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NORMĂ 

pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil 

entităţilor din domeniul asigurărilor 

 

= PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ = 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 

alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) și a art. 28 alin. (8) din Legea contabilităţii 

nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 

alin. (1) lit. t) și art. 179 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și 

supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările 

ulterioare, al prevederilor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de 

asigurări, cu completările ulterioare, și al prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 

privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul 

şedinţei din data de ....................... 2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 

 

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în 

aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul 

asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 și 780 bis din 26 

august 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, la secțiunea 1 „Norme 

metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la 

subsecțiunea 1.1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a raportărilor contabile 

semestriale”, la punctul 14, la alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„a) la Autoritatea de Supraveghere Financiară:  

(i) în format electronic, prin încărcarea datelor în formularele de raportare din aplicaţia 

ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front);  

(ii) documentele prevăzute la alin. (11) în format electronic, prin încărcarea unui fișier 

PDF în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front), cu o rezoluție care 

să permită încadrarea în limita a 30 MB, semnate de către conducere, conform legii.” 
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2. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, la secțiunea 1 „Norme metodologice 

privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la subsecțiunea 1.1.3 

„Modalitatea şi termenul de depunere a raportărilor contabile semestriale”, la punctul 

14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Raportările contabile semestriale se depun la A.S.F. împreună cu: 

a) raportul administratorului,  

b) o copie după balanţa de verificare a conturilor sintetice, 

c) doar pentru companiile de brokeraj o copie a balanţei de verificare a conturilor 

analitice, semnate de persoanele în drept.”  

3. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, la secțiunea 1 „Norme 

metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la 

subsecțiunea 1.1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a raportărilor contabile 

semestriale”, la punctul 14, la alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„a) la A.S.F. în format electronic, prin încărcarea unui fișier PDF în aplicaţia ASF - 

EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front), cu o rezoluție care să permită încadrarea în 

limita a 30 MB, semnate de către conducere, conform legii, împreună cu documentele prevăzute 

la pct. 14 alin. (11);” 

4. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, la secțiunea 1 „Norme 

metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la 

subsecțiunea 1.1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a raportărilor contabile 

semestriale”, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„16. Nedepunerea raportărilor contabile semestriale la termenul prevăzut la pct. 15, 

a formularelor semnate, potrivit legii, sau a declaraţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Normă, 

după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările 

ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

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

în vigoare la data publicării. 

 

Președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Nicu Marcu 

 

București, ............................... 2022 

Nr.      


