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Rezumat 

 Directiva Solvency II reprezintă 

primul proiect strategic care va ajuta la 

determinarea solvabilității pentru toate 

companiile de asigurări și entitatile din 

spatiul european iar implementarea 

acestei directive va avea o influență 

majora asupra abordarii riscului, mixului 

de business, tarifelor și mai ales aspura 

tuturor proceselor operaționale ale 

industriei asigurărilor. De asemenea, 

Solvency II, va duce la o noua abordare a 

procesului de supraveghere care se va 

baza pe principii economice pentru 

măsurarea activelor și a pasivelor și va 

lua în considerare majoritatea riscurilor 

la care se expune compania, utilizând 

principii comune pe baza cărora se va 

stabili nivelul capitalului. In cadrul 

acestui articol incercăm să analizăm 

modul prin care Solvency II îmbină 

obiectivele pentru o industrie sănătoasă a 

asigurarilor și cum acest lucru aduce 

beneficii acestui domeniu prin crearea 

unui cadrul legal ce reflectă principii 

economice. 
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Abstract 

 Solvency II Directive represents 

the first strategic project which will help 

determine the solvency local of the all 

insurance companies and entities in the 

European and the implementation of this 

directive will have a major influence on 

addressing risk, mix of business, pricing, 

over all operational processes of the 

insurance industry. The Solvency II will 

lead to a new approach to the 

surveillance and this will be based on 

economic principles for measuring assets 

and liabilities, and will consider all risks 

to which they expose the company, using 

common principles on which is 

determined the capital. Through this 

article we try to analyze the way that 

combines Solvency II aims for a healthy 

insurance industry and how benefits this 

field by creating a legal framework 

which reflects economic principles. 
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