
Anexa nr.X.2 
 

INVESTIŢII STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA 
în perioada 01.01. . . . . . . . . 

 
                                                                                                                                                                                                    

FORMULAR 1D    
I.  SOCIETATEA DE ASIGURARE REZIDENTĂ 

1. Denumire:  

2. Cod unic de înregistrare:  

3. Formă juridică de organizare:  

4. Localitate:  

5. Cod poștal:  

6. Adresă: 

7. Județ:  

8. Număr telefon:  

9. E-mail: 

10.Activitate principală – clasă CAEN Rev.2:        10.1. Cod:         
 
10.2.Denumire: 

 
 

11. Date privind investitorul final:                         11.1 Denumire: 

11.2 Țară 11.3 Cod LEI: 

12. Capital social subscris - Lei: 
 
 

13. Prime brute subscrise - Lei: 
 

14. Număr mediu de salariați: 
 

15. Imobilizări corporale și necorporale - Lei:  

 
II. TIPUL INVESTIŢIEI STRĂINE DIRECTE 
 

1 Societatea de asigurare a fost înființată de către sau împreună cu investitori 
străini, sub forma unor investiții pornite de la zero (greenfield) ?   

 

 

 
Anul înființării _ _ _ _  

2 Societatea de asigurare a fost preluată integral sau parțial de către investitori 
străini de la unul sau mai mulți rezidenți ?  

 

 

Anul preluării de la 
rezidenți        _ _ _ _ _  

III. ÎNTOCMIT  
Nume și prenume: Funcție: 

 
Telefon: 
 

 E-mail: 
 

 
 

      Număr de formulare 2D completate:  
 

      Număr de formulare 3D completate:   

  

 

 

 



   FORMULAR 2D  
 

  Număr formular:  

I. Date privind PARTENERUL NEREZIDENT (investitorul străin direct sau altă entitate nerezidentă din grup) 

1.        Persoană juridică/Denumire:                                                                           Persoană fizică 2. Țara: 
 Participația la capitalul social subscris al societății de asigurare (%): 5.Sector de activitate (diviziune CAEN Rev. 2) 

 3. la începutul anului (01.01): 4. la sfârșitul trimestrului 
    de referință: 

 6. Cod LEI:   
 
II. CAPITALURI PROPRII ce revin partenerului de la punctul I (FOND de DOTARE, pentru entitățile fără 

personalitate juridică)                                                                                                                          
1 Sold la începutul anului  Lei 

   
 Creșteri (+) Diminuări (-) 

2 Tranzacții cu acțiuni contra numerar   
3 Tranzacții cu acțiuni contra participații în natură XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

4 Rezultatul net: profit (+) / pierdere (-)   
5 Dividende repartizate (-) XXXXXXXXXXXX  
6 Reevaluări de active în valută   
7 Reevaluări de active în lei   
8 Alte mișcări (care conduc la variația valorică a totalului 

capitalurilor proprii)  ⃰  
  

9 Sold la sfârșitul anului    
    * Descrieți sintetic operațiunile de la “Alte mișcări”(pct.II.8):  
 
 
III. INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI în relația cu partenerul de la punctul I 
 

III.1. DATORII 
III.1.A. DATORII către partenerul de la punctul I, indiferent de termen (inclusiv împrumuturi financiare, leasing 
financiar, cash-pooling, titluri financiare de natura datoriei)  

1 Sold la începutul anului                 Lei 
 

 Creșteri (+) Diminuări (-) 
2 Credite noi primite/trageri  XXXXXXXXXXXX 
3 Rambursări de datorie (inclusiv iertare de datorie) XXXXXXXXXXXX  
4 Conversie datorii în acțiuni XXXXXXXXXXXX  
5 Reevaluări datorii în valută urmare modificării cursului de 

schimb 
  

6 Corecții sold inițial   
7 Sold la sfârșitul anului   
    8 Dobânzi datorate: totalitatea dobânzilor cuvenite numai 

exercițiului financiar cercetat (plătite și neplătite), aferente 
datoriilor de la pct. III.1.A 

  

9 Dobânzi datorate, indiferent de exercițiul financiar pentru 
care sunt aferente, dar neplătite și necapitalizate până la 
sfârșitul perioadei de referință, aferente datoriilor de la pct. 
III.1.A 

