Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară  8.03.2017

București, 8 martie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a
aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă
de capital şi pensii private:
A) Supraveghere şi control
Închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan a societății EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE
REASIGURARE S.A., ca urmare a restabilirii situaţiei financiare a societăţii (va face obiectul unui comunicat transmis
separat);
Pachetul de acţiuni pentru ieşirea din perioada de plafonare a primelor RCA şi stabilizarea pieţei (va face obiectul unui
comunicat transmis separat);
Analiza perioadei de dezdăunare și soluționare a dosarelor de daună deschise la asigurători în Semestrul I 2016 în baza
polițelor de asigurare obligatorie auto RCA (va face obiectul unui comunicat transmis separat);
Rezultatele controlului periodic efectuat la Fondul Proprietatea S.A. și la administratorul său autorizat;
Ghidurile privind facilitarea unui dialog efectiv între supraveghetorii în asigurări și auditorii statutari;
Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.
B) Autorizare – Avizare
Numirea domnilor Laurenţiu – Paul Barangă, Cătălin Mancaş, DarieVasile Moldovan, Aurelian Madem şi Dan – Nicolae
Gherghelaş în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.;
Numirea domnilor Marius Stoica şi Iancu Guda în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societăţii BRD
ASSET MANAGEMENT SAI S.A.;
Numirea doamnei Amalia – Maria Bărăian şi a domnului Sandu Mircea Pali în calitate de administratori ai Consiliului de
Administraţie al societăţii SAI BROKER SA ClujNapoca;
Modificarea adusă Actului Constitutiv al societății EUROGROUP INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA
S.R.L., referitoare la reducerea capitalului social al societății, conform hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor societăţii;
Modificarea adusă Actului constitutiv al societății AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (cesiune de părți
sociale);
Retragerea autorizației ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor și radierea din Registrul Furnizorilor
de programe educaționale a ASCENDIS CONSULTING S.R.L., la solicitarea societăţii;
Eliberarea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank
A.G.;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății
Bittnet Systems S.A. București;
Avizarea modificării Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat
de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Avizarea modificării Contractelor de administrare a Fondurilor de Pensii Facultative NN OPTIM şi NN ACTIV,
administrate de NN Asigurări de Viață S.A.
Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD
MEDIO, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A
Avizarea prealabilă a modificării Prospectelor schemei de pensii facultative pentru Fondurile de Pensii Facultative NN
OPTIM şi NN ACTIV, administrate de NN Asigurări de Viață S.A.;
Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Asigurări de Viață S.A.;
Avizarea şi reavizarea a 49 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 19 agenţi care desfășoară activități de marketing
pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
*********
Despre ASF
ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru
reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la
consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

