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Referat de aprobare 

a proiectului de Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de 

garantare a asiguraţilor   

 

 

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul 

asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări (asigurați, beneficiari, persoane 

păgubite) de consecinţele insolvenţei unui asigurător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu modificările și completările ulterioare. 

Fondul protejează creditorii de asigurări prin plata de creanţe de asigurări, rezultate din 

contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în cazul constatării de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a insolvenţei unui asigurător, după 

parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative reglementate de Legea 

nr. 213/2015 şi în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii. 

Având în vedere obiectivul A.S.F. privind apărarea drepturilor asiguraţilor, conform 

prevederilor legale de organizare și funcționare, precum și contextul excepțional generat de 

situația City Insurance S.A.1, se propune o intervenție legislativă asupra prevederilor Normei 

nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a 

asiguraţilor, pentru a asigura în permanență resursele necesare pentru efectuarea plăților către 

creditorii de asigurări.  

Conform legii, cota procentuală de contribuție la FGA se stabileşte prin reglementări ale 

A.S.F., la propunerea Consiliului de administraţie al FGA, distinct pentru cele două categorii 

de asigurări (de viață și generale), și nu poate depăşi 10% din primele brute încasate de 

asigurători din activitatea de asigurări directe. 

Astfel, pentru menținerea unei abordări prudente, pe baza analizelor și a estimărilor 

efectuate cu privire la evoluția pieței de asigurări din România, precum și cu privire la valoarea 

și evoluția cererilor de plată adresate FGA, se propune ca numai pentru componenta privind 

activitatea de asigurări generale, pentru anul 2022, cota de contribuție la Fond să fie majorată 

cu 1,5 puncte procentuale față de nivelul actual.  

Important de menționat este faptul că, pentru activitatea de asigurări de viață, cota de 

contribuție la FGA nu se majorează, rămânând la nivelul de 0,4%. Concomitent, rămân 

neschimbate cotele de contribuție la Fondul de rezoluţie pentru asigurători, ale cărui resurse se 

utilizează conform obiectivelor rezoluţiei2, iar plățile contribuțiilor la acesta sunt în continuare 

sistate, ca o măsură de susţinere a pieţei asigurărilor. 

                                                           
1 Decizia A.S.F. nr. 1148/2021 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-

Reasigurare City Insurance - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind 

deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 921/27.09.2021 
2 Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor  


