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Pe scurt

A fost publicată Legea nr. 246/2015 care reglementează instrumentele disponibile pentru redresarea 
şi rezoluţia asigurătorilor persoane juridice române. 

În detaliu

Legea se aplică doar 
asigurătorilor persoane 
juridice române şi descrie 
măsurile ce pot fi dispuse de 
Autoritatea de Supraveghere
Financiară („ASF”) în legătură 
cu redresarea şi rezoluţia 
acestora.

Conform Legii, fiecare
asigurător are obligaţia de a 
elabora şi actualiza un plan de
redresare, ce trebuie supus
evaluării ASF.  

La rândul său, ASF elaborează 
un plan de rezoluţie pentru
asigurătorii români, precum şi 
câte un plan individual pentru
asigurătorii care deţin o 
pondere semnificativă în 
sistemul naţional de asigurări. 

Legea instituie o serie de
măsuri de intervenţie 
timpurie ce pot fi dispuse de
ASF dacă un asigurător încalcă 
sau este susceptibil să încalce 
în viitorul apropiat cerinţele 
privind menţinerea autorizării, 
ca urmare a unei deteriorări 
rapide a situaţiei financiare ce 
include o deteriorare a situaţiei 
capitalului de solvabilitate şi a 

fondurilor proprii care acoperă 
cerinţa de capital solvabilitate. 
Între aceste măsuri se numără 
şi desemnarea unui 
administrator temporar
pentru cel mult un an, care
înlocuieşte sau conlucrează cu 
conducerea existentă a 
asigurătorului. Actele 
administratorului temporar
sunt supuse aprobării 
prealabile a ASF.

Rezoluţia poate fi dispusă de 
ASF dacă un asigurător intră 
sau este susceptibil să intre 
într-o stare de dificultate
majoră, iar măsura este 
necesară din perspectiva 
interesului public.

ASF desemnează un 
administrator de rezoluţie, 
care exercită toate atribuţiile 
acţionarilor şi conducerii 
asigurătorului.  

Măsurile de rezoluţie pot 
include majorarea capitalului,
modificarea acţionariatului sau 
preluarea controlului
asigurătorului de către alţi 
asigurători cu o soliditate 
financiară adecvată. 

Înainte de a dispune o măsură 
de rezoluţie, ASF va dispune 
efectuarea unei evaluări a 
activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii
asigurătorului vizat, de către 
un auditor financiar.

Instrumentele de rezoluţie ce 
pot fi aplicate de ASF sunt:

 Vânzarea activităţii şi 

portofoliului

În acest caz, ASF poate să 
transfere către un cumpărător 
acţiunile asigurătorului, 
precum şi orice categorii de 
active, drepturi sau obligaţii 
ale asigurătorului.  

 Instituţia-punte 

Instituţia-punte este o entitate 
controlată de ASF, către care 
ASF poate dispune transferul
acţiunilor, activelor, 
drepturilor şi obligaţiilor 
asigurătorului, fără a fi necesar 
acordul acţionarilor acestuia. 
Activele, drepturile şi 
obligaţiile pot fi apoi 
transferate fie către terţi, fie 
înapoi către asigurător, 
conform deciziei ASF.

 Separarea activelor
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În cazul separării activelor, 
ASF este competentă să 
transfere activele, drepturile şi 
obligaţiile unui asigurător sau 
ale unei instituţii-punte către 
un vehicul de administrare a
activelor, fără a obţine acordul 
acţionarilor asigurătorului.  

Vehiculul de administrare a
activelor este sub controlul
ASF şi gestionează activele 
care îi sunt transferate în
vederea vânzării sau lichidării 
lor ordonate.ASF trebuie să se 
asigure că, în cazul rezoluţiei, 
acţionarii şi creditorii ale căror 
creanţe nu au fost transferate 
primesc o sumă cel puţin egală 
cu suma pe care ar fi primit-o
în caz de insolvenţă. Dacă 
suma primită este inferioară, 
aceştia au dreptul la plata 
diferenţei din partea 
mecanismelor de finanţare a 
rezoluţiilor.

Mecanismul de finanţare a 
rezoluţiilor este reprezentat de 
Fondul de rezoluţie pentru 
asigurători, care va fi 
administrat de Fondul de
Garantare a Asiguraţilor. 
Acesta se constituie prin
contribuţii ale asigurătorilor, 
în limita a cel mult 1% din
primele brute încasate de
asigurători. Cota urmează a fi 
aprobată prin reglementări ale 
ASF.

Legea a intrat în vigoare în
data de 5 noiembrie 2015.

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 813 din

2 noiembrie 2015]

De reţinut 

Rezoluţiile vor fi finanţate 
dintr-un Fond de rezoluţie 
pentru asigurători, constituit 
prin contribuţia asigurătorilor, 
de maximum 1% din primele
brute încasate.
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Să discutăm 
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