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Instrucțiune  

pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară 

nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format 

electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară   

   

 

  – PROIECT – 

 

 

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) şi ale art. 6 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,   

luând în considerare prevederile:   

- Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;   

- Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare;   

- Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative;   

- Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

republicată;   

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,   

având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice,   

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul 

şedinţei din data de _______ ,   

 

     
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune   
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Art. I. - Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind 

modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1235 

din 28 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:  

 

1. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„g) cererile aferente proceselor de autorizare/avizare însoțite de documentele necesare se 

transmit prin utilizarea portalului de autorizări, disponibil la adresa 

https://autorizari.asfromania.ro/”, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2). 

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), 

cu următorul cuprins: 

„h) informațiile/documentele care vizează notificările privind luarea în evidență a 

persoanelor fizice angajați/colaboratori ai entităților autorizate, reglementate și supravegheate 

de A.S.F. se transmit utilizând portalul de autorizări, disponibil la adresa 

https://autorizari.asfromania.ro/”. 

 

Art. II. -  Documentele aferente proceselor de autorizare/avizare aflate în curs de 

derulare la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni se transmit conform prevederilor 

legale în vigoare la data începerii procesului de autorizare/avizare. 

 

Art. III. -  Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

și intră în vigoare la data 1 ianuarie 2023. 

 

 
 

   Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

   

 

București,………...   

Nr.   

https://autorizari.asfromania.ro/
https://autorizari.asfromania.ro/

