ar avea. 

 
Pentru procesul de evaluare a impactului intrării în dificultate a unui asigurător, ASF 
analizează dispozițiile, strategiile, procedurile și mecanismele puse în aplicare de asigurători 
pentru a se conforma prevederilor Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea 
activității de asigurare și reasigurare și evaluează: 

- Riscurile la care sunt expuși sau ar putea fi expuși asigurătorii; 
- Riscurile la care un asigurător expune piața asigurărilor, având în vedere 

identificarea și măsurarea riscului sistemic; 
- Riscurile evidențiate în urma simulărilor de criză, având în vedere natura, amploarea 

și complexitatea activităților unui asigurător. 
 
Pe lângă riscurile de subscriere, de piață, de credit și operaționale, evaluarea efectuată de 
ASF include cel puțin:  

- Rezultatele simulării de criză efectuate prin teste necesare care să evalueze 
capacitatea asigurătorului de a face faţă unor evenimente sau modificări viitoare ale 
condiţiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra pieţei de 
asigurări; 

- Expunerea la riscul de concentrare și gestionarea acestuia de către asigurători; 
- Soliditatea, caracterul adecvat și metoda de aplicare a politicilor și procedurilor 

asigurătorilor pentru gestionarea riscului rămas asociat cu utlizarea tehnicilor de 
minimizare a riscului de subscriere, potrivit prevederilor legale puse în aplicare de 
art.1.alin.(2) pct.37 lit.b) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea 
activității de asigurare și reasigurare; 

- Măsura în care fondurile proprii deţinute de un asigurător cu privire la elementul care 
este disponibil sau poate fi apelat pentru a acoperi integral pierderile, astfel încât să 
se asigure continuitatea funcţiilor critice; 

- Expunerea la riscul de lichiditate pe termen scurt și lung, măsurarea și gestionarea 
acestuia de către asigurători, inclusiv elaborarea de analize ale scenariilor 
alternative, gestionarea factorilor de minimizare a riscului și planuri de urgență 
eficiente; 

- Rezultatele simulărilor de criză realizate de asigurători care utilizează un model 
intern integral sau parţial de calcul SCR pentru acoperirea riscului de piaţă; 

- Distribuirea geografică a expunerilor asigurătorilor; 
- Strategia de afaceri a asigurătorului; 
- Evaluarea riscului sistemic. 

 


