
 

 

    

 

  

 

NOTĂ 

privind propunerea de aprobare a proiectului de Normă privind aprobarea  

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare  anuale individuale  și 

situaţiile financiare anuale  consolidate  aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de 

reasigurare în vederea consultării publice  

 

   

   

        1)  Sumar :  

       Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului 

asigurărilor, aprobate prin  Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor nr. 3129/2005, cu modificările si completările ulterioare,  se aplică:  

- societăților de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare;  

- brokerilor de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum  și 

subunităților acestor societăți autorizate și supravegheate în condițiile Legii 

nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului 

asigurărilor, aprobate prin Ordinul 3129/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

au transpus, începȃnd cu exercițiul financiar al anului 2005, prevederile:  

a) Directivei Comunităţilor Economice Europene 91/674/EEC din data de 19 

decembrie 1991 privind situaţiile financiare anuale şi consolidate ale societăţilor 

de asigurare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 374, din data de 

31 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Directivei a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 

25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, 

publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Directivei a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile 

consolidate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 

1983;   

d) Directivei  2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 

2006 pentru modificarea directivelor 78/660/CEE privind conturile anuale ale 

anumitor tipuri de societăţi comerciale, 83/349/CEE privind conturile consolidate, 

86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale băncilor şi altor instituţii 

financiare şi 91/674/CEE privind situaţiile financiare anuale şi consolidate ale 

societăţilor de asigurare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L224 

din 16 august 2006.   

               

  2)   Expunere de motive :  

         

Având în vedere următoarele:  



 

 

Prevederile Directivei a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/CEE din 

data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale 

și ale Directivei a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile 

consolidate au fost abrogate de prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare 

consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a 

Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, în temeiul art.4 din Legea 

contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, a fost 

elaborat proiectul de Normă privind aprobarea Reglementărilor  contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale  consolidate ale 

brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare prezentat în Anexa nr. 1 a notei.  

      Art.4 alin. 3 lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, mentionează că normele şi reglementările contabile specifice 

anumitor domenii de activitate se elaborează şi se emit de instituţiile cu atribuţii în acest 

sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de 

această instituţie; 

 

Conform art. 53 din Directiva 2013/34/UE, „Statele membre asigură intrarea în 

vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive, până  la data de 20 iulie 2015 ”.  

 

În Anexa nr. 2 se prezintă în detaliu Tabelul de concordanță a Directivei 

2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare 

anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 

întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în 

proiectul de Normă privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile 

brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.  

Prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale 

anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale 

Consiliului au fost transpuse la nivel național prin prevederile Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 

prevederi care se aplică operatorilor economici  începând cu exercițiul financiar al anului 

2015.  

 

Prin urmare, proiectul de Normă privind aprobarea reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 

aplicabile  brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare prezentat în Anexa nr.1 

transpune parțial prevederile Directivei 2013/34/UE, luând în considerare obiectivele 



 

 

descrise în preambul, precum  și specificul activității de interemediere în asigurări  

desfășurat de aceste entități, urmărindu-se:  

- elaborarea unor reglementări astfel încât situațiile financiare anuale să fie 

pregătite pe o bază prudențială care ar trebui să ofere o imagine fidelă a activelor, a 

datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii;  

- comparabilitatea situaţiilor financiare anuale întocmite de brokerii  de asigurare 

și/sau de reasigurare din România, cu cele întocmite de entităţi din alte state membre, 

contribuie la facilitarea înţelegerii, de către potenţialii investitori străini, a 

informaţiilor raportate; 

- necesitatea de a furniza utilizatorilor de situații financiare informații suplimentare;  

- raportul administratorilor și raportul consolidat al administratorilor sunt elemente 

importante de raportare financiară. Este necesar să se furnizeze o analiză fidelă a 

dezvoltării activității întreprinderii și a poziției acesteia, în concordanță cu 

dimensiunea și complexitatea activității;    

- informațiile privind politicile contabile reprezintă unul din elementele cheie ale 

notelor explicative ale situațiilor financiare;   

- consolidarea încrederii publicului în documentele contabile, prin includerea unor 

cerinţe referitoare la modul de prezentare a informaţiilor în notele explicative. 

