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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII

ORDIN
pentru delegarea către șeful Direcției management resurse umane a competenței îndeplinirii
atribuțiilor privind coordonarea și controlul Universității Naționale de Apărare „Carol I”
Pentru aplicarea dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,
cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării emite prezentul ordin.
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e) organizează activitățile de autoevaluare a stării structurii
pe linie militară și asigură reprezentarea Ministerului Apărării pe
timpul evaluării academice externe, organizată de Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;
f) coordonează managementul resurselor umane din
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”;
g) solicită informări, analize, sinteze privind starea
învățământului și evaluarea academică externă a instituției
militare de învățământ superior, structura personalului didactic și
structura demografică a studenților, sinteze statistice privind
învățământul universitar de licență, masterat și doctorat, cerute
de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Institutul
Național de Statistică, precum și despre modul de organizare și
desfășurare a unor activități curente etc.;
h) propune ministrului apărării luarea măsurilor ce se impun
în vederea îmbunătățirii organizării și desfășurării activităților în
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin
se abrogă art. 2 lit. d) din Ordinul ministrului apărării
nr. M. 176/2006 privind funcționarea unor structuri în subordinea
nemijlocită a ministrului apărării, cu modificările și completările
ulterioare*).
Art.4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Se deleagă șefului Direcției management resurse
umane competența îndeplinirii atribuțiilor privind coordonarea și
controlul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.
Art. 2. — În exercitarea competenței prevăzute la art. 1, șeful
Direcției management resurse umane are următoarele atribuții
și responsabilități:
a) asigură îndrumarea cu privire la măsurile ce se
implementează în învățământul militar superior privind structura
organizatorică, ciclurile de studii universitare, domeniile și
specializările universitare, cursurile postuniversitare, cifrele
anuale de școlarizare, criteriile de admitere, modul de finalizare
a studiilor, înmatriculări, reînmatriculări și conducerea
academică, prin dispoziții specifice domeniului, potrivit
standardelor naționale din învățământul superior;
b) aprobă toate planurile ce vizează organizarea și
desfășurarea activităților în Universitatea Națională de Apărare
„Carol I” care necesită competențe superioare senatului
instituției și care, conform legislației în vigoare, țin de autoritatea
ministrului apărării;
c) avizează rapoartele și orice alte documente promovate
ministrului apărării, șefului Statului Major General sau
secretarilor de stat, precum și secretarului general al Ministerului
Apărării, pentru informare/aprobare;
d) participă, personal sau prin reprezentanți, la ședințele
senatului, la invitația biroului senatului universitar;

Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
București, 21 aprilie 2008.
Nr. M. 39.

*) Ordinul ministrului apărării nr. M. 176/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul
de apărare a țării și securitate națională.
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A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R Ă R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ORDIN
pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate
de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime
și al fondului de siguranță
Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 22 aprilie 2008, prin care s-au adoptat Normele
privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de
solvabilitate minime și al fondului de siguranță,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) și ale art. 16 alin. (5), (51), (6) și (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

ce

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care
dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei
de solvabilitate minime și al fondului de siguranță, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2007.
Art. 3. — Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentului ordin.

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

Art. 1. — Se pun în aplicare Normele privind metodologia de
calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care
practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și
al fondului de siguranță, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 4/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor
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București, 24 aprilie 2008.
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privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale,
al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță
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CAPITOLUL I
Definiții

Art. 1. — În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile
de mai jos au următoarele semnificații:
1. rezerva tehnică brută reprezintă rezerva tehnică calculată
înainte de cedările în reasigurare;
2. rezerva tehnică netă reprezintă rezerva tehnică calculată
după cedările în reasigurare.
CAPITOLUL II
Determinarea marjei de solvabilitate disponibile
Art. 2. — (1) Asigurătorii autorizați să practice asigurări
generale au obligația să dețină permanent o marjă de
solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activității desfășurate
de către aceștia, cel puțin egală cu marja de solvabilitate minimă
calculată în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea
elementelor de activ libere de orice sarcini, cu excepția activelor
necorporale.
Art. 3. — (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate
disponibile, în calculul acesteia sunt cuprinse următoarele
componente:

