
Notă de fundamentare  

a Normei pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care 

desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 41/2015 

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. 

t) şi al art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 

activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, a fost elaborat proiectul 

Normei pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care 

desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 41/2015 

 

Proiectul de normă are drept obiective: 

 Clarificarea faptului că plasamentele aferente asigurărilor de viaţă pentru care 

expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului (postul C de active 

din bilanț) se evaluează la valoarea justă, inclusiv în situațiile financiare anuale 

individuale, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2), coroborat cu art. 45 și 

art. 6, postul D de la Active din Directiva 91/6741, cu modificările și completările 

ulterioare (directiva de contabilitate specifică societăților de asigurare). 

 

Reglementările contabile în vigoare în prezent (aprobate prin Norma nr. 41/2015 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de 

asigurare şi/sau reasigurare ) prevăd, la secțiunea 3.4.2. Reevaluarea plasamentelor, 

următoarele: 

„110. -  (1) Entităţile pot evalua plasamentele din postul B al activului, altele decât 

terenurile şi construcţiile, la valoarea justă, cu respectarea pct. 115.   

  (2) Prevederile prezentei subsecţiuni se aplică numai pentru situaţiile financiare 

consolidate.   

111. -  (1) Plasamentele din postul C al activului sunt evaluate la valoarea justă.   

     (2) Valoarea de achiziţie a acestor plasamente se indică în notele explicative la 

situaţiile financiare, împreună cu descrierea metodei de evaluare aferente 

categoriilor de plasamente, precum şi influenţa asupra bilanţului şi contului de 

profit şi pierdere. „ 

                                                           
1 Directiva 91/674 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor 
de asigurare, cu modificările și completările ulterioare 



Astfel, deși la pct. 111 se menționează expres evaluarea la valoarea justă a plasamentelor 

de la postul C, există interpretarea că, din cauza pct. 110 alin. (2), aceasta nu ar fi permisă 

în situațiile financiare anuale individuale, ci numai în cele consolidate. O asemenea 

interpretare nu este conformă cu Directiva 91/674, care nu lasă la latitudinea statelor 

membre alegerea metodei de evaluare pentru acest tip de active, ci impune valoarea justă. 

 

 Introducerea unor prevederi similare celor din reglementarea națională (Ordinul 

MFP nr. 1802/20142, cu modificările și completările ulterioare, în speță ale art. 1221 

și  1222), privind evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare, 

astfel încât asigurătorii să poată aplica un tratament contabil pentru aceste active 

similar cu cel aplicabil de alte societăți comerciale, conform principiului 

neutralității măsurilor fiscale. 

 

 Reintroducerea obligației asigurătorilor de a publica pe website forma scurtă a 

situațiilor lor financiare și a raportului de audit extern (similar cerințelor legale 

aplicabile până la 01.01.2016 conform Ordinului CSA nr. 113.119/2006 pentru 

punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile minime care trebuie publicate 

anual de către asigurători).  

 

                                                           
2  Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate , cu modificările și completările ulterioare. 


