
 
 

                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

   

  

 

  

 

  
  

 

   

 

    

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prim-vicepreședinte 

Cabinet prim-vicepreşedinte  

 

CONSILIUL A.S.F.  

Serviciul reglementare 

intermediari şi instituţii de piaţă  

Serviciul reglementare emitenţi 

şi OPC  

Serviciul autorizare-

monitorizare, intermediari şi 

instituţii de piaţă 

Serviciul supraveghere a 

conduitei  

Serviciul supraveghere 

prudențială  
 

Serviciul control entităţi 

reglementate  

Serviciul investigaţii şi abuz pe 

piaţă  

 

 

 

Serviciul supraveghere 

electronică şi monitorizare 

tranzacţii  
 

 

 

Serviciul transparenţă şi 

raportări emitenţi  

 

Serviciul reglementare  

Serviciul autorizare-avizare  

 

Serviciul supraveghere 

prudenţială I 

Serviciul supraveghere 

prudenţială II  

 

Serviciul supraveghere 

prudenţială III  

 

Serviciul control societăţi de 

asigurare și reasigurare  

Serviciul actuariat şi 

managementul riscului  

Serviciul supraveghere şi analiză 

piaţă  

 

Serviciul de evaluare şi actuariat  

Serviciul administrare resurse umane 

Serviciul autorizare-

monitorizare OPC  
  

 

 

Serviciul emitenţi şi oferte 

publice  

 

Serviciul control pensii private  

 

Serviciul reglementare  

Serviciul autorizare-avizare  

Serviciul strategie, reglementări 

integrate și inovație financiară 

Serviciul relații internaționale și 

implementarea politicilor OCDE 

financiară şi analiză de piaţă  

Compartimentul finanțe sustenabile  

Direcţia generală strategie şi stabilitate 

financiară  

 

 

Fondul de garantare a 

asiguraților 

Institutul de studii financiare 

Fondul de compensare a 

investitorilor 

 

Serviciul reglementare 

Serviciul avizare  

Serviciul contencios, somaţii şi 

recuperări creanţe  
 

Direcţia juridică  
 

 

 

 

Serviciul monitorizare şi educaţie 

financiară  Direcţia financiar logistică  

Serviciul financiar contabilitate  

Serviciul achiziţii  
 

 
Serviciul logistică  

 

 

Serviciul supraveghere, control 

intermediari și canale 

alternative de distribuţie  
 

Serviciul supraveghere şi 

control conduită şi scheme de 

garantare 
 

Structura de securitate a A.S.F. 

 
Comisia permanentă pentru protecţia 

datelor cu caracter personal 
 

Serviciul prevenirea și combaterea 

spălării banilor  
 

 Serviciul control intern, integritate şi 

protecţia informaţiilor  

 

Cabinet preşedinte  

 

Direcţia comunicații și tehnologia 

informației 

 
Serviciul dezvoltare și 

administrare soluții software 

Serviciul administrare IT și 

comunicații  

Serviciul management proiecte 

IT  

Compartiment registratură, 

secretariat și arhivă  

Fondul de garantare a drepturilor 

în sistemul de pensii private 

 

Biroul asigurătorilor de 

autovehicule din România 

 

Serviciul de rezoluție a asigurătorilor 

și a firmelor de investiții 

 

Serviciul audit intern 

 

Serviciul comunicare și relații 

interinstituționale 

Serviciul monitorizare activități 

neautorizate și petiții 
  

 

 

Serviciul de management operațional și 

protecția datelor cu caracter personal 
 

Serviciul analiză și suport tehnic    

SAL-FIN 
 

Serviciul supraveghere și control 

integrat 

Compartimentul de securitate și 

sănătate în muncă 
 

Cabinet vicepreşedinte  

 

Direcţia generală  

Vicepreședinte                         

instrumente și investiții financiare 

Vicepreședinte                       

asigurări-reasigurări 

Vicepreședinte                         

sistem pensii private 

Secretariat general 

 

Direcţia supraveghere integrată  

 

 

Cabinet vicepreşedinte  

 

Direcţia generală  Direcţia generală  

Cabinet vicepreşedinte  

 

Direcția comunicare și educație 

financiară 

 

 

Serviciul petiţii  

 

Serviciul managementul calității 

 

Serviciul relaţii cu publicul  

 

Serviciul stabilitate financiară și 

analiză de piață 

 

Direcția strategie, cooperare și relații 

internaționale 

 