a) capitalul social subscris și vărsat sau, după caz, dacă este
vorba de societăți mutuale, fondul de rezervă liber vărsat, la care
se adaugă toate conturile membrilor săi care întrunesc
următoarele criterii:
(i) statutul trebuie să prevadă că din aceste conturi se
pot face plăți membrilor doar în situația în care plățile
nu au drept rezultat diminuarea marjei de
solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, în
cazul dizolvării societății, dacă au fost plătite toate
celelalte datorii;
(ii) statutul trebuie să prevadă că pentru orice plăți
menționate la pct. (i), efectuate în alte scopuri decât
retragerea individuală din societatea mutuală,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să
fie informată cu cel puțin o lună înainte de efectuarea
plății, astfel încât aceasta să poată interzice, dacă
este cazul, operațiunea de plată în cadrul acestei
perioade;
b) toate rezervele societății, altele decât rezervele tehnice,
și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale,
statutare, de conversie, alte rezerve;
c) profitul net rezultat după deducerea dividendelor care
trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de
asigurător;
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marjei de solvabilitate disponibile sau când, după
caz, s-a obținut acordul prealabil al Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor privind rambursarea lor
anticipată. În acest ultim caz, asigurătorul trebuie să
informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
cu cel puțin 6 luni înainte de data stabilită pentru
rambursare, indicându-se valoarea marjei de
solvabilitate disponibile și valoarea marjei de
solvabilitate minime atât înainte, cât și după această
rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
poate aproba rambursarea doar în condițiile în care
valoarea marjei de solvabilitate disponibile a
asigurătorului nu scade sub nivelul valorii marjei de
solvabilitate minime;
(iv) contractul de împrumut nu poate conține nicio clauză
care să prevadă că, în anumite circumstanțe, altele
decât lichidarea asigurătorului, împrumutul poate fi
rambursat înainte de scadența convenită;
(v) contractul de împrumut nu poate fi modificat decât cu
acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor;
b) titlurile de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de
valoare, inclusiv acțiunile preferențiale cumulative, altele decât
cele menționate la lit. a), până la un nivel care să nu poată
depăși 50% din valoarea cea mai mică obținută prin compararea
marjei de solvabilitate disponibile și a marjei de solvabilitate
minime, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
(i) titlurile nu se pot rambursa fără acordul prealabil al
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
(ii) contractul de emisiune îi permite asigurătorului
posibilitatea de a amâna plata dobânzilor aferente
împrumutului;
(iii) creanțele creditorului față de asigurător ocupă un
nivel inferior raportat la creanțele tuturor creditorilor
nesubordonați;
(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de
valoare trebuie să prevadă capacitatea societății de
a acoperi datoria și dobânda aferentă, astfel încât să
permită asigurătorului să își continue activitatea;
(v) se vor lua în calcul numai sumele vărsate integral.
(4) La cererea asigurătorului, Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor poate aproba, în baza unor documente doveditoare,
includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile și a
următoarelor componente, după caz:
a) jumătate din capitalul social nevărsat sau, după caz, din
fondul de rezervă liber nevărsat, atunci când capitalul social
vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat reprezintă cel puțin
25% din capitalul social sau din fondul de rezervă liber, până la
un nivel care să nu depășească 50% din valoarea cea mai mică
obținută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile și a
marjei de solvabilitate minime;
b) în cazul societăților de asigurare mutuale sau de tip mutual
cu contribuții variabile, orice creanță pe care societatea o poate
avea asupra membrilor săi prin solicitarea unor contribuții
suplimentare, într-un exercițiu financiar, dar nu mai mult de 50%
din diferența dintre contribuțiile maxime și contribuțiile totale de
plată, și până la 50% din valoarea cea mai mică dintre valoarea
marjei de solvabilitate disponibile și a marjei de solvabilitate
minime;
c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea
activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură
excepțională.
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d) rezultatul reportat.
(2) Marja de solvabilitate disponibilă se reduce cu valoarea
următoarelor elemente:
a) acțiunile proprii deținute direct de asigurător;
b) participațiile pe care asigurătorul le deține în următoarele
entități:
(i) asigurători;
(ii) reasigurători;
(iii) holdinguri de asigurare;
(iv) instituții de credit și instituții financiare definite
conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 227/2007;
(v) firme de investiții definite conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 227/2007;
c) fiecare dintre următoarele elemente pe care asigurătorul le
deține în raport cu entitățile prevăzute la lit. b), în care deține o
participație:
(i) tipurile de instrumente menționate la alin. (3);
(ii) tipurile de creanțe subordonate și instrumente
menționate la art. 35 și la art. 36 alin. (3) din Directiva
2000/12/CE;
d) activele necorporale.
(3) În calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi
incluse și următoarele componente, după caz:
a) acțiunile preferențiale cumulative și/sau datoriile
subordonate în proporție de până la 50% din cea mai mică
valoare obținută prin compararea marjei de solvabilitate
disponibile și a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea
maximum 25% trebuie să fie constituite din datorii subordonate
cu scadență fixă și/sau acțiuni preferențiale cumulative cu durată
determinată. Trebuie să existe acorduri în temeiul cărora, în caz
de faliment sau lichidare a asigurătorului, obligațiile de plată
generate de capitalul subordonat împrumutat și/sau acțiunile
preferențiale cumulative vor fi onorate după ce au fost plătite
obligațiile față de toți ceilalți creditori sau orice alte obligații de
plată existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt vărsate
integral;
(ii) pentru împrumuturile cu scadență fixă, scadența
inițială este stabilită la cel puțin 5 ani. Cu cel puțin un
an înainte de scadență, asigurătorul va supune
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor spre
aprobare un plan din care să rezulte modul în care
marja de solvabilitate disponibilă va fi menținută sau
adusă peste nivelul marjei minime la scadență,
exceptând cazul în care valoarea împrumutului care
intră în componența marjei de solvabilitate
disponibile a fost redusă treptat în decursul celor
5 ani care au precedat scadența. Rambursarea
anticipată a acestor sume se poate aproba dacă
asigurătorul a solicitat acest lucru Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, cu condiția ca marja sa
de solvabilitate disponibilă să nu scadă sub nivelul
minim;
(iii) împrumuturile a căror scadență nu este fixată trebuie
rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel
puțin 5 ani, exceptând cazurile în care aceste
împrumuturi nu mai sunt considerate componentă a
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Art. 4. — (1) Marja de solvabilitate minimă se determină prin
două metode:
a) raportarea la valoarea primelor brute subscrise în ultimele
12 luni calendaristice anterioare datei raportării sau la valoarea
contribuțiilor din ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei
raportării;
b) raportarea la media anuală a daunelor brute plătite în
ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei raportării.
Dacă un asigurător preia în asigurare unul sau mai multe dintre
următoarele riscuri: de credit, furtună, grindină sau îngheț,
perioada de referință pentru calculul mediei anuale a daunelor
brute plătite va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice
anterioare datei raportării.
(2) Marja de solvabilitate minimă este egală cu valoarea cea
mai mare dintre cele două rezultate obținute prin aplicarea
metodelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5. — (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 4
alin. (1) lit. a), luându-se în considerare primele brute subscrise,
la determinarea marjei de solvabilitate minime se va lua în calcul
cea mai mare valoare, obținută în ultimele 12 luni calendaristice
anterioare datei raportării, dintre:
a) valoarea totală a primelor brute subscrise sau a
contribuțiilor;
b) valoarea primelor brute câștigate (valoarea primelor brute
subscrise diminuată cu variația rezervei brute de prime) sau a
contribuțiilor.
(2) Pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12 și
13 menționate la titlul B „Asigurări generale” din anexa nr. 1 la
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
primele sau contribuțiile luate în calcul se majorează cu 50%.
(3) La valoarea primelor brute subscrise sau a contribuțiilor
din asigurări directe se adaugă totalul primelor brute subscrise
aferente acceptărilor în reasigurare pe durata ultimelor 12 luni
calendaristice anterioare datei raportării, iar rezultatul se
diminuează cu valoarea totală a primelor brute subscrise anulate
sau a contribuțiilor anulate corespunzătoare aceleiași perioade,
precum și cu valoarea totală a impozitelor și taxelor aferente
primelor și contribuțiilor din perioada de referință.
(4) La valoarea astfel obținută se aplică un procent de 18%
pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a
53,1 milioane euro și, respectiv, de 16% pentru sumele
reprezentând excedentele peste echivalentul a 53,1 milioane
euro, iar rezultatele astfel obținute se adună.
(5) Rezultatul obținut se înmulțește cu maximul dintre 50% și
valoarea obținută ca raport între valoarea netă a daunelor în
ultimele 3 exerciții financiare și valoarea brută a daunelor în
ultimele 3 exerciții financiare. Valoarea daunelor reprezintă
valoarea daunelor plătite în ultimele 3 exerciții financiare plus
variația rezervei de daune avizate și neavizate calculată pentru
ultimele 3 exerciții financiare. În ceea ce privește calculul
daunelor nete, la cererea asigurătorului, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor
documente doveditoare, deducerea ca cedări în reasigurare a
sumelor recuperabile de la vehicule investiționale de
reasigurare.
Art. 6. — (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 4
alin. (1) lit. b), luându-se în considerare daunele brute plătite,
determinarea marjei de solvabilitate minime se face prin