            

Luȃnd în considerare caracterul opțional prevăzut la pct. (12) din preambulul 

Directivei 2013/34/UE, prin care menționează faptul că Statele membre nu trebuie să fie 

obligate să definească categorii separate pentru întreprinderile mijlocii și mari în 

legislația lor națională dacă întreprinderile mijlocii fac obiectul acelorași cerințe ca 

întreprinderile mari, pentru scopuri de raportare contabilă proiectul de Normă privind 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și 

situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de 

reasigurare clasifică brokerii de asigurare și /sau reasigurare în funcție de criteriile 

de mărime după totalul bilanţului, cifra de afaceri netă și numărul de salariați, 

numai în scopul auditării situațiilor financiare anuale individuale și consolidate.  

Invocând opțiunea prevăzută la pct.12 din preambulul Directivei 2013/34/UE, 

referitor la dispoziții privind scutirile și restricțiile aplicabile scutirilor, în proiectul de 

Normă privind aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de 

asigurare și/sau de reasigurare, nu au fost transpuse prevederile Capitolului 9, acest 

capitol fiind transpus  în reglementările contabile naționale aprobate prin Ordinul  

ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 aplicabile operatorilor economici.  

 

Prin urmare se propune ca toți brokerii de asigurare și /sau reasigurare autorizați în 

condițiile Legii 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, să elaboreze situații 

financiare anuale/raportări contabile compuse din 5 componente:  

- bilanț; 

- cont de profit sau pierdere; 

- situația modificărilor capitalurilor proprii; 

- situația fluxurilor de trezorerie; 

- note explicative la situațiile financiare.  

 



 

 

Potrivit Ordinului nr. 3129/2005 cu modificările și completările ulterioare în vigoare 

și conform prevederilor proiectului de normă  privind aprobarea  noilor reglementări 

contabile, brokerii de asigurare și/sau reasigurare care la data bilanţului depăşesc limitele 

a două din trei criterii (1. total active: 3.650.000 euro; 2. cifră de afaceri netă: 

7.300.000 euro şi; 3. număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50), 

întocmesc situaţii financiare anuale auditate. În alte cazuri, situațiile financiare 

anuale sunt verificate de comisia de cenzori, potrivit legii. 

           

         Alte aspecte:  

 a) prevederile referitoare la Raportarea plăților efectuate către guverne descrise la 

Capitolul 10 din Directiva 2013/34/UE, care se aplică entităţilor mijlocii şi mari, active în 

industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, aşa cum aceste 

activităţi sunt definite în directivă, nu au fost incluse în proiectul de Normă de 

aprobare a reglementărilor contabile aplicabile brokerilor de asigurare și/ sau reasigurare, 

aceste prevederi nefiind  aplicabile activității de intermediere în asigurări;   

Conform definiţiilor cuprinse în cadrul acestui capitol din directivă, „guvern” 

înseamnă orice autoritate națională, regională sau locală a unui stat membru sau a 

unei țări terțe, iar „plăți” înseamnă sume plătite fie în numerar, fie în natură, pentru 

activitățile menționate de directivă, care depăşesc 100.000 EUR în cursul unui 

exercițiu financiar.  
           

 b) proiectul de Normă stabileşte inclusiv condiţiile de raportare a informaţiilor 

financiare în situația în care brokerii de asigurare și/sau reasigurare fac parte dintr-un 

grup și întocmesc situaţii financiare anuale consolidate (art.11 din Anexa la Normă). 

