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Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 

privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

= PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ = 

 

 

 

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

(2) 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, ale art. 28 alin. (2) lit. d), 

art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) şi k) şi art. 37 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul 

şedinţei din data de ……………..2021,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.   

 

 

  Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările 

referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 08 aprilie 2016, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

  1. La articolul 4
1
, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

  „(1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d), art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) și k) din 

Legea nr. 237/2015 și ale art. 304 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 și în 

vederea asigurării unui sistem funcțional și eficient al managementului riscului de lichiditate, 

societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) dețin active lichide peste nivelul rezervei brute de 

daune avizate, în cazul activității de asigurări generale, respectiv al rezervei brute de daune 

avizate și al altor sume cuvenite contractanților și beneficiarilor, în cazul activității de 

asigurări de viață. 

------------------------------------------------ 
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  (6) În situația în care raportarea prevăzută la alin. (5) arată un indicator de lichiditate 

neconform, odată cu această raportare societatea transmite un plan, aprobat de conducere, cu 

măsuri și termene concrete pe care urmează să le întreprindă în scopul restabilirii nivelului 

indicatorului până cel târziu la data de 30.09.2021, considerată ca dată de referință; în 

perioada de aplicare a planului, societatea raportează lunar A.S.F., odată cu transmiterea 

raportării suplimentare de lichiditate, stadiul de implementare a măsurilor, respectiv măsurile 

efectiv realizate și rezultatele acestora în îmbunătățirea indicatorului de lichiditate.” 

 

  2. La articolul 6, alineatul (1
1
) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(1
1
) Raportările semestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) se transmit în termen de 45 de 

zile de la data de referință pentru care au fost întocmite, cu excepția celor prevăzute la art. 5 

alin. (1) lit. a) pct. (i).” 

 

  3. La anexa nr. 2
1
, punctele I și J se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

   „I. Rezerva brută de daune avizate 

   Rezerva brută de daune avizate se determină conform prevederilor Normei Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților 

care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul 

al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a 

activelor care le acoperă. 

   J. Indicatorul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale = Total active lichide 

(H)/ Rezerva brută de daune avizate (I)” 

 

  4. La anexa nr. 2
2
, punctul I se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

   „I. Rezerva brută de daune avizate și alte sume cuvenite contractanților și beneficiarilor:  

 

I.1. 0,5% din sumele asigurate în cazul asigurărilor de deces 

I.2. Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate și 10% din valorile de 

răscumpărare în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces și la care este 

garantată o valoare de răscumpărare 

I.3. 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care nu acoperă riscul 

de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărare 

I.4. rezerva brută de daune avizate *) 
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*) Se includ sumele datorate pentru maturități și răscumpărări în măsura în care acestea nu se 

regăsesc în rezerva de daune avizate. Rezerva brută de daune avizate se determină conform 

prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau 

reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normei 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite 

pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor 

financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă.” 

 

 

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

vigoare la data publicării. 

 

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

 

 

    Bucureşti, ………………. 

    Nr. ……................................ 


