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Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de 

reasigurare, aprobat astăzi, 01.03.2017, de către Consiliul A.S.F. pentru consultare publică 

prevede introducerea unor cerințe de auditare financiară externă a unor machete care 

fac parte integrantă din Raportul anual privind solvabilitatea şi situaţia financiară 
(RSSF) pe care societățile de asigurare și/sau reasigurare îl publică și, totodată, îl transmit 

A.S.F. în scop de supraveghere1.  

Prevederile proiectului de normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, 

primul raport de audit urmând a fi realizat pentru machetele specificate care fac parte 

integrantă din Raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară având ca dată de referinţă 

31.12.2016. 

 

În documentul EIOPA-BoS-15/154 – Necesitatea publicării de informații de calitate ridicată: 

Raportul privind solvabilitatea și situația financiară și rolul potențial al auditului extern2, 

Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) arată faptul că în 

unele State Membre există cerințe de auditare externă a raportărilor de supraveghere și 

a informațiilor publicate și că, în scopul de a asigura o calitate ridicată a informațiilor 

publicate, auditarea externă a acestora poate fi un instrument puternic.  

De aceea, EIOPA consideră că, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup, principalele 

elemente ale RSSF (referitoare la bilanț, fondurile proprii și cerințele de capital) ar 

putea intra în domeniul de auditare externă. 

În acest context, apreciază că auditorii statutari sunt calificați să realizeze o misiune de audit 

și asupra principalelor elemente ale RSSF și că este important ca aceștia să emită o opinie 

publică și să întocmească un raport de audit care să arate dacă informațiile supuse 

auditului au fost întocmite  în conformitate cu cadrul de reglementare Solvabilitate II. 

Potrivit unui studiu elaborat Accountancy Europe3, la nivel european există 12 state în care 

existe cerințe (deși neuniforme) de auditare a unor elemente ale RSSF, precum Austria, 

Belgia, Germania, Olanda, Polonia, Portugalia,  Spania, Danemarca, Italia, Luxemburg, 

Marea Britanie. 
                                                           
1 Conform prevederilor:  

- Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările 
ulterioare 

- Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de 
reasigurare (Solvabilitate II) 

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a 
standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului 
privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului 

- Normei A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare 

 
2 EIOPA-BoS-15/154 - Need for high quality public disclosure: Solvency II's report on solvency and financial 
condition and the potential role of external audit 
3 Accountancy Europe reunește 50 de organizații profesionale din 37 de țări, care reprezintă aproximativ 1 mil. 
de contabili, auditori și consultanți 



Proiectul de normă prevede: 

 Cerințe de auditare externă a unui număr de 7 machete cuprinse în RSSF, la 

nivel individual, referitoare la: 

- Bilanț; 

- Fondurile proprii; 

- SCR - Cerința de capital de solvabilitate (calculată cu formula 

standard/formula standard și un model intern parțial/model intern integral); 

- MCR – Cerința de capital minim pentru societățile care desfășoară fie 
activitate de asigurare de viață, fie activitate de asigurare generală; 

- MCR – Cerința de capital minim pentru societățile care desfășoară atât 
activitate de asigurare de viață, cât și activitate de asigurare generală. 

 Cerințe privind conținutul raportului de audit; 

 Termenul de publicare, respectiv transmitere la A.S.F. a raportului de audit.  

Ca regulă generală, raportul de audit se publică/transmite A.S.F. împreună cu RSSF în 

termenele maxime prevăzute de prevederile legale.  

Prin excepție, pentru RSSF având ca dată de referinţă 31.12.2016 (raport pentru care 

termenul maxim de transmitere este de 20.05.2017), proiectul de normă prevede ca 

raportul de audit asupra machetelor specificate să fie publicate/transmise A.S.F. pînă 

cel târziu în data de 21.07.2017. 
 