însumarea valorii daunelor brute plătite în perioadele menționate
la art. 4 alin. (1) lit. b), aferente activității de asigurări directe, cu
valoarea daunelor brute plătite în aceeași perioadă aferente
acceptărilor în reasigurare, precum și cu valoarea rezervelor
brute de daune avizate și neavizate constituite la sfârșitul
perioadei de raportare, atât pentru asigurările directe, cât și
pentru acceptările în reasigurare.
(2) Din această sumă se scade valoarea daunelor recuperate
de la terți prin subrogarea în drepturile asiguraților pentru
aceeași perioadă de raportare și valoarea rezervelor brute de
daune avizate și neavizate constituite la începutul celei de-a
treizeci și cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare,
atât pentru asigurările directe, cât și pentru acceptările în
reasigurare.
(3) Dacă perioada de referință menționată la art. 4 alin. (1)
lit. b) este de 84 de luni calendaristice, se scade valoarea
rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la
începutul celei de-a optzeci și treia luni calendaristice anterioare
lunii de raportare.
(4) Baza de calcul a daunelor plătite, rezervelor de daune
avizate și neavizate și recuperărilor pentru tipurile de asigurări
încadrate în clasele 11, 12 și 13 menționate la titlul B „Asigurări
generale” din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare, se majorează cu 50%.
(5) Conform perioadei de referință prevăzute la art. 4 alin. (1)
lit. b), la o treime din valoarea obținută în cazul perioadei de
referință de 36 de luni sau la o șeptime din valoarea obținută în
cazul perioadei de referință de 84 de luni, după caz, se aplică un
procent de 26% pentru sumele a căror valoare este de până la
echivalentul a 37,2 milioane euro și, respectiv, de 23% pentru
sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 37,2
milioane euro, iar rezultatele astfel obținute se adună.
(6) Rezultatul obținut se înmulțește cu maximul dintre 50% și
valoarea obținută ca raport între valoarea netă a daunelor în
ultimele 3 exerciții financiare și valoarea brută a daunelor în
ultimele 3 exerciții financiare. Valoarea daunelor reprezintă
valoarea daunelor plătite în ultimele 3 exerciții financiare plus
variația rezervei de daune avizate și neavizate calculată pentru
ultimele 3 exerciții financiare. În ceea ce privește calculul
daunelor nete, la cererea asigurătorului, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor
documente doveditoare, deducerea ca cedări în reasigurare a
sumelor recuperabile de la vehicule investiționale de
reasigurare.
Art. 7. — Dacă marja de solvabilitate minimă calculată
conform prevederilor art. 4—6 este mai mică decât marja de
solvabilitate minimă raportată la sfârșitul exercițiului financiar
precedent, atunci marja de solvabilitate minimă la data raportării
trebuie să fie cel puțin egală cu cea raportată la sfârșitul
exercițiului financiar precedent, înmulțită cu raportul dintre
valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate
înregistrată la sfârșitul perioadei de raportare și valoarea
rezervelor nete de daune avizate și neavizate la începutul
exercițiului financiar curent, raport care nu poate fi mai mare
decât 1.
Art. 8. — Procentele menționate la art. 5 alin. (4) și la art. 6
alin. (5) sunt fiecare reduse la o treime în cazul asigurării de
sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru
asigurarea de deces, dacă:

ce

CAPITOLUL III
Determinarea marjei de solvabilitate minime

5
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(2) O treime din marja de solvabilitate minimă va constitui
fondul de siguranță. Valoarea minimă a fondului de siguranță
este jumătate din valoarea prevăzută la art. 9 alin. (2). Agențiile
și sucursalele înființate în România și aparținând unor
asigurători cu sediul într-un stat terț trebuie să depună o pătrime
din valoarea minimă a fondului de siguranță sub forma unei
garanții, care va fi luată în calculul fondului de siguranță. Fondul
de siguranță va fi constituit în conformitate cu prevederile art. 9
alin. (1).
(3) Activele care acoperă marja de solvabilitate minimă
trebuie să fie păstrate în România până la nivelul fondului de
siguranță, iar surplusul poate fi păstrat într-un alt stat membru.

a) primele plătite se calculează pe baza tabelelor de
îmbolnăvire conform metodei matematice aplicate în asigurări;
b) se caculează o rezervă pentru îmbătrânire;
c) se încasează o primă suplimentară în vederea stabilirii
unei marje prudente;
d) asigurătorul poate anula contractul cel mai târziu înaintea
sfârșitului celui de-al treilea an de asigurare;
e) în contract se prevede posibilitatea majorării primelor sau
a diminuării plăților, chiar și în cazul contractelor în vigoare.
CAPITOLUL IV
Metodologia de calcul al fondului de siguranță

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale
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Art. 11. — Asigurătorul este obligat să își determine
permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de
solvabilitate minimă, precum și fondul de siguranță pe baza
datelor din raportările financiare și să transmită Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, semestrial, un formular de
raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de
solvabilitate minimă și fondul de siguranță, conform modelului
prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele
norme.
Art. 12. — În cadrul raportării marjei de solvabilitate
disponibile, marjei de solvabilitate minime și fondului de
siguranță pentru data de 31 decembrie a unui an, în vederea
calculului echivalentului în lei al sumelor exprimate în euro se va
utiliza cursul comunicat de Banca Națională a României în
ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a aceluiași an. Acest curs
va fi menținut până la următoarea raportare pentru data de
31 decembrie.
Art. 13. — În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul
societăților de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor, societatea de asigurare este obligată să își
determine și să comunice Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, în termen de 48 de ore de la solicitare, situația
financiară, precum și marja de solvabilitate minimă. Informațiile
solicitate se transmit însoțite de o declarație a reprezentantului
legal al societății, dată pe propria răspundere, sub sancțiunile
prevăzute de Codul penal pentru infracțiunile de înșelăciune și
fals în declarații, prin care se atestă că datele comunicate sunt
corecte și conforme cu realitatea.
Art. 14. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme
constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor
art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 70 și următoarele din Legea nr. 503/2004.
Art. 15. — Prezentele norme transpun prevederile art. 16,
17, art. 23 pct. 2 lit. e), art. 25 pct. 2 și 3 din Directiva
73/239/CEE, prevederile Directivei 2002/13/CE, prevederile
art. 22 pct. 2 din Directiva 2002/87/CE, prevederile art. 57
pct. 4—6 din Directiva 2005/68/CE și prevederile Notificării
privitoare la ajustarea la nivelul inflației a anumitor sume
prevăzute în directivele referitoare la activitățile de asigurări de
viață și de asigurări generale, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria C nr. 194 din 18 august 2006, p. 38.
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Art. 9. — (1) O treime din marja de solvabilitate minimă a
asigurătorului, calculată conform cap. III, constituie fondul de
siguranță. Acest fond este compus din elementele prevăzute la
art. 3 alin. (1)—(3) și, cu acordul prealabil al Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, la art. 3 alin. (4) lit. c).
(2) Valoarea minimă a fondului de siguranță pentru
asigurările generale este echivalentul în lei a 2,2 milioane euro.
Dacă asigurătorul subscrie unul sau mai multe riscuri încadrate
în clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 menționate la titlul B
„Asigurări generale” din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare, valoarea minimă a
fondului de siguranță va fi echivalentul în lei a 3,2 milioane euro.
În cazul societăților mutuale, valoarea minimă a fondului de
siguranță se reduce cu o pătrime.
(3) Valorile în euro ale fondului de siguranță prevăzute la
alin. (2) și (4), precum și valorile în euro menționate la art. 5
alin. (4) și art. 6 alin. (5) vor fi revizuite anual în funcție de
schimbările în indicele european al prețurilor de consum
cuprinzând statele membre, publicat de Eurostat.
(4) În cazul în care asigurătorul autorizat să practice activitate
de asigurări generale desfășoară și activitate de reasigurare și
îndeplinește una dintre următoarele condiții:
a) în ultimele 12 luni, totalul primelor brute încasate din
acceptări în reasigurare generală reprezintă mai mult de 10%
din totalul primelor brute încasate pentru întreaga activitate de
asigurări generale;
b) în ultimele 12 luni, totalul primelor brute încasate din
acceptări în reasigurare generală depășește echivalentul a
50 milioane euro;
c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activității de
reasigurare generală, la data raportării, reprezintă mai mult de
10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente întregii activități
de asigurări generale, la data raportării,
valoarea minimă a fondului de siguranță este echivalentul în lei
a 3 milioane euro.
CAPITOLUL V
Reguli referitoare la agențiile și sucursalele înființate
în România și aparținând unor asigurători cu sediul
într-un stat terț

