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București, 18 iulie 2018 - În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de
funcționare a piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, printre care:
A)

Reglementare

Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul asigurărilor. (norma
va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).
Punerea în consultare publică pe site-ul ASF, pentru o perioadă de 10 zile, a normei privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la scenariile de
simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară;
Punerea în consultare publică pe site-ul ASF, pentru o perioadă de 15 zile, a proiectului de Regulament privind punerea în aplicare a unor
prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 referitor la documentele cu informații esențiale cu privire la produsele de investiții individuale
structurate și bazate pe asigurări (PRIIPs).
B)

Supraveghere

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.
C)

Autorizare

Cererea de avizare a doamnei Emilia Lorincz ca membru în Consiliul Director al BAAR;
Numirea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de
Viață Vienna Insurance Group S.A.;
Numirea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în funcția de membru și vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR
Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;
Numirea domnului Harald Riener în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna
Insurance Group S.A.;
Numirea doamnei Judit Agnes Havasi pentru un nou mandat de membru și vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere și a domnului Harald
Josef Londer în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group
S.A.;
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Numirea domnului Spyridon – Stavros Mavrogalos – Fotis în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A.;
Cererea de autorizare a doamnei Daniela Radu-Tofan în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul NN Asigurări de
Viață S.A.;
Extinderea activității societății Eurolife ERB Asigurări Generale S.A. pentru practicarea clasei de asigurări generale A16 – Pierderi financiare
diverse;
Solicitarea Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare Reasigurare de autorizare ca furnizor de programe educaționale în domeniul
asigurărilor;
Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Cemacon S.A. Cluj Napoca în vederea majorării capitalului social;
Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Transcom S.A. București în vederea majorării capitalului social;
Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Petrocart S.A. Piatra Neamț;
Cererea de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Cererea de avizare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de
Pensii Facultative S.A.
*********
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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