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INSTRUCȚIUNE NR.6/ 2020 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii 

de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a 

altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară   

 

 

    În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

    luând în considerare prevederile:   

   - Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, cu modificările ulterioare;     

   - Hotărârea nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,   

    având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor 

publice,   

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei 

din data de 28.10.2020,   

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune   

 

   Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format 

electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 388 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se 

prorogă până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.   

   Art. 2. - În cazul în care legislaţia aplicabilă entităţilor şi persoanelor fizice sau juridice 

prevăzute la art. 1 din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 prevede 

transmiterea unor documente în original, acestea se transmit şi în original, la solicitarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară.   

    Art. 3. - Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră 

în vigoare la data publicării.   

    Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni se abrogă Instrucțiunea nr. 4/2020 

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor 

documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020.   

 

     

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

 

Elena-Doina Dascălu 

 

  

  Bucureşti, 30 octombrie 2020   
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