Art. 10. — (1) Agențiile și/sau sucursalele înființate în
România și aparținând unor asigurători cu sediul într-un stat terț
au obligația să dețină permanent o marjă de solvabilitate
disponibilă, compusă din elementele prevăzute la art. 3, cel
puțin egală cu marja de solvabilitate minimă. Marja de
solvabilitate minimă va fi calculată în conformitate cu prevederile
cap. III. În calculul marjei de solvabilitate minime se va ține
seama numai de operațiunile efectuate de respectiva agenție
sau sucursală.
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ANEXĂ
la norme

F O R M U L A R D E R A P O R TA R E

privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă și fondul de siguranță
pentru asigurările generale
Marja de solvabilitate disponibilă
X = Marja de solvabilitate disponibilă totală = X1 + Z1 + Z2 + Z3 + A9 + A10
A1 = Capitalul social subscris și vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat
A2 = Toate rezervele societății, altele decât rezervele tehnice, și anume: rezerve de prime de capital, din
reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve
A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată
de asigurător
A4 = Rezultatul reportat

fiz
i

ce

A5.1 = Valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător

or

A5.2 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la alți asigurători

an

el

A5.3 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la reasigurători

rs
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A5.4 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la holdinguri de asigurare

tu

ite

a

pe

A5.5 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la instituții de credit și instituții financiare definite
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
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A 5.6 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la firme de investiții definite conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007

fo

rm

A5.7 = Valoarea instrumentelor menționate la art. 3 alin. (2) lit.c) pct.(i) din norme

iv

in

A5.8 = Valoarea creanțelor și instrumentelor menționate la art. 3 alin. (2) lit.c) pct.(ii) din norme

cl

us

ANC = active necorporale

Z = min. (X1 Y)

es

tin

= Acțiuni preferențiale cumulative și/sau datorii subordonate

D
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X1 = Marja de solvabilitate disponibilă = A 1 + A2 + /-A3 + /-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 - A5.7 - A5.8 ANC

Z1 = min (A6; 0,5 * Z)
iiA
7

= Titluri de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de valoare, inclusiv acțiuni preferențiale neincluse
în A6

Z2 = min (A7; 0,5 * Z)
iiiA
8

= Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz

Z3 = min ( 0,5 *A8; 0,5 * Z)
IVA
9

= Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. b) din norme

A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură
excepțională
i
ii
iii
iv

— Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din norme.
— Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din norme.
— Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. a) din norme.
— Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. b) din norme.
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Marja de solvabilitate minimă

Y = Marja de solvabilitate minimă la data raportării = max (Y3;Y5)
Y3 = Marja de solvabilitate minimă = max (Y1;Y2)
Y4 = Marja de solvabilitate minimă raportată la sfârșitul exercițiului financiar precedent
e1 = Raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate înregistrată la sfârșitul perioadei
de raportare și valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate înregistrată la începutul exercițiului
financiar curent
e = min (1;e1)
Y5 = e*Y4

ce

Metoda 1

el

or

fiz
i

B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contribuțiilor din asigurări directe pentru clasele 11, 12,
13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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B2 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contribuțiilor din asigurări directe pentru alte clase decât
11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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B3 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptărilor în reasigurare, pentru clasele 11, 12, 13 menționate la
titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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B4 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptărilor în reasigurare, pentru alte clase decât 11, 12, 13
menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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B5 = Valoarea primelor brute sau contribuțiilor anulate pentru clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa
nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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in

B6 = Valoarea primelor brute sau contribuțiilor anulate pentru alte clase decât 11, 12, 13 menționate la titlul B
din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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B7 = Valoarea totală a impozitelor și taxelor(1) aferente primelor pentru clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B
din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare

D

es

tin

B8 = Valoarea totală a impozitelor și taxelor(1) aferente primelor pentru alte clase decât 11, 12, 13 menționate
la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
B9 = Variația rezervei de prime brute pentru clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
B10 = Variația rezervei de prime brute pentru alte clase decât 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
B11 = 1,5*B1+1,5*B3-1,5*B5-1,5*B7+B2+B4-B6-B8
B12 = B11-1,5*B9- B10
B13 = max (B11;B12)
b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exerciții financiare și valoarea daunelor brute în ultimele
3 exerciții financiare
b = max (0,5;b1)
B14 = echivalentul în lei a 53,1 milioane euro
= *Y1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor =
= b*[ min (B13;B14)*0,18+max (B13-B14; 0)*0,16]
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Metoda 2
**C1 = Valoarea daunelor brute plătite aferente activității de asigurări directe din perioada de referință pentru
clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare
**C2 = Valoarea daunelor brute plătite aferente activității de asigurări directe din perioada de referință pentru
alte clase decât 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare
**C3 = Valoarea daunelor brute plătite aferente acceptărilor în reasigurare din perioada de referință pentru
clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare
**C4 = Valoarea daunelor brute plătite aferente acceptărilor în reasigurare din perioada de referință pentru alte
clase decât 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare

ce

C5 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la sfârșitul perioadei de raportare, atât
pentru activitățile directe, cât și pentru acceptările în reasigurare pentru clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B
din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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C6 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la sfârșitul perioadei de raportare, atât
pentru activitățile directe, cât și pentru acceptările în reasigurare pentru alte clase decât 11, 12, 13 menționate
la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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**C7 = Valoarea daunelor recuperate de la terți prin subrogarea în drepturile asiguraților din perioada de referință
pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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**C8 = Valoarea daunelor recuperate de la terți prin subrogarea în drepturile asiguraților din perioada de referință
pentru alte clase decât 11, 12, 13 menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare
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***C9 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci și
cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe, cât și pentru acceptările
în reasigurare, în cazul în care perioada de referință este de 36 de luni pentru clasele 11, 12, 13 menționate la
titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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***C10 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci și
cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe cât și pentru acceptările
în reasigurare, în cazul în care perioada de referință este de 36 de luni pentru alte clase decât 11, 12, 13
menționate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare

at

C11 = 1,5*C1+C2+1,5*C3+C4+1,5*C5+C6-1,5*C7-C8-1,5*C9-C10
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c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/n, unde n este perioada de referință exprimată în ani

D

C12 = echivalentul în lei a 37,2 milioane euro
b1= Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exerciții financiare și valoarea daunelor brute în ultimele
3 exerciții financiare
b = max(0,5;b1)
*Y2 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor =
= b*[ min(c*C11;C12)*0,26+max(c*C11-C12; 0)*0,23]
(1) — Valoarea impozitelor și taxelor va cuprinde valoarea taxei de funcționare, contribuția la Fondul de garantare, taxa RCA, contribuția membrilor
asociați la Fondul de protecție a victimelor străzii, contribuția membrilor asociați la Fondul Comun Carte Verde.
*— Pentru asigurările de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate condițiile enunțate la
art. 8 lit. a)—e), se va considera doar o treime din valoarea obținută cu ajutorul formulei de calcul.
**— Dacă o societate de asigurări practică unul sau mai multe riscuri: de credit, furtună, grindină sau îngheț, perioada de referință va corespunde
ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportării.
***— Dacă perioada de referință este de 84 de luni se va scădea valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a optzeci și treia
luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

Fondul de siguranță
FS1 = Y/3
FS2 = Echivalentul în lei al valorii minime a fondului de siguranță
FS = Fondul de siguranță = max (FS1;FS2)
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ORDIN
pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate
de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime
și al fondului de siguranță
Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 22 aprilie 2008, prin care s-au adoptat Normele
privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de
solvabilitate minime și al fondului de siguranță,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) și ale art. 16 alin. (5), (51), (6) și (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care
dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de
solvabilitate minime și al fondului de siguranță, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 16 mai 2007.
Art. 3. — Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentului ordin.
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Art. 1. — Se pun în aplicare Normele privind metodologia de
calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care
practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime și al
fondului de siguranță, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr.5/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor

a

pe

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

ANEXĂ
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București, 24 aprilie 2008.
Nr. 4.
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CAPITOLUL I
Definiții
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privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul
care practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță
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Art. 1. — În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile
de mai jos au următoarele semnificații:
1. suma la risc reprezintă diferența dintre indemnizația de
asigurare și rezerva matematică, calculată pentru contractele
de asigurare care acoperă riscul de deces;
2. suma la risc brută reprezintă suma la risc calculată înainte
de cedările în reasigurare;
3. suma la risc netă reprezintă suma la risc calculată după
cedările în reasigurare;
4. rezerva tehnică brută reprezintă rezerva tehnică calculată
înainte de cedările în reasigurare;
5. rezerva tehnică netă reprezintă rezerva tehnică calculată
după cedările în reasigurare;
6. rezerva matematică brută reprezintă rezerva matematică
calculată înainte de cedările în reasigurare;
7. rezerva matematică netă reprezintă rezerva matematică
calculată după cedările în reasigurare.
CAPITOLUL II
Determinarea marjei de solvabilitate disponibile

Art. 2. — (1) Asigurătorii autorizați să practice asigurări de
viață au obligația să dețină permanent o marjă de solvabilitate
disponibilă, corespunzătoare activității desfășurate de către
aceștia, cel puțin egală cu marja de solvabilitate minimă
calculată în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea
elementelor de activ libere de orice sarcini, cu excepția activelor
necorporale.
Art. 3. — (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate
disponibile, în calculul acesteia sunt cuprinse următoarele
componente:
a) capitalul social subscris și vărsat sau, după caz, dacă este
vorba despre societăți mutuale, fondul de rezervă liber vărsat, la
care se adaugă toate conturile membrilor săi care întrunesc
următoarele criterii:
(i) statutul trebuie să prevadă că din aceste conturi se
pot face plăți membrilor doar în situația în care plățile
nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate
disponibile sub nivelul minim sau, în cazul dizolvării
societății, dacă au fost plătite toate celelalte datorii;
(ii) statutul trebuie să prevadă că pentru orice plăți
menționate la pct. (i), efectuate în alte scopuri decât
retragerea individuală din societatea mutuală,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să
fie informată cu cel puțin o lună înainte de efectuarea
plății, astfel încât aceasta să poată interzice, dacă
este cazul, operațiunea de plată în cadrul acestei
perioade;
b) toate rezervele societății, altele decât rezervele tehnice,
și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale,
statutare, de conversie, alte rezerve;
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Supraveghere a Asigurărilor privind rambursarea lor
anticipată. În acest ultim caz, asigurătorul trebuie să
informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
cu cel puțin 6 luni înainte de data stabilită pentru
rambursare, indicându-se valoarea marjei de
solvabilitate disponibile și valoarea marjei de
solvabilitate minime atât înainte, cât și după această
rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
poate aproba rambursarea doar în condițiile în care
valoarea marjei de solvabilitate disponibile a
asigurătorului nu scade sub nivelul valorii marjei de
solvabilitate minime;
(iv) contractul de împrumut nu poate conține nicio clauză
care să prevadă că în anumite circumstanțe, altele
decât lichidarea asigurătorului, împrumutul poate fi
rambursat înainte de scadența convenită;
(v) contractul de împrumut nu poate fi modificat decât cu
acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor;
b) titlurile de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de
valoare, inclusiv acțiunile preferențiale cumulative, altele decât
cele menționate la lit. a), până la un nivel care să nu poată
depăși 50% din valoarea cea mai mică obținută prin compararea
marjei de solvabilitate disponibile și a marjei de solvabilitate
minime, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
(i) titlurile nu se pot rambursa fără acordul prealabil al
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
(ii) contractul de emisiune îi permite asigurătorului
posibilitatea de a amâna plata dobânzilor aferente
împrumutului;
(iii) creanțele creditorului față de asigurător ocupă un
nivel inferior raportat la creanțele tuturor creditorilor
nesubordonați;
(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de
valoare trebuie să prevadă capacitatea societății de
a acoperi datoria și dobânda aferentă, astfel încât să
permită asigurătorului să își continue activitatea;
(v) se vor lua în calcul numai sumele vărsate integral.
(4) La cererea asigurătorului, Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor poate aproba, în baza unor documente doveditoare,
includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile și a
următoarelor componente, după caz:
a) o sumă egală cu 50% din profiturile viitoare ale societății,
dar care să fie mai mică sau egală cu 25% din valoarea cea mai
mică obținută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile
și a marjei de solvabilitate minime. Valoarea profiturilor viitoare
se obține prin înmulțirea profitului anual estimat cu un factor care
reprezintă perioada medie rămasă din derularea contractelor de
asigurare. Factorul utilizat poate fi maximum 6. Profitul anual
estimat poate fi mai mic sau egal cu media aritmetică a
profiturilor obținute în ultimele 5 exerciții financiare. Aceste
prevederi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2009.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate accepta
includerea unei astfel de sume în calculul marjei de solvabilitate
disponibile numai dacă:
(i) i se prezintă un raport actuarial care dovedește
posibilitatea și probabilitatea obținerii acestor profituri
în viitor;
(ii) cota-parte din profiturile viitoare provenind din
rezervele nete ascunse menționate la lit. c) nu a fost
deja luată în considerare la determinarea marjei de
solvabilitate;
b) valoarea reprezentând diferența dintre rezerva
matematică nediminuată sau diminuată parțial prin procedeul
Zillmer și rezerva matematică diminuată prin acest procedeu cu
procentul aferent costurilor de achiziție incluse în primă, dacă
nu se practică procedeul sau când, dacă se practică, în
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c) profitul net rezultat după deducerea dividendelor care
trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de
asigurător;
d) rezultatul reportat.
(2) Marja de solvabilitate disponibilă este diminuată cu
valoarea următoarelor elemente:
a) acțiunile proprii deținute direct de asigurător;
b) participațiile pe care asigurătorul le deține în următoarele
entități:
(i) asigurători;
(ii) reasigurători;
(iii) holdinguri de asigurare;
(iv) instituții de credit și instituții financiare definite
conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 227/2007;
(v) firme de investiții definite conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 227/2007;
c) fiecare dintre următoarele elemente pe care asigurătorul le
deține în raport cu entitățile prevăzute la lit. b) în care deține o
participație:
(i) tipurile de instrumente menționate la alin. (3);
(ii) tipurile de creanțe și instrumente subordonate,
menționate la art. 35 și la art. 36 alin. (3) din Directiva
2000/12/CE;
d) activele necorporale.
(3) În calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi
incluse și următoarele componente, după caz:
a) acțiunile preferențiale cumulative și/sau datoriile
subordonate în proporție de până la 50% din cea mai mică
valoare obținută prin compararea marjei de solvabilitate
disponibile și a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea
maximum 25% trebuie să fie constituite din datorii subordonate
cu scadență fixă și/sau acțiuni preferențiale cumulative cu durată
determinată. Trebuie să existe acorduri în temeiul cărora, în caz
de faliment sau lichidare a asigurătorului, obligațiile de plată
generate de capitalul subordonat împrumutat și/sau acțiunile
preferențiale cumulative vor fi onorate după ce au fost plătite
obligațiile față de toți ceilalți creditori sau orice alte obligații de
plată existente în momentul respectiv. Datoriile subordonate
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt vărsate
integral;
(ii) pentru împrumuturile cu scadență fixă, scadența
inițială este stabilită la cel puțin 5 ani. Cu cel puțin un
an înainte de scadență, asigurătorul va supune
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor spre
aprobare un plan din care să rezulte modul în care
marja de solvabilitate disponibilă va fi menținută sau
adusă peste nivelul marjei minime la scadență,
exceptând cazul în care valoarea împrumutului care
intră în componența marjei de solvabilitate disponibile
a fost redusă treptat în decursul celor 5 ani care au
precedat scadența. Rambursarea anticipată a
acestor sume se poate aproba dacă asigurătorul a
solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, cu condiția ca marja sa de solvabilitate
disponibilă să nu scadă sub nivelul minim;
(iii) împrumuturile a căror scadență nu este fixată trebuie
rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel
puțin 5 ani, exceptând cazurile în care aceste
împrumuturi nu mai sunt considerate componentă a
marjei de solvabilitate disponibile sau când, după
caz, s-a obținut acordul prealabil al Comisiei de
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diminuarea rezervei matematice se utilizează un procent mai
mic decât cel aferent costurilor de achiziție incluse în primă.
Diferența se va reduce cu valoarea tuturor costurilor de achiziție
reportate înregistrate ca active;
c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea
activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură
excepțională;
d) jumătate din capitalul social nevărsat sau, după caz, din
fondul de rezervă liber nevărsat, atunci când capitalul social
vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat reprezintă cel puțin
25% din capitalul social sau din fondul de rezervă liber, până la
un nivel care să nu depășească 50% din valoarea cea mai mică
obținută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile și a
marjei de solvabilitate minime.
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Art. 4. — (1) Marja de solvabilitate minimă se determină în
funcție de tipurile de asigurări de viață prevăzute în anexa nr. 1
la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare, și este egală cu suma valorilor prezentate la
alin. (2)—(7).
(2) Pentru tipurile de asigurări de viață prevăzute la lit. A.a)
și b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare, altele decât asigurările legate de fonduri
de investiții, marja de solvabilitate minimă este egală cu suma
valorilor prezentate la lit. a) și b):
a) produsul dintre 4% din rezervele matematice brute privind
asigurările directe și acceptările din reasigurare și raportul,
calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, dintre rezervele
matematice după deducerea cedărilor în reasigurare și
rezervele matematice brute. Raportul menționat mai sus nu
poate fi mai mic de 85%. La cererea asigurătorului, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor
documente doveditoare, deducerea ca cedări în reasigurare a
sumelor recuperabile de la vehicule investiționale de
reasigurare;
b) produsul dintre 0,3% din suma la risc brută și raportul,
calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, dintre suma la
risc reținută ca obligație a societății după cedările în reasigurare
și suma la risc brută. Raportul menționat mai sus nu poate fi mai
mic de 50%. Calculul privește doar polițele pentru care suma la
risc este pozitivă. La cererea asigurătorului, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor
documente doveditoare, deducerea ca cedări în reasigurare a
sumelor recuperabile de la vehicule investiționale de
reasigurare.
Pentru asigurarea temporară de deces cu un termen de
maximum 3 ani, procentul de 0,3% va fi înlocuit cu 0,1%. Pentru
o astfel de asigurare cu un termen mai mare de 3 ani și de
maximum 5 ani, procentul în cauză este de 0,15%.
(3) Pentru asigurările de viață suplimentare prevăzute la
lit. A.c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare, marja de solvabilitate minimă se
calculează în conformitate cu prevederile Normelor privind
metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune
asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de
solvabilitate minime și al fondului de siguranță.
(4) Pentru asigurările permanente de sănătate prevăzute la
lit. A.d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare, marja de solvabilitate minimă este egală
cu 4% din rezervele matematice, calculată în conformitate cu
alin. (2) lit. a).
(5) Pentru tipurile de asigurări de viață legate de fonduri de
investiții, prevăzute la lit. A.a) și b) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, marja de
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CAPITOLUL III
Determinarea marjei de solvabilitate minime

