
 
 

Referat privind proiectul de 
Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorităţii de Supraveghere 

Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de 
reasigurare supus consultării publice 

 
 
 
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările 

referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare este aplicabilă, în principal, 
societăților de asigurare/reasigurare supravegheate conform cadrului de reglementare 
Solvabilitate II și societăţilor participative, holdingurilor de asigurare sau holdingurilor 
financiare mixte, prevăzute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare. 
Actul normativ reglementează cerințe privind termenele de transmitere la A.S.F. a raportărilor 
periodice de supraveghere specifice regimului Solvabilitate II în perioada de tranziție de 4 ani 
care a trecut de la implementarea acestui regim la nivel european, cerințe privind auditarea 
unor machete care compun raportul anual privind solvabilitatea și situația financiară întocmit 
de societăție de asigurare, precum și implementarea unor raportări suplimentare periodice care 
să susțină procesul de supraveghere derulat de autoritate. 

 
Cele mai importante modificări/completări care se propun a fi aduse Normei nr. 

21/2016 prin prezentul proiect de normă se referă la: 
 Termenele de transmitere la A.S.F. a raportărilor periodice de supraveghere specifice 

cadrului de reglementare Solvabilitate II (la nivel individual și de grup), ulterior 
perioadei de tranziție. Proiectul preia termenele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 
nr. 2015/35 la art. 312 (raportări la nivel individual), respectiv la art. 373 (raportări la 
nivel de grup) și totodată stabilește ca raportul periodic de supraveghere (RSR), care 
face parte din raportările periodice de supraveghere, să fie transmis de societăți o dată la 
3 ani, A.S.F. având însă competența de a solicita acest raport pentru oricare dintre 
celelalte exerciții financiare. 

 Introducerea raportării suplimentare de lichiditate și a cerinței ca societățile să dețină 
active lichide peste nivelul obligațiilor pe termen scurt. În acest scop, proiectul 
reglementează indicatorul de lichiditate, pe care societățile trebuie să îl determine și să îl 
raporteze lunar, care se calculează ca raport între valoarea de piață a unor active 
considerate lichide, dată în special de cotațiile prezentate de furnizorii de cotații, cum ar 
fi, de exemplu, Bloomberg sau Reuters, și rezerva brută de daune la valoarea din 
evidențele contabile. Aceste cerințe se instituie în vederea asigurării unui sistem 
funcțional și eficient al managementului riscului de lichiditate. Proiectul propune ca 
prima raportare a acestui indicator să fie transmisă pentru data de referință 31.03.2021. 
 



 
 Introducerea unor noi formulare de raportări suplimentare, concomitent cu aducerea 

unor modificări sau a unor precizări la unele dintre formularele existente, astfel: 
- Se introduc următoarele 7 formulare de raportare: 

frecvență Obiectul raportării 
anuală - Chestionar privind indemnizaţiile brute plătite pe categorii de servicii 

medicale şi furnizori de servicii medicale  
- Date privind angajații și nivelul de salarizare 

semestrială - Tranzacţiile intragrup 
trimestrială - Tranzacţiile privind activitatea de asigurări de viaţă cu componentă 

exclusivă de protecţie (asigurări de deces din orice cauză)  
- Obligaţiile asumate pentru activitatea de asigurări de viaţă cu 
componentă exclusivă de protecţie (asigurări de deces din orice cauză) 
- Cedările în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale şi de 
viaţă 
- Primirile  în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale şi de 
viaţă 

 
- Se aduc modificări/precizări suplimentare asupra următoarelor anexe: 

Anexa nr. 3 - Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale 
Anexa nr. 5 - Raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări 
generale 
Anexa nr. 6 - Raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de 
viaţă 
Anexa nr. 11 - Situaţia primelor brute subscrise intermediate, nete de anulări 

 
 Modalitatea de transmitere a raportărilor – se propune eliminarea cerinței de a transmite 

raportările suplimentare și pe suport de hârtie. 
 