Pentru a răspunde obiectivelor Directivei 2013/34/UE și în vederea asigurării 

consecvenţei prevederilor acestor reglementări contabile aplicabile  brokerilor de 

asigurare și /sau reasigurare cu tratamentele contabile prevăzute de Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile 

operatorilor economici, în proiectul de Normă au fost cuprinse prevederi rezultate ca 

urmare a transpunerii directivei, referitoare la: 

- definirea unor termeni utilizaţi în reglementarea contabilă; 

- prezentarea principiilor generale de raportare financiară; 

- prezentarea elementelor  bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere;  

- cerinţele privind informaţiile care trebuie prezentate în notele explicative;  

- prevederile referitoare la situațiile financiare consolidate.  

 

De asemenea,  pentru asigurarea unitară a tratamentelor contabile elaborate la nivel 

național (Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014), în proiectul de 

reglementări contabile au fost incluse  prevederi referitoare la: 

- politicile contabile; 

- evaluarea şi contabilizarea avansurilor în valută; 

- detalierea conturilor de venituri rezultate din operaţiunile de intermediere  în 

asigurări; 

- introducerea unor conturi distincte pentru comisioanele datorate asistenţilor în 

brokeraj, persoane fizice sau juridice;  



 

 

- introducerea unor conturi distincte pentru evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor 

rezultate în urma reevaluării; 

- evidenţierea în contul de rezultat reportat a surplusului din reevaluare realizat din 

rezerva din reevaluare; 

- provizioanele pentru dezafectarea imobilizărilor; 

- consolidarea entităţilor controlate în comun, pentru acestea propunându-se 

consolidarea prin metoda punerii în echivalenţă; 

- recunoaşterea imobilizărilor necorporale; 

- reducerile comerciale primite/acordate; 

- fondul comercial pozitiv; 

- provizioane; 

- investiţiile imobiliare. 

 

Luând în considerare faptul că societățile  de asigurare și/sau  de reasigurare, la 

nivel european aplică reglementările contabile conforme cu Directiva Comunităţii 

Economice Europene 91/674/EEC din data de 19 decembrie 1991 și că un grup limitat 

de societăți de asigurare aplică în scop informativ Standardele Internationale de 

Raportare Financiară (IFRS), așa cum acestea au fost adoptate prin Regulamentul Uniunii 

Europene 1606/2006, în scopul trecerii de către toate societățile de asigurare din România 

la IFRS ca bază a contabilității, a fost analizată oportunitatea elaborării proiectului  de 

Normă privind aprobarea reglementărilor contabile aplicabile numai brokerilor de 

asigurare și/sau de reasigurare, fiind excluse astfel prevederile reglementărilor 

contabile destinate societăților de asigurare și/de reasigurare, aprobate prin Ordinul 

nr. 3129/2005, cu modificările și completările ulterioare.    

 

Proiectul de Normă privind aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile 

brokerilor de asigurare și/sau reasigurare transpune parțial prevederile Directivei 

2013/34/UE menționate, fiind excluse prevederile care nu sunt specifice şi nu se referă la 

activitatea de intermediere desfășurată de brokerii de asigurare și/sau reasigurare potrivit  

legii.  

Prin urmare, proiectul  de Normă privind aprobarea reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile 

brokerilor  de asigurare și/sau de reasigurare, anexat prezentei note, va intra în vigoare la 

1 ianuarie 2016, dată la care urmează abrogarea prevederilor aplicabile brokerilor de 

asigurare și/sau reasigurare prevăzute în Reglementările contabile conforme cu 

directivele europene, specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul 

Președintelui C.S.A nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

            3) Propunere:  

        Având în vedere cele menționate, propunem următoarele:  

3.1 Aprobarea proiectului de Normă privind aprobarea reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și sau 

reasigurare și publicarea acestuia pe site-ul Autorității de Supraveghere 



 

 

Financiară, pentru consultare publică, pentru o perioadă de 30 de zile, 

în conformitate cu prevederile legale. 

3.2 Transmiterea, după încheierea perioadei de consultare publică de 30 

de zile, către Ministerul  Finanțelor Publice a proiectului de Normă privind 

aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor 

de asigurare și/sau reasigurare, însoțit de Referatul de aprobare, în 

vederea formulării de către experții acestei instituții a 

propunerilor/observațiilor asupra  textului.  

            

     

 


