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București, 4 iulie 2017 – În cadrul şedinţei de ieri, 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)      Reglementare
Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de
vehicule și de tramvaie, cât și a unor prevederi cu privire la asigurările auto (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru
consultare publică, timp de 10 zile);
Proiectul de normă privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și a brokerilor de asigurare.

B)      Supraveghere şi control 
Avizarea Actului Constitutiv al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România;
Aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului de activitate ale Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) pentru anul 2016, precum și informarea privind Raportul administratorilor
Fondului;
Aprobarea Strategiei anuale revizuite de investire a resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) pentru anul 2017;
Aprobarea planului de finanțare pe termen scurt pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR și a celui de redresare pentru restabilirea fondurilor proprii
eligibile să acopere SCR în cazul societății Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM România (CARE România);
Rezultatele controlului inopinat desfășurat la societatea Abado Synergic Developement Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Asimar Insurance - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;
 
C)      Autorizare – Avizare
Numirea domnului Mihai Popescu pentru un nou mandat în funcția de Președinte al Directoratului la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;
Prelungirea mandatului domnului Andrei-Răzvan Micu pentru funcția de Președinte Directorat la Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A.;
Numirea domnului Bogdan Cernescu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;
Numirea domnului Cristian Pascale pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.;
Numirea domnului Gheorghe Nafornița în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Asito Kapital S.A.;
Numirea domnului Stoicescu Dan - Mihail pentru un nou mandat de director general la societatea ATE Insurance Romania S.A.;
Numirea doamnei Dobra Mirela-Adina în funcția de director general al societății Depozitarul Sibex S.A.;
Numirea doamnei Belicciu Codruţa Ana în calitate de director executiv al societății Fly Insurance - Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;
Numirea domnului Aurelian Liviu Olaru în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SAI Patria Asset Management S.A. și al SAI Carpatica Asset Management S.A.;
Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea NN Asigurări de Viață S.A. și notificarea intenției societății de a desfășura activitate de asigurare în
baza libertății de a presta servicii pe teritoriul Bulgariei;
Aprobarea proiectului de transfer de portofoliu de asigurări de la societatea Ate Insurance Romania S.A., în calitate de cedent, către societatea Euroins România Asigurare Reasigurare 
S.A., în calitate de cesionar;
Modificarea actului constitutiv al societății BDT Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ);
Modificarea actului constitutiv al societății Uniqa Asigurări de Viață S.A. ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 5.423.400 lei, de la 49.560.571 lei la 54.983.971 lei;
Autorizarea documentelor FDI Star Next și FDI Star Focus la solicitarea SAI Star Asset Management S.A.;
Autorizarea solicitărilor OTP Asset Management România SAI S.A. referitoare la:

transformarea fondului închis de investiții OTP Expert în fond deschis de investiții și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;
modificările intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții OTP AvantisRO, OTP Obligațiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Euro Premium
Return, OTP Global Mix, OTP Premium Return ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2016/438.

Înregistrarea societății SAI Broker S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul ASF;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Bittnet Systems S.A. București;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Teraplast S.A. Bistrița;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a diminuării capitalului social al societății Fondul Proprietatea S.A.;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății Comelf S.A. Bistrița;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a diminuării capitalului social al societății Moara Cibin S.A.;
Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Chronos Curier S.A. Giurgiu ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;
Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private S.A.;
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Autorizarea modificării actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative
S.A.;
Avizarea şi reavizarea a 88 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 16 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D)     Informări
Raportul privind evoluția pieței de capital în trimestrul I 2017;
Ghidul privind supravegherea în funcție de riscuri;
Ghidul de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare.
 
*********
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. 

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

http://www.asfromania.ro/

