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PROIECT 

 

Normă 

pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportǎrilor pe care 

trebuie sǎ le întocmeascǎ societățile de asigurare şi/sau reasigurare, puse în 

aplicare prin Ordinul președintelui CSA nr. 2/2009 

 

 În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1)  lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 

alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) 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,  

 În baza dispozițiilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea 

de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 În urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului Autorității de Supraveghere 

Financiară din data de                   2015, 

  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă: 

 

        Art. I. - Normele privind forma şi conţinutul raportǎrilor pe care trebuie sǎ le 

întocmeascǎ societățile de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin 

Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009,  

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009,  cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 2, pct. I.1 litera h) se abrogă.  

 

2. La articolul 2, pct. II.1, litera e) se abrogă. 

 

3. La articolul 2, pct. III .1, literele d) și h) se abrogă. 

 

4. La articolul 2, pct. III .1 după litera l) se introduc 7 noi litere, literele m), n), 

o), p), q), r), și s), cu următorul cuprins: 

 

„m) raportarea privind situaṭia asigurărilor facultative de locuinṭe pe judeṭe, în forma 

prevăzută în anexa nr. 21 a ; 



 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

2 
 

 n) raportarea privind repartizarea indemnizațiilor brute plătite pe județe pentru 

asigurări generale și asigurări de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 21 b; 

o) raportarea privind Investițiile, în forma prevăzută în anexa nr. 30, formularele 1- 4; 

p) raportarea privind situaṭia activelor ṣi pasivelor bilanṭiere deṭinute de societăṭile de 

asigurare și/sau reasigurare în forma prevăzută în anexa nr. 33  ;  

q) raportarea privind structura acṭionariatului societăților de asigurare și/sau 

reasigurare în forma prevăzută în anexa nr. 34;  

r) raportarea privind situația primelor brute subscrise intermediate de brokeri de 

asigurare și/sau reasigurare în forma prevăzută în anexa nr. 35;  

s) raportare privind tranzacţiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 36, 

formularele 1-6.” 

 

5. La articolul 2, pct. III.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „III.2. Termen de transmitere: 

Raportările trimestriale prevăzute la pct. III.1. se transmit până în ultima zi 

calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face 

raportarea. 

Eventualele rectificări la raportările aferente trimestrului IV se vor transmite 

odată cu situațiile financiare anuale.” 

 

6. La articolul 2, pct. IV.1 după litera f8) se introduc două noi litere, literele g) și 

h), cu următorul cuprins: 

 „g) raportarea privind Titlurile de stat, în forma prevăzută în anexa nr. 31; 

  h) situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată, în 

forma prevăzută în anexa nr. 32.” 

 

     7.  La articolul 2, pct. IV.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „IV.2. Termen de transmitere: 

    Raportările lunare se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare 

celei pentru care se face raportarea. 

    Eventualele rectificări la raportările aferente lunii decembrie se vor transmite 

odată cu situațiile financiare anuale.” 

 

     8. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  

    “(3) Raportările incluse în prezentele norme vor fi transmise de către societătile de 

asigurare şi/sau reasigurare în formă scrisă, cu excepţia raportării prevăzute la art. 2, 

pct. IV.1 lit. h). Cu exceptia raportărilor prevăzute la art. 2 pct. IV.1 lit e) şi f), toate 

celelalte raportări incluse în prezentele norme se vor transmite şi în format electronic 

(on-line) în aplicaţia CSA-EWS.  
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   9. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 7. - Anexele nr. 1-36 fac parte integrantă din prezentele norme.” 

 

 10. Anexele nr. 8, 9, 10, 12, 13 și 20 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-

6 la prezenta normă. 

 

 11. După anexa nr. 21 se introduc două noi anexe, anexele nr. 21a și 21b, având 

cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7 și 8 la prezenta normă.  

 

 12. Anexa nr. 25 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9 la prezenta normă. 

 

 13. După anexa nr. 29 se introduc șapte noi anexe, anexele nr. 30-36, având 

cuprinsul prevăzut în anexele nr. 10-16 la prezenta normă. 

 

 14.  Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă. 

        

   Art.  II. - Prezenta normă se publică în  Monitorul Oficial al României, Partea I şi 

intră în vigoare la data publicării acesteia. 

 

 

 

Președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

 

Mișu NEGRIȚOIU 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

 

Nr.                        2015 


