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București, 9 august 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a
aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor
financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de
capital şi pensii private, printre care:

 
A)      Reglementare

Aprobarea valorii factorului „N”, așa cum a fost stabilită de
BAAR, în conformitate cu Procedura privind gestionarea de
către BAAR a asiguraților RCA cu risc ridicat;

Avizarea Proiectului de lege privind piețele de instrumente
financiare;

Proiectul de regulament privind autorizarea și funcționarea
depozitarilor centrali;

Regulamentul pentru modificarea Regulamentului Autorității
de Supraveghere Financiară nr.16/2014 privind veniturile ASF
şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial, Partea I, şi pe site-
ul ASF;

Proiectul normei privind utilizarea activului personal net al
participantului la un fond de pensii administrat privat. Acesta
va fi publicat pe site-ul ASF şi va fi supus consultării publice
pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice;

Proiectul normei privind utilizarea activului personal net al
participantului la un fond de pensii facultative. Acesta va fi
publicat pe site-ul ASF şi va fi supus consultării publice pentru
o perioadă de 30 de zile calendaristice;

Proiectul normei privind modificarea și completarea Normei
nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate
prin conturile fondului de pensii administrat privat. Acesta va fi
publicat pe site-ul ASF şi va fi supus consultării publice pentru
o perioadă de 30 de zile calendaristice;

Proiectul normei privind modificarea și completarea Normei
nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate
prin conturile fondului de pensii facultative. Acesta va fi
publicat pe site-ul ASF şi va fi supus consultării publice pentru
o perioadă de 30 de zile calendaristice;

Norma pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul
actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de
fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor
din sistemul de pensii private. 

  
 
 
B)      Supraveghere şi control

Sancţionarea reprezentanţilor legali ai unui emitent de valori
mobiliare.

  

C)      Autorizare – Avizare

Sectorul Asigurări-Reasigurări

Numirea domnului Franz Weiler pentru un nou mandat de
membru - președinte al Directoratului/ Director General la
societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Numirea pentru noi mandate în funcția de vicepreședinte a
domnului Petru Rareș și a doamnei Elena Petculescu în
funcția de membru în Consiliul de Administrație la societatea
Garanta Asigurări S.A.;

Numirea domnului Marcel Pîrciog pentru un nou mandat de
director general al societății Asito Kapital S.A.;

Numirea domnului James Julian Grindley pentru un nou
mandat de director general al societății Certasig - Societate
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de Asigurare și Reasigurare S.A.;

Modificările aduse actului constitutiv al societății Aon
România Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (numire în
funcția de administrator, conducător executiv și modificarea
unor articole din actul constitutiv);

Modificările aduse actului constitutiv al societății Medihelp
International Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la
numirea unui nou administrator;

Numirea doamnei Beatrice Ambro în funcţia de conducător
executiv (director executiv) la societatea Eficient Asig Broker
de Asigurare S.R.L.;

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a
fost autorizată societatea Generali România Asigurare
Reasigurare S.A. și notificarea intenției acesteia de a
desfășura activitate de asigurare în baza libertății de a presta
servicii pe teritoriul unor state membre UE;

Solicitarea de avizare în vederea înscrierii societății Casa de
Insolvență GMC SPRL ca administrator special în Registrul
administratorilor speciali;

Modificarea actului constitutiv al societății Signal Iduna
Asigurare Reasigurare S.A. ca urmare a majorării capitalului
social cu suma de 5.347.016, 50 lei, de la 59.787.769, 30 lei
la 65.134.785,80 lei;

Solicitarea de avizare ca specialist constatare daune a 16
persoane fizice.

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Solicitarea Amundi Asset Management S.A. de aprobare a
calității de acționar semnificativ ca urmare a achiziției în mod
direct a unei participații calificate directe de 97,425% din
capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale Pioneer
Asset Management SAI S.A. şi solicitarea SAS Rue la Boetie
S.A. de aprobare a calității de acționar semnificativ ca urmare
a achiziției în mod indirect a unei participații calificate de
97,425% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale
Pioneer Asset Management SAI S.A.;

Solicitarea Pioneer Asset Management SAI S.A. de
autorizare a modificării documentelor fondurilor deschise de
investiții autorizate Pioneer Integro și Pioneer Stabilo;

Solicitarea SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a
modificării documentelor Fondului Deschis de Investiții Plus
Invest, administrat de societate, în conformitate cu dispozițiile
prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/438;

Solicitarea SAI Globinvest S.A. de autorizare a modificărilor
intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții
Transilvania, Napoca și Tehnoglobinvest, ca urmare a
aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438,
precum și a altor modificări;

Solicitarea STK Financial Societate de Administrare a
Investițiilor S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în
documentele Fondului Deschis de Investiţii STK Europe, în
ceea ce privește obligațiile depozitarilor în conformitate cu
dispozițiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE)
2016/438, precum și alte modificări;

Solicitarea de eliberare a Certificatelor de Înregistrare a
Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de
Erste Group Bank AG.

Sectorul Pensiilor Private

Autorizarea modificării Actului constitutiv al Generali
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Propunerea de retragere a avizului prin care s-a acordat
Raiffeisen Bank S.A. calitatea de depozitar al activelor
fondurilor de pensii administrate privat;
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Avizarea/reavizarea a 16 agenţi şi retragerea avizelor pentru
alţi 13 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru
fondurile de pensii facultative și administrate privat.

 
D)     Informări

Protocolul de colaborare între Autoritatea de Supraveghere
Financiară, prin intermediul Entității de Soluționare Alternativă
a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar (SAL-Fin), și
Consiliul de Mediere (CM);

Ghidul RCA;

Proiectul de modificare şi de completare a Regulamentului nr.
4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de
Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-
bancar – Sal-Fin;

Raportul privind implicarea ASF în activitatea ESMA și EIOPA
în al doilea trimestru al anului 2017.

  
 
*********

  
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.
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http://www.asfromania.ro/international/reglementari-europene/anunturi
http://asfromania.ro/edu/


09.08.2017 Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 09.08.2017

https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/5991-deciziile-adoptate-de-consiliul-autoritatii-de-supraveghere-financiara-09-08-2017 4/5



09.08.2017 Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 09.08.2017

https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/5991-deciziile-adoptate-de-consiliul-autoritatii-de-supraveghere-financiara-09-08-2017 5/5

Copyright © 2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară. Toate drepturile
rezervate.


