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REGULAMENT 

pentru completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014  

privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară  

 

- PROIECT- 

 

 

           În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi ale art. 18 alin. (1) şi (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 temeiul prevederilor art. 8 alin. (14) şi art. 176 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 de                   

……………. 2018,  

             Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 

 

           Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară  nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii 

de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899, cu modificările și 

completările ulterioare, se completează după cum urmează:  

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul 

cuprins: 

„a1) prime brute încasate - totalitatea sumelor încasate în perioada de referință cu titlu de prime de 

asigurare, rezultate din asigurări directe și primiri în reasigurare, înainte de orice deduceri privind comisioane, 

taxe, impozite și altele asemenea și înainte de prelevarea din acestea a unor cote părți pentru plata, dacă este 

cazul, a primelor de coasigurare și/sau de reasigurare, din care se vor deduce sumele restituite în aceeași 
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perioadă pentru contractele de asigurare reziliate, indiferent de motivul rezilierii; primele brute încasate în 

valută în perioada de referință vor fi luate în calcul la valoarea în lei rezultată prin înmulțirea primei încasate 

în valută cu cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României de la data încasării. Se consideră prime 

brute încasate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare/reasigurare indiferent de modalitatea de încasare, 

direct de către asigurător sau prin intermediari, de modalitatea în care au fost plătite, plată efectivă sau prin 

compensare, de data intrării în vigoare/valabilitatea contractelor de asigurare la care se referă primele încasate, 

de momentul repartizării/alocării primelor încasate pe contractele de asigurare, de modalitatea de reflectare în 

contabilitatea proprie a asigurătorilor și/sau a reasigurătorilor a acestor operațiuni.” 

 

2. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 

„(3¹) În cazul transmiterii de către entitățile prevăzute la art. 11 și 12 a unei situaţii rectificative, pentru 

o perioadă de raportare este admisă o singură situaţie rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a 

următoarei raportări, cu excepția raportării trimestrului  IV  sau a lunii decembrie, pentru care se acceptă 

transmiterea situaţiilor rectificative până la data închiderii situațiilor financiare anuale ale asigurătorilor.” 

 

Art. II. – În tot cuprinsul Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere 

Financiară, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezentul 

regulament, sintagma prime brute încasate are înțelesul  prevăzut la art. I pct. 1. 

 

           Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare 

la data publicării. 

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Leonardo Badea 

 

 

București,                                                                                                                                                                  

   Nr.      


