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PROIECT 

PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ 

 

 

Normă  

pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare 

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 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, precum și ale art. 37 alin. (4) și ale art. 51 alin. 

(2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 51 alin. (2) și ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind 

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,  cu modificările ulterioare, 

     în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din 

data …………….. 2017,  

      Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

  Art. I – Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare 

la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr. 268 din 08 aprilie 2016, se modifică și se se completează după cum urmează: 

 

   1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:   

  „Articolul 31. Cerințe de auditare financiară  

   (1) Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) supun auditului financiar, realizat în 

conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de către Camera Auditorilor Financiari 

din România, următoarele machete incluse în raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară 

prevăzut la art. 304 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35,  întocmite conform 

prevederilor 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 
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Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2452: 

   a) macheta S.02.01.02, prevăzută la art. 4 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452; 

   b) macheta S.23.01.01, prevăzută la art. 4 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452; 

   c) macheta S.25.01.21,  prevăzută la art. 4 lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452; 

   d) machetaS.25.02.21, prevăzută la art. 4 lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452; 

   e) macheta S.25.03.21, prevăzută la art. 4 lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452;  

   f) macheta S.28.01.01, prevăzută la art. 4 lit. l) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452;  

   g) macheta S.28.02.01, prevăzută la art. 4 lit. m) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2452.  

   (2) Activitatea de audit financiar prevăzută la alin. (1) se efectuează de către auditorii financiari, 

persoane juridice, avizați de A.S.F., în conformitate cu prevederile Normei Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 27/ 2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, 

reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

   (3) Auditorul financiar întocmește un raport de audit datat și semnat de către partenerul-cheie de 

audit, prin care acesta își exprimă opinia asupra machetelor prevăzute la alin. (1), cu privire la 

faptul că acestea oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul 

de raportare financiară aplicabil.  

   (4) Entitățile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b): 

        a) publică raportul de audit prevăzut la alin. (3) împreună cu raportul privind solvabilitatea și 

situația financiară ale cărui machete au făcut obiectul auditării, în termenul maxim prevăzut de 

prevederile legale în vigoare;  

        b) transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la alin. (3), însoțit de machetele care au făcut 

obiectul auditării, atât în format electronic conform art. 4, cât și pe suport hârtie, în termenul maxim 

de transmitere la A.S.F. a raportului privind solvabilitatea și situația financiară prevăzut la art. 3 

alin. (1) lit. a) și, după expirarea perioadei de tranziție, în termenul maxim prevăzut la art. 300 alin. 

(1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35; 

   (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), termenul maxim de publicare, respectiv de transmitere 

la A.S.F. a raportului de audit asupra machetelor prevăzute la alin. (1) care fac parte integrantă din 
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raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară având ca dată de referinţă 31.12.2016, este 21 

iulie 2017. 

 

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 

data publicării.   

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 

 

 

 

București,  

Nr. …………………. 


