
Notă de fundamentare a 

Normei privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul 

asigurărilor 

 

Proiectul de Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din 

domeniul asigurărilor se aplică societăților de asigurare și/sau reasigurare, brokerilor de 

asigurare și/sau reasigurare, precum si sucursalelor din România ale societăților cu sediul 

social în state terțe sau aparținând Spațiului Economic European (asigurătorii și brokerii de 

asigurare-reasigurare), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 

237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, 

respectiv ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în 

asigurări şi reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

Norma reglementează diverse aspecte privind depunerea situațiilor financiare anuale 

individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 2016 atât la A.S.F., cât și la 

Ministerul Finanțelor Publice, precum: componentele situațiilor financiare și formularele 

aferente, corelațiile intra și inter-formulare, termenul de depunere, modalitatea de evaluare 

fiind cea prevăzută de reglementările contabile specifice în vigoare la data de 31.12.2016. 

 

Proiectul are o structură similară cu cea a normei privind încheierea exercițiului financiar a 

anului 2015 (Norma nr. 14/2016),  însă având în vedere faptul că, de la data de 01.01.2016 au 

intrat în vigoare noi reglementări contabile specifice societăților de asigurare și/sau 

reasigurare, respectiv brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, toate formularele de raportare 

au fost actualizate pentru a fi în concordanță cu noile reglementări, astfel: 

       a) pentru asigurători - Reglementările 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,  cu modificările și completările ulterioare; 

      b) pentru brokerii de asigurare – Reglementările contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare 

şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

36/2015. 

În ceea ce privește termenul de depunere a situațiilor financiare anuale individuale la 

A.S.F., având în vedere faptul că reglementarea contabilă aplicabilă societăților de asigurare 

și/sau reasigurare1, prevede, la pct. 552, faptul că acestea se depun în maxim 120 zile de la 

încheierea exercițiului financiar, proiectul de normă propune stabilirea aceluiași termen 

și pentru brokerii de asigurare, în scopul armonizării prevederilor legale. 

 

Referitor la termenul de depunere la M.F.P., acesta se propune a fi de 150 de zile de la 

încheierea exercițiului financiar, în scopul asigurării concordanței cu cadrul național de 

reglementare, reprezentat de Ordinul MFP nr. nr. 166/2017 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile 

anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 

                                                           
1 Reglementările 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,  cu modificările și completările ulterioare 