solvabilitate minimă este egală cu suma valorilor prevăzute la
lit. a), b), c) și d):
a) 4% din rezervele tehnice, calculate în conformitate cu
alin. (2) lit. a), dacă asigurătorul își asumă riscul de investiții;
b) 1% din rezervele tehnice, calculat în conformitate cu
alin. (2) lit. a), dacă asigurătorul nu își asumă riscul de investiții,
dar alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este
fixată pentru o perioadă mai mare de 5 ani;
c) 25% din cheltuielile de administrare nete corespunzătoare
activității în cauză din ultimul exercițiu financiar, dacă
asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru
acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixată pentru o
perioadă mai mare de 5 ani;
d) 0,3% din suma la risc, calculate în conformitate cu alin. (2)
lit. b), în măsura în care asigurătorul acoperă riscul de deces.
(6) Pentru asigurătorii autorizați să practice asigurări de
viață, care dețin o autorizație pentru practicarea clasei/claselor
prevăzute la lit. B pct. 1 și/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, marja de
solvabilitate minimă pentru aceste clase se calculează în
conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de
calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care
practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și
al fondului de siguranță.
(7) Asigurătorii care practică activitate de reasigurare de
viață, în cazul în care îndeplinesc una dintre următoarele
condiții:
a) în ultimele 12 luni totalul primelor brute încasate din
acceptări în reasigurare de viață reprezintă mai mult de 10% din
totalul primelor brute încasate pentru întreaga activitate de
asigurări de viață;
b) în ultimele 12 luni totalul primelor brute încasate din
acceptări în reasigurare de viață depășește echivalentul a
50 milioane euro;
c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activității de
reasigurare de viață, la data raportării, reprezintă mai mult de
10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente întregii activități
de asigurări de viață, la data raportării,
vor calcula marja minimă pentru activitatea de reasigurare de
viață în conformitate cu metodologia de calcul al marjei de
solvabilitate de care dispune reasigurătorul, al marjei de
solvabilitate minime și al fondului de siguranță.
CAPITOLUL IV
Metodologia de calcul al fondului de siguranță

Art. 5. — (1) O treime din marja de solvabilitate minimă
prevăzută la cap. III va constitui fondul de siguranță. Acest fond
este compus din elementele prevăzute la art. 3 alin. (1)—(3) și,
cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
la art. 3 alin. (4) lit. c).
(2) Valoarea minimă a fondului de siguranță pentru
asigurările de viață este echivalentul în lei a 3,2 milioane euro.
În cazul societăților mutuale, valoarea minimă a fondului de
siguranță se reduce cu o pătrime.
(3) Valoarea în euro a fondului de siguranță prevăzută la
alin. (2) va fi revizuită anual în funcție de schimbările în indicele
european al prețurilor de consum cuprinzând statele membre,
publicat de Eurostat.
CAPITOLUL V
Reguli referitoare la agențiile și sucursalele înființate în România
și aparținând unor asigurători cu sediul într-un stat terț

Art. 6. — (1) Agențiile și/sau sucursalele înființate în România
și aparținând unor asigurători cu sediul într-un stat terț au
obligația să dețină permanent o marjă de solvabilitate
disponibilă, compusă din elementele prevăzute la art. 3, cel
puțin egală cu marja de solvabilitate minimă.
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Marja de solvabilitate minimă va fi calculată în conformitate
cu prevederile cap. III. În calculul marjei de solvabilitate minime
se va ține seama numai de operațiunile efectuate de respectiva
agenție sau sucursală.
(2) O treime din marja de solvabilitate minimă va constitui
fondul de siguranță. Valoarea minimă a fondului de siguranță
este jumătate din valoarea prevăzută la art. 5 alin. (2) teza întâi.
Agențiile și sucursalele înființate în România și aparținând unor
asigurători cu sediul într-un stat terț trebuie să depună o pătrime
din valoarea minimă a fondului de siguranță sub forma unei
garanții, care va fi luată în calculul fondului de siguranță. Fondul
de siguranță va fi constituit în conformitate cu prevederile art. 5
alin. (1).
(3) Activele ce acoperă marja de solvabilitate minimă trebuie
să fie păstrate în România până la nivelul fondului de siguranță,
iar surplusul poate fi păstrat într-un alt stat membru.
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Art. 7. — (1) Asigurătorul este obligat să își determine
permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de
solvabilitate minimă, precum și fondul de siguranță pe baza
datelor din raportările financiare și să transmită Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, semestrial, un formular de
raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de
solvabilitate minimă și fondul de siguranță, conform modelului
prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele
norme.
(2) Asigurătorul care practică cel puțin unul dintre tipurile de
asigurări prevăzute la lit. A.c) și/sau la lit. B pct. 1 și/sau pct. 2
din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare, este obligat să își calculeze marja de
solvabilitate minimă în conformitate cu prevederile Normelor
privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care
dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei
de solvabilitate minime și al fondului de siguranță și să transmită
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și formularul de
raportare prezentat în anexa la normele menționate mai sus.
Asigurătorul care practică activitate de reasigurare de viață și
îndeplinește una dintre condițiile menționate la art. 4 alin. (7)

