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REFERAT DE APROBARE 

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 237/2015, care transpun art. 74 din 

Directiva 2009/138/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind accesul 

la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), societățile de 

asigurare și/sau reasigurare care subscriu simultan riscuri aferente atât asigurărilor directe generale, 

cât şi asigurărilor directe de viaţă utilizează chei de repartizare fundamentate, cu respectarea 

legislaţiei specifice aplicabile pentru elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli 

care nu pot fi evidenţiate direct.  

Conform prevederilor art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară , coroborate cu prevederile art. 

49 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 , A.S.F. aprobă cheile de repartizare ulterior aprobării 

acestora de către conducerea societăților. În acest context, au fost stabilite condiții de aprobare și 

de menținere a cheilor de repartizare. 

 

Proiectul de normă supus consultării publice se aplică: 

a) asigurătorilor compoziți; 

b) societăților care dețin autorizație de a practica simultan clasele menţionate în anexa 

nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 237/2015 și riscurile din clasele 1 şi 2 menţionate la 

anexa nr. 1 secţiunea A din legea menționată, 

c) societăților care subscriu clasele menţionate în anexa nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 

237/2015 și doresc extinderea autorizației la riscurile din clasele 1 şi 2 menţionate 

la anexa nr. 1 secţiunea A din aceeași lege, 

d) societăților care subscriu riscurile din clasele 1 şi 2 menţionate la anexa nr. 1 

secţiunea A din Legea nr. 237/2015 și doresc extinderea autorizației la clasele 

menţionate în anexa nr. 1 secţiunea C din aceeași lege. 

 

Proiectul de normă reglementează în principal: 

 procesul de aprobare de către A.S.F. a cheilor de repartizare privind elementele de 

activ și de pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate direct asupra 

activității de asigurări generale sau a celei de asigurări de viață; 
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 condițiile de aprobare a cheilor de repartizare pentru asigurătorii compoziți și cei 

practică simultan clasele menţionate în anexa nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 

237/2015 și riscurile din clasele 1 şi 2 menţionate la anexa nr. 1 secţiunea A din 

legea menționată; 

 condițiile de aprobare a cheilor de repartizare pentru asigurătorii care solicită 

extinderea autorizației de funcționare; 

 documentele necesare aprobării cheilor de repartizare și termenul de transmitere a 

acestora; 

 condițiile de menținere a cheilor de repartizare curente. 

 


