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NOTĂ FUNDAMENTARE 

 

        Ca urmare a analizei A.S.F. a rezultat că în prezent, în cadrul legislației în vigoare, indicatorul 

“prime brute încasate” este definit prin diverse formule cu trimiteri la conturi contabile, abordare care a 

generat interpretări diferite a bazei de calcul a cotei pentru exercitarea activității de supraveghere și 

control și  a bazei de calcul a fondului de garantare. Astfel, s-a impus necesitatea schimbării abordării de 

definire a indicatorului “prime brute încasate”, prin adoptarea unei definiții descriptive, cuprinzătoare și 

ușor de înțeles și de aplicat de către orice utilizator. 

Un alt aspect care a fost evidențiat în cadrul analizei A.S.F. este acela că în normele specifice nu 

există o abordare unitară în ceea ce privește numărul și limitarea în timp a raportărilor rectificative atât a 

celor ce vizează contribuțiile cât și a celor de supraveghere.  

Prin urmare, pentru eliminarea acestor deficiențe, se impune unificarea termenilor și/sau cadrului 

legislativ, respectiv prin: 

     inserarea definiției indicatorului “prime brute încasate“ în cuprinsul legislației secundare 

incidente emise de către A.S.F astfel: 

„Primele brute încasate” reprezintă totalitatea sumelor încasate în perioada de referință cu titlu de prime 

de asigurare, rezultate din asigurări directe și primiri în reasigurare, înainte de orice deduceri privind 

comisioane, taxe, impozite și altele asemenea și înainte de prelevarea din acestea a unor cote părți pentru 

plata, dacă este cazul, a primelor de coasigurare și/sau de reasigurare, din care se vor deduce sumele 

restituite în aceeași perioadă pentru contractele de asigurare reziliate, indiferent de motivul rezilierii. 

Primele brute încasate în valută în perioada de referință vor fi luate în calcul la valoarea în lei rezultată 

prin înmulțirea primei încasate în valută cu cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României de 

la data încasării.  
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Se consideră ”prime brute încasate” sumele încasate cu titlu de prime de asigurare/reasigurare indiferent 

de:  

- modalitatea de încasare - direct de către asigurător sau prin intermediari;  

- modalitatea în care au fost plătite - plată efectivă sau prin compensare;  

- data intrării în vigoare/valabilitatea contractelor de asigurare la care se referă primele 

încasate;  

- momentul repartizării/alocării primelor încasate pe contractele de asigurare  

- modalitatea de reflectare în contabilitatea proprie a asigurătorilor și/sau a reasigurătorilor 

a acestor operațiuni.” 

 

 introducerea în cuprinsul legislației secundare incidente emise de către A.S.F unei 

prevederi limitative cu privire la admiterea situațiilor rectificative:  

“În cazul transmiterii unei situaţii rectificative, pentru o perioadă de raportare este admisă o singură 

situaţie rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepția raportării 

trimestrului  IV  sau a lunii decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situaţiilor rectificative până 

la data închiderii situațiilor financiare anuale ale asigurătorilor.” 

 

Aceste modificări ale legislației se realizează astfel:  

 prin completarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, cu definiția primelor brute încasate și prevederile limitative privind situațiile rectificative,  

 prin emiterea unei norme, în cazul celorlalte reglementări care prevăd acest indicator, în care se 

va face trimitere la noile modificări din Regulamentul nr. 16/2014. 

 

 

 

 


