
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

a Proiectului de Instrucțiune privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare 

anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum 

și pentru modificarea Instrucțiunii A.S.F. nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea 

situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, 

reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul 

Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

 

 

La nivelul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul ASF  a fost emisă 

Norma nr.40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, 

reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul 

instrumentelor şi investiţiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.980 și nr.980 bis din 30 decembrie 2015, fiind aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016. 

 

În conformitate cu cerințele art.28 alin.(4) ”Persoanele juridice care aplică reglementările 

contabile conforme cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale, care au 

componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile”. 

 

Norma nr. 40/2015 menționată, transpune 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr. L 182 din data de 29 iunie 2013. 

 

De asemenea, în cadrul Ordinului privind principalele aspecte legate de întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru 

modificarea și completarea unor reglementări contabile, sunt prevăzute următoarele:  

”1.4. (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, 

respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale 

Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele 

prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară.”  

 

În contextul celor menționate, ASF a elaborat un proiect de instrucțiune ce cuprinde atât 

referiri la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru necesităţi de informaţii 

ale MFP, inclusiv un format standard pentru aceste situații, cât și aspecte privind depunerea la 

sediul ASF și la unitățile teritoriale ale MFP a situațiilor financiare anuale de către 

consultanții de investiții și de către traderi. 
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