
NOTĂ FUNDAMENTARE 

Pentru punerea în aplicare a strategiei  A.S.F. privind implementarea treptată a risk 

based supervision la nivelul direcțiilor de supraveghere și control sectoriale, care constă 

într-o adaptare a activității de control la profilul de risc al fiecărei entități, s-a impus cu 

necesitate revizuirea regulamentului privind activitatea de control periodic și inopinat 

desfășurată de către  Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În acest context, ASF a urmărit stabilirea și implementarea de noi principii care să 

conducă la eficientizarea activității de control, respectiv: 

a) fixarea unor obiective  de control adaptate profilului de risc al fiecărei entități 

controlate;  

Astfel, în cazul controalelor periodice, tematica de control este axată pe elemente 

semnificative de conformitate și de risc aferente activității entității supuse controlului. 

 

b) adoptarea unei forme sintetice și unitare a procesului verbal de control; 

În noile condiții, procesul verbal de control evidențiază deficiențele/riscurile/situația 

financiară a societății/solicitările și recomandările echipei de control. 

c) flexibilizarea activității de control și reducerea elementelor birocratice sau de 

natură strict procedurală care pot conduce doar la vulnerabilizarea actului de 

control; 

În acest sens, au fost eliminate/limitate o serie de aspecte procedurale care țin de 

activitatea  internă a A.S.F., urmând ca acestea să facă obiectul unor proceduri interne. 

Noul regulament privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F. răspunde 

cerințelor strategiei ASF și va asigura printre altele : 

a) un dialog cu entitatea controlată în toate etapele controlului și se va manifesta o 

preocupare majoră a echipei de control pentru procesele de remediere imediată;  

b) monitorizarea strictă a rezultatelor controlului, în cazul în care a fost impus 

entității controlate un plan de măsuri; 

c) exceptarea controlului permanent de la procedura aferentă acțiunilor de control 

on-site. 

Aplicarea noului regulament privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F. va        

genera o serie de beneficii, cum ar fi: 

- posibilitatea de a avea un control periodic orientat mai mult spre zonele cu 

probleme ale fiecărei entități; 

- timp mai redus pentru finalizarea controlului;  

- rol pro-activ crescut al controlului; 

- monitorizarea eficientă a planurilor de măsuri. 


