
Venituri obținute din cote aplicate entităților autorizate și supravegheate de ASF – 

Sectorul Asigurărilor – Reasigurărilor 

 

Plătitor 
 

Operațiuni/Taxe Suma/Cota 

Asigurători/ Reasigurători Contribuţia pentru exercitarea 
supravegherii şi controlului activităţii de 
asigurări generale, mai puţin activitatea 
de asigurări de răspundere civilă auto 

0,4 % -  cotă asupra 
primelor brute încasate 
de asigurători din 
asigurări generale, mai 
puţin din activitatea de 
asigurări de răspundere 
civilă auto 

Brokeri de asigurare 
și/sau reasigurare 

Taxă de funcţionare aplicabilă 
brokerilor de asigurare 

 0,2 % -  cotă aplicată 
asupra veniturilor din 
activitatea de brokeraj 

Asigurători/ Reasigurători Contribuţia pentru exercitarea 
supravegherii şi controlului activităţii de 
asigurări de viaţă 

0,3% -  cotă asupra 
primelor brute încasate 
de asigurători din 
asigurări de viaţă 

Asigurători Contribuţia pentru exercitarea 
supravegherii şi controlului activităţii de 
asigurări de răspundere civilă auto 

1% - cotă asupra 
primelor brute încasate 
pentru RCA 

Asigurători/ Reasigurători autorizare înfiinţare şi înregistrare la 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului asigurător supravegheat 
conform părţii I din Legea nr. 237/2015 
privind autorizarea şi supravegherea 
activităţii de asigurare şi reasigurare 

 
40.000 lei 

 autorizare înfiinţare şi înregistrare la 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului asigurător supravegheat 
conform părţii a II-a din Legea nr. 
237/2015 

 
20.000 lei 

Brokeri de asigurare 
și/sau reasigurare 

autorizare funcţionare broker de 
asigurare şi/sau reasigurare 

5000 lei 

Asigurători/ Reasigurători autorizare alte riscuri/alta clasă de 
asigurare nouă, inclusiv pentru 
practicarea clasei 10 din anexa nr. 1 
secţiunea A din Legea nr. 237/2015 
(cotă aplicabilă taxei de autorizare) 

 
40 % 

Asigurători, reasigurători, 
intermediari în asigurare 
şi/sau reasigurare, Fondul 
de Protecţie a Victimelor 
Străzii, entităţi care 
organizează cursuri de 
calificare, pregătire şi 
perfecţionare profesională 

solicitarea aprobării pentru modificări la 
condiţiile şi documentele în baza cărora 
s-a acordat autorizaţia/avizul, precum şi 
orice informaţii sau certificări din partea 
ASF pentru a-i servi în relaţiile cu terţii 

echivalentul în lei al 
sumei de 35 euro, la 
cursul comunicat de 
Banca Naţională a 
României la data plăţii 

persoane fizice sau 
juridice, cu excepţia 
asiguraţilor, păgubiţilor şi 
a instituţiilor publice 

solicitări către ASF privind informaţii, 
certificări sau puncte de vedere 
 
 
 

echivalentul în lei al 
sumei de 35 euro, la 
cursul comunicat de 
Banca Naţională a 
României la data plăţii 



Asigurători/ Reasigurători aprobare transfer de portofoliu (cotă 
aplicabilă taxei de autorizare) 

50% 

Furnizori de programe 
educaţionale 

autorizare pentru furnizarea de 
programe educaţionale în domeniul 
asigurărilor 

6500 lei 

Furnizor de programe 
educaţionale în domeniul 
asigurărilor 

taxa anuală de menţinere în Registrul 
furnizorilor de programe educaţionale în 
domeniul asigurărilor 

2000 lei 

Intermediari în asigurări avizare agenţi asigurare subordonaţi 5000 lei 

Asigurători/ Reasigurători, 
Brokeri de asigurare 
și/sau reasigurare  

aprobare fuziune/divizare 
asigurător/reasigurător, broker de 
asigurare şi/sau reasigurare (cotă 
aplicabilă taxei de autorizare) 

 
25% 

Asigurători/ Reasigurători aprobare a modelului intern integral, 
prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 237/201 5 

80.000 lei 

Asigurători/ Reasigurători aprobare a modelului intern parţial, 
prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr/ 237/2015 

50.000 lei 

Asigurători/ Reasigurători aprobare a utilizării parametrilor 
specifici, prevăzuţi la art. 166 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 237/20 15 

9 000 lei 

Asigurători/ Reasigurători aprobare model intern total pentru 
asigurătorii/ reasigurătorii care fac parte 
dintr-un grup 

65.000 lei 

Asigurători/ Reasigurători aprobare model intern parţial pentru 
asigurătorii/reasigurătorii care fac parte 
dintr-un grup 

40.000 lei 

 