este obligat să calculeze marja minimă pentru activitatea de
reasigurare de viață în conformitate cu prevederile Normelor
privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care
dispune reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime și al
fondului de siguranță și să transmită Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor și formularul de raportare prezentat în anexa la
normele menționate mai sus.
Art. 8. — În cadrul raportării marjei de solvabilitate
disponibile, marjei de solvabilitate minime și fondului de
siguranță pentru data de 31 decembrie a unui an, în vederea
calculului echivalentului în lei al sumelor exprimate în euro se va
utiliza cursul comunicat de Banca Națională a României în
ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a aceluiași an. Acest curs
va fi menținut până la următoarea raportare pentru data de
31 decembrie.
Art. 9. — În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul
societăților de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor, societatea de asigurare este obligată să își
determine și să comunice Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, în termen de 48 de ore de la solicitare, situația
financiară, precum și marja de solvabilitate minimă ale acesteia.
Informațiile solicitate se transmit însoțite de o declarație a
reprezentantului legal al societății, dată pe propria răspundere,
sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru infracțiunile de
înșelăciune și fals în declarații, prin care se atestă că datele
comunicate sunt corecte și conforme cu realitatea.
Art. 10. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme
constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor
art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 70 și următoarele din Legea nr. 503/2004.
Art. 11. — Prezentele norme transpun prevederile art. 27, 28,
29, 30 și ale art. 55 din Directiva 2002/83/CE, prevederile art. 60
pct. 8—10 din Directiva 2005/68/CE și prevederile Notificării
privitoare la ajustarea la nivelul inflației a anumitor sume
prevăzute în directivele referitoare la activitățile de asigurări de
viață și de asigurări generale, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 194 din 18 august 2006, p. 38.
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CAPITOLUL VI
Dispoziții finale
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ANEXĂ
la norme

F O R M U L A R D E R A P O R TA R E

privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă și fondul de siguranță
pentru asigurările de viață
Marja de solvabilitate disponibilă
X = Marja de solvabilitate disponibilă totală = X1+Z1+Z2+Z3+A9+A10+Z4
A1 = Capitalul social subscris și vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat
A2 = Toate rezervele societății, altele decât rezervele tehnice, și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare,
legale, statutare, de conversie, alte rezerve
A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de
asigurător
A4 = Rezultatul reportat
A5.1 = Valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător
A5.2 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la alți asigurători
A5.3 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la reasigurători
A5.4 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la holdinguri de asigurare
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A5.5 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la instituții de credit și instituții financiare definite conform
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
A5.6 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la firme de investiții definite conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
A5.7 = Valoarea instrumentelor menționate la art. 3 alin. (2) lit.c) pct. (i) din norme
A5.8 = Valoarea creanțelor și instrumentelor menționate la art. 3 alin. (2) lit.c) pct. (ii) din norme
ANC = active necorporale
X1 = Marja de solvabilitate disponibilă = A1+A2+/-A3+/-A4-A5.1-A5.2-A5.3-A5.4-A5.5-A5.6-A5.7-A5.8-ANC
i)A
6

= Acțiuni preferențiale cumulative și/sau datorii subordonate

Z = min (X1; Y)
Z1= min (A6; 0,5*Z)

ce

ii)A = Titluri de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de valoare, inclusiv acțiuni preferențiale neincluse în
7
A6

= Valoarea profiturilor viitoare estimate ale societății

or

iii)A
8
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Z2 = min (A7; 0,5*Z)
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Z3 = min ( 0,5*A8; 0,25*Z)
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A9 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. b) din norme
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A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură
excepțională
= Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz
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Z4 = min ( 0,5*A11; 0,5*Z)
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i) — Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din norme;
ii) — Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din norme;
iii) — Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. a) din norme;
iv) — Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. d) din norme.
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Marja de solvabilitate minimă
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Y = Marja de solvabilitate minimă = M+N+P+Q+T

D

es

M = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață prevăzute la titlul A lit. a) și b) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, altele decât asigurările legate de fonduri de investiții = R1+R2
B1 = Rezervele matematice brute

b1 = Raportul dintre rezervele matematice nete și rezervele matematice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
b = max (0,85; b1)
R1 = 0,04*b*B1
1)Ba
1)

= Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste 5 ani

Bb = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între 3 ani și 5 ani inclusiv

1)Bc

= Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până la 3 ani inclusiv

c1 = Raportul dintre suma la risc netă și suma la risc brută, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, doar
pentru polițele care au suma la risc pozitivă
c = max (0,5; c1)
R2 = c*(Ba*0,003+Bb*0,0015+Bc*0,001)
v)N

= Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață suplimentare prevăzute la titlul A lit. c) din
anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
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P = Marja de solvabilitate minimă pentru asigurările permanente de sănătate prevăzute la titlul A lit. d) din anexa nr. 1
la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare = C2
C1 = Rezervele matematice brute
d1 = Raportul dintre rezervele matematice nete și rezervele matematice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu
financiar
d = max (0,85; d1)
C2 = 0,04*d*C1
Q = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață prevăzute la titlul A lit. a) și b), legate de fonduri
de investiții, din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare = S1+S2+S3+S4
D1 = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul își asumă riscul de investiții
e1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete și rezervele tehnice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
e = max (0,85; e1)
S1 =0,04*e*D1

ce

D2 = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul nu își asumă riscul de investiții, dar alocația pentru
acoperirea cheltuielilor de administrare este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani

or
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eb1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete și rezervele tehnice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar,
dacă asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este
fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani
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eb = max (0,85; eb1)
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S2 = 0,01*eb*D2
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D3 = Cheltuielile de administrare nete corespunzătoare activității în cauză din ultimul exercițiu financiar, dacă
asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixată
pe o perioadă mai mare de 5 ani

tu

S3 = 0,25*D3

= Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste 5 ani

1)Db

= Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între 3 ani și 5 ani inclusiv

1)Dc

= Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până la 3 ani inclusiv
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f1 = Raportul dintre suma la risc netă și suma la risc brută, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
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S4 = f*(Da*0,003+Db*0,0015+Dc*0,001)
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f = max (0,5; f1)

v)T =
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Marja de solvabilitate minimă pentru clasele de asigurări prevăzute la titlul B pct. 1. și 2. din anexa nr. 1 la Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare
w)V

= Marja de solvabilitate minimă pentru activitatea de reasigurare de viață pentru asigurătorii care îndeplinesc
una dintre condițiile prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a)—c) din norme
1)—

În calculul sumei la risc se va considera indemnizația de asigurare aferentă riscului de deces.
— Asigurătorul care practică cel puțin unul dintre tipurile de asigurări prevăzute la titlul A lit. c) și/sau la titlul B pct. 1 și/sau
pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, este obligat să își calculeze marja de solvabilitate
minimă pentru aceste tipuri de asigurări în conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de
solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță
și să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și formularul de raportare prezentat în anexa la respectivele norme.
w) — Asigurătorul care practică activitate de reasigurare de viață și care îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4
alin. (7) lit. a)—c) este obligat să calculeze marja de solvabilitate minimă pentru activitatea de reasigurare de viață desfășurată în
conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasigurătorul, al
marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță și să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și formularul de
raportare prezentat în anexa la respectivele norme.
v)

Fondul de siguranță
FS1 = Y/3
FS2 = Echivalentul în lei al valorii minime a fondului de siguranță
FS = Fondul de siguranță= max (FS1; FS2)
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