  

 
III.1.B. ALTE SUME DE PLĂTIT în relația cu partenerul de la punctul I, indiferent de termen (dividende repartizate și 
neplătite, sume în curs de decontare și alte asemenea) 

1 Sold la începutul anului                Lei 
2 Reevaluări datorii în valută urmare modificării cursului de 

schimb 
  

3 Corecții sold inițial   
4 Sold la sfârșitul anului, din care:  

4.1    Dividende repartizate și neplătite, indiferent de exercițiul 
financiar pentru care au fost repartizate 

 

 
 
 

 

  



III.2. CREANȚE 
 
III.2.A. CREANȚE în relația cu partenerul de la punctul I, indiferent de termen (inclusiv împrumuturi financiare, leasing 
financiar, cash-pooling, titluri financiare de natura datoriei) 

1 Sold la începutul anului                Lei 
 

 Creșteri (+) Diminuări (-) 
2 Credite noi acordate/plasamente noi  XXXXXXXXXXXX 
3 Recuperări de creanțe (încasări, inclusiv conversia în acțiuni și 

iertarea de datorie) 
XXXXXXXXXXXX  

4 Reevaluări creanțe în valută urmare modificării cursului de 
schimb 

  

5 Corecții sold inițial   
6 Sold la sfârșitul anului    
    7 Dobânzi de primit: totalitatea dobânzilor cuvenite numai 

exercițiului financiar cercetat (încasate și neîncasate), aferente 
creanțelor de la pct. III.2.A 

  

8 Dobânzi de primit, indiferent de exercițiul financiar pentru 
care sunt aferente, dar neîncasate și necapitalizate până la 
sfârșitul perioadei de referință, aferente creanțelor de la pct. 
III.2.A 

  

 
 
III.2.B. ALTE SUME DE PRIMIT în relația cu partenerul de la punctul I, indiferent de termen (dividende repartizate și 
neîncasate, sume în curs de decontare și alte asemenea) 

1 Sold la începutul anului                Lei 
2 Reevaluări creanțe în valută urmare modificării cursului de 

schimb 
  

3 Corecții sold inițial   
4 Sold la sfârșitul anului  

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 Formular 3D 

 
INVESTIŢII DIRECTE ÎN STRĂINĂTATE 

 
Acest formular se completează în situația în care societatea dumneavoastră din domeniul asigurărilor are la rândul ei investiții 
(deține acțiuni sau alte titluri de participație) la firme din străinătate sau deține entități lucrative fără personalitate juridică 
(sucursale) în străinătate. Se completează câte un formular 3D pentru fiecare firmă sau sucursală nerezidentă la care societatea de 
asigurare deține participații la capital. Acestea se numerotează începând cu cifra “1” în căsuța din dreapta sus; numărul total de 
formulare 3D trebuie să corespundă cu numărul înscris în căsuța din partea din dreapta jos a formularului 1D.   
Atenție! Formularul se completează și în cazul în care societatea de asigurare are investiții la firma (firmele) investitor străin 
direct, menționate la pct. I.1. din formularul (formularele) 2D completat(e) de către dumneavoastră. 
Datele se completează în lei. 
 
I. FIRMA NEREZIDENTĂ care face obiectul investiției în străinătate 

1. Denumire: 2. Cod LEI: 
3. Țara: 4. Localitatea:  

Participația firmei rezidente la capitalul 
social subscris al firmei nerezidente (%) 

7. Sectorul de activitate 
al firmei nerezidente 
(asimilat unei clase  
CAEN Rev. 2- 4 cifre): 
 
 

Participația firmei nerezidente la capitalul 
social subscris al societății de asigurare (%) *) 

5. la începutul 
anului (01.01): 

6. la sfârșitul 
trimestrului de 
referință: 

8. la începutul 
anului (01.01): 

9. la sfârșitul 
trimestrului de 
referință: 

10. Firma nerezidentă este controlată de un investitor străin direct în 
întreprinderea dumneavoastră (pentru care s-a completat un formular 2D) 
sau de grupul din care aceasta face parte: 
11. Formular 2D asociat:   

