
 

  

                  
 
 

 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC  

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ASF 

 

 

 Acte normative de reglementare și funcționare a Autorității: 

 Legea nr. 148/2015 privind aprobarea OUG nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 

nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările 

 Legea nr. 147/2015 privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere 

Financiară 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările 

 Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             

nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor 

acte normative 

 Legea nr.113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea 

unor termene 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 

Supraveghere Financiară 

 

 Actele individuale emise de ASF în măsura în care Consiliul sau membrul executiv coordonator hotărăște 

publicarea acestora, în condițiile legii 

 Analize integrate privind piețele financiare nebancare 

 Anunțuri privind concursurile de ocupare a posturilor vacante în cadrul ASF 

 Atenționări  

 Baza de date CEDAM, în măsura în care nu se încalcă prevederile legale privind protecția datelor cu 

caracter personal 

 Bugetul de venituri și cheltuieli al ASF  

 Buletinul electronic al ASF 

 Comunicate de presă 

 Consultări publice privind proiecte reglementări/legislație primară/secundară 

 Contractele de achiziții publice 

 Coordonatele de contact ale instituției: denumirea, sediul, numere de telefon/fax, adresa de email pentru 

corespondență generală și pentru informare publică, adresa paginii de internet 

 Declarații de avere și interese 

 Documente privind activitatea ASF în colaborare instituțională internă, europeană și internațională, în 

măsura în care nu există restricții conform prevederilor legale  

 Evenimente ale ASF și/sau la care aceasta participă 

 Ghiduri și informații pentru protecția consumatorilor și buna informare publică 



 Infografice  

 Informații și documente referitoare la procedurile de achiziție publică  

 Informații utile despre organismele europene și internaționale în domeniu și despre activitatea și 

apartenența ASF la acestea 

 Informări publice privind subiecte/teme de interes public 

 Interviuri  

 Legislație incidentă piețelor finanicare nebancare 

 Liste utile privind participanții și partenerii din piețele reglementate 

 Modalități de contestare a deciziei Autorității în situația în care persoana se consideră vătămată în privința 

dreptului de acces la informațiile de interes public 

 Numele și prenumele membrilor Consiliului ASF și CV-urile acestora 

 Numele și prenumele responsabilului cu informarea publică 

 Planuri de control periodic, în condițiile legii 

 Prezentări integrate 

 Programe și strategii proprii 

 Programul de audiențe al ASF 

 Programul de funcționare al ASF 

 Rapoarte integrate periodice 

 Rapoarte periodice de activitate 

 Registre electronice vizând piețele reglementate 

 Reglementări europene și internaționale 

 Statistici și studii integrate  

 Strategii proprii  

 Structura organizatorică 

 Sursele financiare ale ASF – Regulamentul de venituri 

 

 

 

NOTĂ: Aceste documente sunt publicate/comunicate în măsura în care nu se încalcă prevederile 

legale privind protecția datelor cu caracter personal 