 DA NU  

       
    

 
II. CAPITALURI PROPRII ALE FIRMEI NEREZIDENTE ce revin INVESTITORULUI REZIDENT  

 1 Sold la începutul anului                       Lei   
 

 Creșteri (+) Diminuări (-) 
2 Tranzacții cu acțiuni/părți sociale contra numerar    
3 Tranzacții cu acțiuni/părți sociale contra participații în natură   
4 Rezultat net (profit + / pierdere -)   
5 Dividende repartizate (-) XXXXXXXXXXXX  
6 Reevaluări de active (curs de schimb și preturi)   
7 Alte mișcări **)   
8 Sold la sfârșitul anului    

**) Descrieți sintetic operațiunile de la “Alte mișcări”(pct.II.7) 
 

 

III. INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI în relația cu firma nerezidentă de la punctul I 
III.1. CREANȚE FINANCIARE, COMERCIALE ȘI ALTE SUME DE PRIMIT în relația cu FIRMA NEREZIDENTĂ 
DE LA PUNCTUL I, indiferent de termen (inclusiv împrumuturi financiare, leasing financiar, cash-pooling, titluri financiare 
de natura datoriei, credite comerciale acordate, avansuri comerciale acordate, dividende repartizate și neîncasate, sume în curs de 
decontare și alte asemenea)  

1 Sold la începutul anului                    Lei       
 

 
 

Creșteri (+) Diminuări (-) 

2 Credite noi acordate/plasamente noi  XXXXXXXXXXXX 
3 Recuperări de creanțe (încasări, inclusiv conversia în acțiuni și 

iertarea de datorie) XXXXXXXXXXXX  

4 Reevaluări de creanțe în valută urmare modificării cursului de 
schimb 

  

5 Corecții sold inițial   
6 Sold la sfârșitul anului    

 
7 Dobânzi de primit: totalitatea dobânzilor cuvenite numai 

exercițiului financiar cercetat (încasate și neîncasate), aferente 
creanțelor de la pct. III.1 

  

8 Dobânzi de primit, indiferent de exercițiul financiar pentru 
care sunt aferente, dar neîncasate și necapitalizate până la 
sfârșitul perioadei de referință, aferente creanțelor de la pct. 
III.1 

  

Număr formular:   

 



 
 
III.2. DATORII FINANCIARE, COMERCIALE ȘI ALTE SUME DE PLĂTIT către FIRMA NEREZIDENTĂ DE LA 
PUNCTUL I, indiferent de termen (inclusiv împrumuturi financiare, leasing financiar, cash-pooling, titluri financiare de natura 
datoriei, credite comerciale primite, avansuri comerciale primite, dividende repartizate și neplătite, sume în curs de decontare și alte 
asemenea)                                                                                             

1 Sold la începutul anului                  Lei 
 

 Creșteri (+) Diminuări (-) 
2 Credite noi primite/trageri  XXXXXXXXXXXX 
3 Rambursări de datorie (plăți, inclusiv conversia în acțiuni și 

iertarea de datorie) XXXXXXXXXXXX  

4 Reevaluări datorii în valută urmare modificării cursului de 
schimb 

  

5 Corecții sold inițial   
6 Sold la sfârșitul anului    

 
7 Dobânzi datorate: totalitatea dobânzilor cuvenite numai 

exercițiului financiar cercetat (plătite și neplătite), aferente 
datoriilor de la pct. III.2 

  

8 Dobânzi datorate, indiferent de exercițiul financiar pentru 
care sunt aferente, dar neplătite și necapitalizate până la 
sfârșitul perioadei de referință, aferente datoriilor de la pct. 
III.2 

  

 

 

*) Se completează numai în cazul în care firma nerezidentă deține la rândul ei o participație la capitalul social subscris al societății 
de asigurare raportoare. 
ATENŢIE! Dacă există înregistrări la pct. I.8 și I.9, atunci ambele procente trebuie să corespundă cu cele înregistrate într-un 
formular 2D, la pct. I.3 și I.4. Acest Formular 2D reprezintă formularul asociat al formularului 3D și numărul lui trebuie inserat la 
punctul I.11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	FORMULAR 2D
	2. Țara:

