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                                                                         PROIECT                                                                    

 

Anexa 

 

REGLEMENTĂRI CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE 

RAPORTARE FINANCIARĂ APLICABILE SOCIETATILOR DE ASIGURARE, ASIGURARE-

REASIGURARE ȘI DE REASIGURARE 

 

CAPITOLUL I 

  DISPOZIŢII GENERALE 

 

          1.- Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a 

situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale societăţilor comerciale de 

asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare denumite în continuare  “asigurători”, regulile de 

înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi 

aplicabil, precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de 

întocmire şi utilizare a acestora.  

        2.- (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine conducerii 

administrative/membrilor directoratului ai asigurătorului.  

        (2) În acest scop, persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, 

condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiile economice; 

organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

activ, datorii, capitaluri proprii, a tranzacțiilor din activitatea asigurare și reasiguare, precum şi a 

elementelor înregistrate în conturi în afara bilanţului, valorificarea rezultatelor inventarierii; respectarea 

regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, publicarea şi depunerea la termen a acestora la Autoritatea 

de Supraveghere Financiară și la autorităţile competente; păstrarea/arhivarea documentelor justificative, a 

registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul activității 

de asigurare și reasiguare. 

      (3) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a asigurătorilor sunt situaţiile 

financiare anuale.  
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      3. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.  

          (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.  

         (3) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.  

         (4) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin societăților de asigurare, asigurare-

reasigurare și de reasigurare, persoane juridice române, organizează şi conduc contabilitatea proprie la 

nivel de balanţă de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea asigurătorului 

respectiv, fără a întocmi situaţii financiare, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a 

obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată centraliza datele în 

vederea  întocmirii situaţiilor financiare anuale.  

      (5) Societățile de asigurare, asigurare-reasiguare și de reasigurare care au subunităţi fără personalitate 

juridică organizează şi conduc contabilitatea astfel încât, să fie disponibile informaţiile necesare privind 

activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.  

     (6) În înţelesul prezentelor reglementări, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin 

societăților de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasiguare, persoane juridice române, se înţeleg 

sucursalele, agenţiile, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit 

legii.  

       (7) Pentru societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare administrate în sistem 

dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se 

vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat". 

 

CAPITOLUL II 

PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

Secţiunea 1 

  Elaborarea situaţiilor financiare anuale 

 

            4. - Societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare aşa cum sunt definite la art. 

2 lit. A pct.5 şi art. 2 lit. B pct. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 

asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare au obligaţia să întocmească situaţii financiare 

anuale. Structura și componentele/informațiile situațiilor financiare IFRS sunt cele prevazute de IAS 1 

“Prezentarea situațiilor financiare”. 

lnk:LEG%20PRL%2032%202000%200
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5.- Întocmirea situaţiilor financiare anuale de către societățile de asigurare, asigurare-resigurare și 

de reasigurare se va face în conformitate cu cerinţele IFRS. În scopul întocmirii situaţiilor financiare 

anuale în baza IFRS, asigurătorii procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.  

  6.- (1) Notele explicative vor trebui să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu 

sunt cerute de IFRS: 

      a) denumirea şi sediul social ale fiecǎreia dintre entitǎţile în care asigurǎtorul deţine fie direct, fie 

printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul asigurǎtorului, interese de participare 

reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: 

          proporţia de capital deţinut, 

          valoarea capitalului şi a rezervelor, precum şi 

          profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost 

aprobate situaţiile financiare anuale ; 

    b) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale 

celui mai mic grup de entităţi din care face parte asigurǎtorul în calitate de filială şi care este, de 

asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. a); 

    c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi 

b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile; 

    d) numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă 

acestea nu sunt prezentate distinct în situaţiile financiare, cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului 

financiar, defalcate după cum urmează: 

d.1) Salarii; 

d.2) Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 

         d.2.1) cheltuieli aferente pensiilor 

   e) suma remunerațiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor consiliului de administraţie/ 

directoratului şi consiliului de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice 

angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai conducerii, indicându-se 

valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie; 

    f) valoarea avansurilor şi creditelor acordate membrilor consiliului de administraţie/ directoratului  şi 

consiliului de supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie 

de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte. 
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    g) numărul de intermediari în asigurări cu care asigurǎtorul a avut încheiate în cursul exerciţiului 

financiar, contracte de mandat detaliate pe categorii de intermediari definiți potrivit legii, precum şi 

sumele datorate și achitate privind comisioanele brute aferente exerciţiului financiar. În notele la situațiile 

financiare aceste sume vor fi defalcate pe categorii de intermediari și clase de asigurări. De asemenea, în 

note va fi prezentatǎ valoarea primelor de asigurare intermediate. 

       h) asigurătorii trebuie să prezinte în notele explicative ale situaţiilor financiare anuale modalitatea de 

alocare a elementelor de activ şi pasiv, de venituri şi cheltuieli şi principiile care stau la baza determinării 

cheilor de repartiţie pentru acele elemente ce nu pot fi alocate direct.  

      7. - (1) Raportările contabile, depuse în cursul anului la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

precum și raportǎrile contabile depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, se 

întocmesc în formatul stabilit prin norme de Autoritatea de Supraveghere Financiară.          

         (2) Prezentarea în aceste raportări a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situaţiile financiare anuale 

întocmite conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, aceasta fiind determinată de 

cerinţele de informaţii solicitate în scop de supraveghere sau pentru instituțiile statului. 

        (3) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea 

informaţiilor comparative, raportările menţionate la alineatul (2) conţin informaţii comparative retratate.         

În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor 

politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile. 

      (4) Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de 

accidente şi asigurări de sănătate vor utiliza conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.  

     (5) Evidenţierea elementelor de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli pe cele două categorii de 

asigurări se va face direct, iar pentru elementele ce nu pot fi alocate prin această metodă se vor utiliza 

chei de repartiţie fundamentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

         

Secţiunea 2 

  Semnarea situaţiilor financiare anuale 

      8. - (1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în 

clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare 

în organismul profesional, dacă este cazul. 
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            (2) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: 

a) directorul economic,  contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator 

aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

(3) Situaţiile financiare anuale se semnează, de asemenea, de administratorul sau persoana care are 

obligaţia gestionării entităţii. 

Secţiunea 3 

  Raportul administratorilor 

        9.- (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în 

continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi 

performanţei activităţilor societății de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare şi a poziţiei sale 

financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. 

(2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei 

activităţii de asigurare-resigurare şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea 

sa. 

(3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea societății de asigurare, asigurare-

reasigurare și de reasigurare, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari 

şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activitatea 

specifică, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. 

(4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi 

explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale. 

 (5) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre: 

a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; 

b) dezvoltarea previzibilă a societății de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; 

c) activităţile din domeniul dezvoltării; 

d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume: 

    d.1) motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; 

    d.2) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului 

financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; 

   d.3) în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; 

   d.4) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de asigurǎtor şi proporţia 

din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; 
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e) existenţa de sucursale/agenții ale asigurǎtorului; 

f) utilizarea de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, 

datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii: 

      f.1) obiectivele şi politicile asigurǎtorului în materie de gestiune a riscurilor, inclusiv determinarea 

profilului de risc, pentru fiecare tip de tranzacţie semnificativă previzionată pentru care se utilizează 

contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, și 

      f.2) expunerea la riscul de subscriere, riscul de credit, risc reputațional, risc de concentrare, riscul de 

lichiditate și la riscul fluxului de trezorerie.  

   Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai bună a 

semnificaţiei instrumentelor financiare din situaţia poziției financiare, a  rezultatului global  şi fluxurilor 

de trezorerie şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor 

de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.  

   Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea 

gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în situația poziției financiare; 

   Tranzacţiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru un asigurăror asumarea sau 

transferarea către alte părţi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare şi anume: 

      a) Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de risc:  

   - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor 

cursului de schimb valutar;  

   - riscul ratei dobânzii la valoarea justă - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze 

din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii;  

   - riscul de preţ - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării 

preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale 

sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionate pe piaţă.  

         Termenul "risc de piaţă" încorporează nu numai potenţialul de pierdere, dar şi cel de câştig.  

        b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar să nu execute obligaţia 

asumată, cauzând celeilalte părţi o pierdere financiară.  

       c) Riscul de lichiditate - (numit şi riscul de finanţare), este riscul ca un asigurător să întâlnească 

dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor 

financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o 

valoare apropiată de valoarea sa justă.  
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       d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie - este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să 

fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de 

împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuaţii constau în schimbarea ratei dobânzii efective a 

instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.  

     Un asigurător trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de 

acoperire a acestora. 

     Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia 

de președintele consiliului. 

Secţiunea 4 

Declaraţia referitoare la guvernanţa corporativă 

       10.- (1)  Societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare admise la tranzacţionare pe 

o piaţă reglementată vor include în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa 

corporativă. Această declaraţie va fi inclusă ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor şi va 

cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a) o trimitere la: 

     a.1) codul de guvernanţă corporativă care i se aplică şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care  

conducerea a decis în mod voluntar să-l aplice. De asemenea, va indica prevederile care sunt disponibile 

public; şi/sau 

    a.2) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă 

de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, asigurătorul va face disponibile, public, practicile sale de 

guvernanţă corporativă; 

b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale,  asigurǎtorul se îndepărtează de la codul de guvernanţă 

corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe 

care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia cȃnd asigurǎtorul a decis să nu aplice nicio prevedere 

a unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va explica motivele pentru 

care a decis de o asemenea manieră; 

c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în 

relaţie cu procesul de raportare financiară; 

d) modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor și atribuțiile –cheie ale acesteia, precum și o 

descriere a drepturilor acționarilor și a modului cum acestea pot fi exercitate; 
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e) structura și modul de operare ale organelor de administrație, conducere și supraveghere și ale 

comitetelor acestora.  

(2) Asigurătorii care intră sub incidenţa Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare1 prezintă în aceeaşi secţiune a raportului 

administratorilor referitoare la guvernanţa corporativă următoarele informaţii: 

- participațiile semnificative la capital, directe sau indirecte (inclusiv participațiile indirecte prin 

intermediul unor structuri piramidale sau de acționariat încrucişat), în sensul legislaţiei privind piaţa de 

capital; 

- deținătorii oricărei valori mobiliare care conferă drepturi speciale de control și o descriere a acestor 

drepturi; 

- orice restricție a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru deținătorii unui anumit 

procentaj sau ai unui anumit număr de voturi, termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau 

sistemele în care, cu cooperarea societății, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sunt separate 

de deținerea acestora din urmă; 

- regulile aplicabile numirii și înlocuirii membrilor organului administrativ sau de conducere, precum și 

modificării statutului societății; 

- competențele membrilor organului administrativ sau de conducere, în special competența de a emite sau 

de a răscumpăra valori mobiliare. 

  (3) În scopul de a îmbunătăți și mai mult transparența pentru acționari, investitori și alte părți interesate și 

în plus față de informațiile cu privire la elementele menționate la alin. (1) şi (2), societățile trebuie să 

descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanță corporativă relevant cu privire la 

subiectele de maximă importanță pentru acționari. 

(4) Informațiile menționate la alineatul (1) - (3) trebuie să fie suficient de clare, precise și exhaustive 

pentru a permite acționarilor, investitorilor și altor părți interesate să dobândească o bună înțelegere a 

modului în care este administrată societatea. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile și 

situația specifică a societății, cum ar fi mărimea, structura societății sau structura acționariatului sau orice 

alte caracteristici relevante. 

(5) În scopul de a facilita accesul pentru acționari, investitori și alte părți interesate, societățile trebuie să 

pună la dispoziție periodic, pe site-urile lor, informațiile menționate la prezentul punct și să includă o 

                                                                 
1 JO L 142, 30.04.2004, p.12. 



 

9 

 

trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informații prin alte mijloace 

precizate în prezentele reglementări. 

 (6) În caz de abatere de la recomandările codului sub incidența căruia se află sau pe care au decis să îl 

aplice în mod voluntar, societățile trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut 

și, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală: 

 a) să explice în ce mod s-a abătut societatea de la o recomandare; 

 b) să descrie motivele abaterii; 

 c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul societății; 

 d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează societatea că se va conforma cu 

o anumită recomandare; 

 e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării și să explice în ce fel măsura 

respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu, sau să 

clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanță corporativă a societății. 

(7) Informațiile menționate la alin. (6) trebuie să fie suficient de clare, exacte și complete astfel încât să 

permită acționarilor, investitorilor și altor părți interesate să evalueze consecințele care decurg din 

abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere și la caracteristicile și situația 

specifică a societății, cum ar fi mărimea, structura societății sau structura acționariatului sau orice alte 

caracteristici relevante. 

(8) Explicațiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declarația de guvernanță corporativă, astfel 

încât să fie ușor de găsit de către acționari, investitori și alte părți interesate. Acest lucru ar putea fi 

realizat, de exemplu, urmând aceeași ordine a recomandărilor ca și în codul relevant sau prin gruparea 

tuturor explicațiilor privind abaterea din aceeași secțiune din declarația de guvernanță corporativă, atât 

timp cât metoda utilizată este explicată clar. 

(9) Membrii directoratului/consiliul de administraţie, consiliul de supraveghere al asigurătorului au 

obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt întocmite 

şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională. 

    11. - Raportul administratorilor și declaraţia referitoare la guvernanţa corporativă se aprobă de 

membrii directoratului /consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de președintele 

directoratului/președintele consiliului.  
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Secţiunea 5 

Auditul  statutar al situaţiilor financiare anuale 

12. -(1) Situaţiile financiare anuale ale  asigurătorilor se auditează de către firmele de audit membre 

ale Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) aprobate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

     (2) Raportul de audit statutar se întocmeşte și cu respectarea prevederilor legale referitoare la auditul 

statutar al situaṭiilor financiare ale asigurătorilor şi trebuie sǎ cuprindǎ cel puţin urmǎtoarele: 

a) o introducere care identifică cel puțin situațiile financiare care fac obiectul auditului statutar, 

împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;  

b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel puțin standardele de 

audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;  

c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară și care prezintă clar punctul de 

vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:  

i) dacă situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul 

relevant de raportare financiară, și  

ii) după caz, dacă situațiile financiare anuale sunt conforme cerințelor legale aplicabile.  

Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menționează 

imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;  

d) o mențiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenția prin evidențiere, fără ca 

opinia de audit să fie cu rezerve; 

e)  opinia și declarația privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situaţiile 

financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar; și  

         (i) pregatirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile; 

         (ii) declară dacă, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la 

societate și la mediul acesteia, au fost identificate informații eronate semnificative prezentate în raportul 

administratorilor, indicând natura acestor informatii eronate;  
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f) opinia referitoare la informațiile pregătite în temeiul pct. 10 alin. (1) lit. c) și pct. 10 alin. (2) și 

verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la pct. 10 alin. (1) lit. a), b), d) și e). 

          (3) Raportul de audit se semneazǎ de cǎtre auditorul statutar, partener –cheie de audit, aprobat în 

numele firmei de audit, şi se dateazǎ. Prevederile alin. (2) se aplică şi situațiilor financiare anuale 

consolidate și rapoartelor consolidate ale administratorilor. 

(4) În notele explicative la situațiile financiare, asigurătorii prezintă, pe lângă informațiile cerute de IFRS, 

totalul onorariilor aferente exercițiului financiar percepute de fiecare firmă de audit pentru auditul statutar al 

situațiilor financiare anuale și totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit 

pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanță fiscală și pentru alte servicii decât cele de 

audit. 

      (5) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor 

reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (4), cu condiția ca 

aceste informații să fie furnizate în notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate. 

 (6) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (4) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte 

auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un 

auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de 

fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la 

situaţiile financiare anuale consolidate. 

Secţiunea 6. 

  Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale 

    13. - Situaţiile financiare anuale, se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în 

moneda naţională. 

    14. - Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit 

legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului 

de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. 

     15. - (1) Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul 

administratorilor şi raportul de audit statutar semnat de partenerul cheie de audit, se publică în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(2) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea 

trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii statutari şi-au întocmit raportul lor. 

Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar. 
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(3) Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea 

publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au 

fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, 

acest lucru trebuie prezentat.  

  (4) Raportul de audit statutar nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit 

fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor 

financiare anuale nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. 

   (5) De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cărora 

auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve. 

  16. - (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a 

profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 

(2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative. 

  17. - Situaţiile financiare anuale întocmite de asigurǎtori trebuie să fie publicate în fiecare stat 

membru al Uniunii Europene în care acele entităţi au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii 

Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să se facă în limba lor oficială. 

  18. - Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un 

exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului 

persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de 

administraţie în termen de 120 zile de la încheierea exerciţiului financiar la Autoritatea de Supraveghere 

Financiară și vor fi însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului 

financiar, atât în format letric cât şi electronic. 

Secțiunea 7 

Prevederi specifice privind întocmirea și publicarea  

situaţiilor financiare anuale și situațiilor financiare consolidate 

 de către sucursalele din România ale asigurătorilor din   

State Membre ale Uniunii Europene 

 

          19. - Sucursalele din România ale asigurătorilor cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene 

publică, în limba română şi în moneda naţională situaţiile financiare anuale și situațiile financiare 

consolidate ale asigurătorilor străini  de care aparțin aceste sucursale cu respectarea pct.13-18 și respectiv 

45-47 din prezentele reglementări.  
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           20. - Situaţiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale asigurătorilor  care au sediul 

în alt Stat Membru al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar în cauză vor fi însoțite de raportul 

administratorilor, raportul consolidat al adminstratorilor aprobate de adunarea generală a acţionarilor, 

potrivit legislaţiei în vigoare.  

           21.- Sucursalele din România ale asigurătorilor cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene 

nu vor întocmi şi publica situaţii financiare anuale/situații financiare consolidate referitoare la propria 

activitate.             

           22. - Acestea vor întocmi raportări contabile însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice 

pentru sfârşitul exerciţiului financiar și vor fi transmise în termenul și formatul prevăzut de normele  

emise în acest sens de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

 

Secțiunea 8 

Prevederi specifice referitoare la sucursalele din România  

ale asigurătorilor cu sediul în state terțe  

 

       23. - Sucursalele din România ale asigurătorilor care au sediul în state terțe, vor publica, în 

conformitate cu prevederile pct. 19  din prezentele reglementări, stituațiile financiare anuale și situațiile 

financiare consolidate, întocmite, aprobate şi auditate statutar potrivit cerinţelor legislaţiei ţării unde îşi 

au sediul.  

            24. - Sucursalele din România ale asigurătorilor cu sediul în state terțe nu vor întocmi şi publica 

situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate, atunci când documentele în cauză sunt în 

conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementărilor contabile comunitare şi 

când condiţia de reciprocitate, pentru asigurătorii din Statele Membre ale Uniunii Europene este 

îndeplinită în statul terț în care este situat sediul social.  

        25. - În alte cazuri decât cele menționate la pct. 24 din prezentele reglementări, sucursalele 

respective vor publica situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.  

Secțiunea 9 

Limba de publicare  

       26.- Situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, precum și documentele  care 

însoțesc aceste situații prevăzute în prezentul capitol vor fi publicate în limba română. În situația în care 
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respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română 

trebuie să fie una certificată.  

CAPITOLUL III 

PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE 

Secţiunea 1  

Condiţii pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate 

    27. –O societate de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare consolidantă (persoană 

juridică română, care are una sau mai multe filiale și care consolidează situațiile financiare  ale grupului 

din care face parte) trebuie să întocmească situații financiare consolidate și un raport consolidat al 

administratorilor în condițiile prevazute de IFRS 

   28. - Societatea-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate 

sediile sociale ale filialelor.  

Secţiunea 2 

  Elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate 

    29 – Perimetrul de consolidare şi regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale consolidate se 

stabilesc potrivit IFRS.  

    30. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să furnizeze cel puţin 

următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:  

   a) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare; proporţia de capital social deţinută în 

entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare 

sau de persoanele ce acţionează în numele acestor entităţi; condiţiile care au determinat consolidarea, 

potrivit prevederilor IFRS. Aceleaşi informaţii trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din 

consolidare, precum şi o motivaţie cu privire la aplicarea excluderii;  

   b) denumirea şi sediul social ale entităţilor asociate cu o entitate inclusă în consolidare, precum şi 

fracţiunea din capitalul social al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce 

acţionează în numele acestora. Aceleaşi informaţii vor fi furnizate pentru entităţile asociate care sunt 

excluse din procesul de consolidare, împreună cu motivele acestei excluderi;  

   c) denumirea şi sediul social al entităţilor incluse în consolidare, pentru entităţile care reprezintă 

asocieri în participaţie, condiţiile în care se exercită conducerea comună, precum şi ponderea din 

capitalul social al entităţii, deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în 

nume propriu dar în contul acestora;  
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   d) denumirea şi sediul social al entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a), b) şi c), în care 

entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume 

propriu dar în contul acestor societăţi, un procent de cel puţin 20% din capitalul social, cu indicarea 

fracţiunii din capitalul social deţinut, a sumei capitalurilor proprii şi a rezultatului ultimului exerciţiu 

financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare anuale; informaţiile privind capitalurile proprii şi 

profitul sau pierderea pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă societatea în cauză nu îşi publică 

situaţiile financiare şi dacă mai puţin de 50% din capitalul său social este deţinut (direct sau indirect) de 

societăţile menţionate anterior;  

   e) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar al entităţilor incluse în consolidare, 

defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, dacă nu sunt 

prezentate separat în contul de profit sau pierdere consolidat; numărul mediu de angajaţi încadraţi în 

cursul exerciţiului financiar de către entităţile care sunt controlate în comun este prezentat distinct;  

   f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de 

administraţie, conducere şi control ale societăţii-mamă în virtutea responsabilităţilor lor în societatea-

mamă şi în entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate), precum şi orice 

angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor 

membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie;  

   g) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de entitate (societatea-mamă) şi de entităţile consolidate 

(filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate) membrilor organelor de administraţie, conducere 

şi control ale entităţii, precum şi angajamentele luate de entităţile respective în contul acestor persoane cu 

titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare 

categorie în parte.  

Secţiunea 3 

  Semnarea situaţiilor financiare anuale consolidate 

31. - Prevederile pct. 8 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale 

consolidate. 

Secţiunea 4 

  Raportul consolidat al administratorilor 

    32.- (1) Pentru fiecare exerciţiu financiar, administratorii asigurǎtorului (societate- mamă) 

elaborează un raport consolidat al administratorilor care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a 



 

16 

 

dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot 

unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.  

    (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării activităţii, a 

rezultatelor şi a situaţiei de ansamblu a entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, 

adecvată cu dimensiunea şi complexitatea activităţii. În măsura în care este necesar pentru a înţelege 

evoluţia activităţii, a rezultatelor sau a situaţiei entităţilor, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât 

şi, dacă este cazul, indicatori-cheie nefinanciari de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, 

inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi.  

    (3) În cadrul analizei respective, raportul consolidat al administratorilor conţine, dacă este cazul, 

referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele prezentate în situaţiile financiare anuale consolidate.  

   33. - (1) În ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor 

conţine, de asemenea, informaţii privind:  

   a) orice evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar;  

   b) dezvoltarea previzibilă a entităţilor respective, considerate ca un tot unitar;  

   c) activităţile entităţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetării şi dezvoltării;  

   d) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de entităţile incluse în 

consolidare, de filialele acestora sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor 

entităţi;  

   e) în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor financiare de către entităţi şi în măsura în care sunt 

semnificative pentru evaluarea activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii 

acestora, vor fi prezentate:  

   - obiectivele şi politica entităţilor referitoare la gestionarea riscurilor financiare, inclusiv a politicii 

acestora privind acoperirea fiecărei categorii principale de tranzacţii previzionate pentru care este 

utilizată contabilitatea de acoperire;  

   - expunerea la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de flux de trezorerie;  

   f) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor 

din cadrul grupului, în legătură cu procesul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate. În cazul în 

care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur 

raport, această informaţie trebuie inclusă în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia privind 

guvernanţa corporativă.  
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   (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţilor care întocmesc situaţii 

financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura 

ca situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi 

publicate în conformitate cu legislaţia naţională.  

    (3) – Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul 

administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. 

Secţiunea 5 

  Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate 

    34. - Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor sunt auditate de firmele de audit membre 

ale CAFR, aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare . 

35. – Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate trebuie să respecte cerințele 

prevăzute la pct. 12. Atunci când raportează asupra gradului de conformitate a raportului 

administratorilor cu situațiile financiare, așa cum se prevede la pct. 12 alin. (2) lit. e), partenerul cheie de 

audit ține seama de situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor. 

Dacă situațiile financiare anuale ale societății-mamă sunt anexate la situațiile financiare anuale 

consolidate, rapoartele de audit prevăzute la prezenta secţiune pot fi prezentate sub forma unui singur 

raport. 

    36. - În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de 

audit, raportul se semnează de către partenerul cheie de audit în numele firmelor de audit şi se datează.  

    37. - În cazul în care situaţiile financiare anuale ale entităţii (societate-mamă) se ataşează la 

situaţiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari, solicitat de prezenta secţiune, se 

ataşează raportului de audit întocmit de partenerul cheie de audit în numele firmei de audit care a realizat  

auditul statutar asupra  situaţiilor financiare anuale ale entităţii (societate-mamă), prevăzut de prezentele 

reglementări.  

Secţiunea 6 

  Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate 

    38. - Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba 

română şi în moneda naţională.  

    39. - Situaţiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor 

societăţii-mamă, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, 
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potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de auditorii statutari, 

potrivit legii.  

    40. - Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul 

consolidat al administratorilor şi raportul de audit se publică de entitatea care a întocmit situaţiile 

financiare anuale consolidate (societate-mamă), în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

    41. - Prevederile pct. 13-15 și 17 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare 

anuale consolidate.  

CAPITOLUL IV 

PREVEDERI REFERITOARE LA CONTABILIZAREA UNOR OPERAȚIUNI 

SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE-REASIGURARE 

Secțiunea 1 

        Prevederi privind contabilizarea unor operațiuni privind activitatea de asigurare-reasigurare 

            42. – (1) În sensul prevederilor  IFRS 4 “Contracte de Asigurare”,  un contract de asigurare este 

un contract conform căruia o parte (asigurătorul) acceptă un risc de asigurare semnificativ de la cealaltă 

parte (deținătorul poliței de asigurare), convenind să despăgubească deținătorul poliței de asigurare dacă 

un eveniment viitor incert specificat (evenimentul asigurat) are un efect nefavorabil asupra acestuia din 

urmă.  

         (2) Riscul de asigurare semnificativ, este riscul definit potrivit IFRS 4. Exemple de contracte de 

asigurări cu riscuri semnificative sunt: contractele de asigurări mixte de viață, de deces, de sănătate, de 

bunuri, împotriva riscurilor de incendiu, împotriva riscului de furt și a riscului de calamităti naturale, etc.  

         (3) Un contract clasificat în funcţie de riscul semnificativ de asigurare în categoria contractelor de 

asigurare rǎmâne clasificat în această categorie  până la expirare.  

        (4) Contractele de reasigurare privind operațiunile de cedări sau acceptări urmează aceleași principii 

de recunoştere prevǎzute de IFRS 4 ca și contractele de asigurare.  

        (5) Evidențierea în contabilitate a activelor și datoriilor asociate contractelor de asigurare și de 

reasigurare, a ajustǎrilor și modificǎrilor de valoare se efectuează în conformitate cu Planul de conturi 

prevăzut la Capitolul VI. 

        43.- (1) Activele asociate contractelor de asigurare reprezintă drepturile contactuale nete care îi 

revin asigurătorului în temeiul unui contract de asigurare, iar  datoriile asociate contractelor de asigurare 

și de reasigurare se referă la obligațiile contractuale care îi revin asigurătorului în temeiul unui contract 
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de asigurare potrivit definițiilor stabilite de IFRS 4. În  contabilitatea asigurătorului activele și datoriile 

asociate contractelor de asigurare se evidentiază potrivit Planului de conturi prevăzut la Capitolul VI.  

       (2) Activele asociate contractelor de reasigurare potrivit angajamentelor încheiate cu reasigurǎtorii se 

referă de exemplu la sumele de reasigurare aferente cedărilor şi retrocedărilor în contabilitatea 

asigurătorilor ca activ reprezentȃnd partea reasigurătorilor din rezervele tehnice. Sumele se reflectă 

distinct pe tipuri de rezerve tehnice, potrivit conturilor din  grupa 39 din  Planul de conturi prevăzut la 

Capitolul VI.       

       (3) Asigurătorul care subscrie riscuri semnificative de asigurare potrivit contractelor încheiate, 

evidențiază primele brute subscrise de asigurare cu ajutorul contului 401 “Decontări privind operațiunile 

de asigurare”.  

        (4) Asigurătorul care acceptă riscuri în reasigurare, evidențiază primele brute subscrise primite în 

reasigurare, comisioanele cu ajutorul contului 411 “Decontări privind operațiunile de reasigurare-

acceptări”.  

      (5) Primele brute cedate în reasigurare, precum și valoarea daunelor recuperate de la reasigurǎtori se 

evidenţiază cu ajutorul contului 412 “Decontări privind operaţiunile de reasigurare-cedǎri”. 

    (6) Ajustările pentru pierdere de valoare aferente creanțelor din reasigurare se reflectă cu ajutorul 

contului 491 “Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor privind operațiunile de asigurare-

reasigurare” pe seama  conturilor  de profit și pierdere.  

     (7) În cazul contractelor încheiate clasificate de asigurător în categoria contractelor de asigurare  

cheltuielile de achiziţie cuprind de regulă, costurile pe care acesta le suportă la vânzarea, subsrierea și 

inițierea unui nou contract de asigurare, respectiv costuri direct atribuibile (exemplu comisioane de 

achiziţie, cheltuieli de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare în portofoliu) şi 

și costuri  indirect atribuibile (cheltuieli de publicitate, cheltuieli administrative legate de prelucrarea 

cererilor şi întocmirea contractelor de asigurare) efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt 

aferente unui exerciţiu financiar ulterior. Aceste cheltuieli se evidenţiază în contabilitate distinct cu 

ajutorul contului 472 “Cheltuieli de achiziție reportate”.  

      (8) Depozite la societăţi cedente care reprezintă sumele reţinute de către asigurătorii cedenţi. În 

contabilitatea asigurătorilor aceste sume se evidenţiază distinct, cu ajutorul contului 268 “Depozite la 

societăţi cedente”.  

         (9) Titlurile de valoare deţinute la un asigurător cedent sau la terţi de către un asigurător care 

acceptă reasigurarea, dar care rămân în proprietatea acestuia, precum și creanțele atașate aferente 
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(dobanzi, etc.) se evidențiază distinct tot cu ajutorul contului 268 “Depozite la societăţi cedente”. 

Recunoașterea și evaluarea acestor active se efectuează potrivit IAS 39. Ajustǎrile pentru pierdere de 

valoare se evidenţiază cu ajutorul contului 296 “Ajustări pentru pierdere de valoare a imobilizărilor 

financiare”. Modificǎrile de valoare se reflectǎ cu ajutorul contului 682 “Cheltuieli cu ajustǎrile de 

valoare privind imobilizările”. Reluarea pe venituri a ajustărilor de valoare se reflectă cu ajutorul contului 

782 “Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizările”. 

      (10)  Modificǎrile de valoare asupra activelor din reasigurare se reflectǎ cu ajutorul conturilor din 

clasa 6 de cheltuieli prevazută în planul de conturi referitoare la Partea cedata reasigurătorului din 

rezervele tehnice. 

    44 -(1) Un asigurător care cedează în reasigurare, evidențiază depozitele primite (titluri de valoare 

care i-au fost transferate în proprietate) de la reasigurători distinct în categoria datoriilor financiare, cu 

ajutorul contulului 165 “Depozite primite de la reasigurători”. Depozitele primite de la reasigurători 

reprezintă sumele depuse sau reţinute de la acesta, în virtutea contractelor de reasigurare încheiate.      

            (2)   Recunoaşterea şi evaluarea datoriilor financiare se efectuazǎ potrivit IFRS-urilor referitoare la 

instrumentele financiare. 

  (3) Datoriile asociate contractelor de asigurare reprezentate de rezervele tehnice constituite și menținute, 

se recunosc potrivit principiilor prevǎzute de IFRS 4.  

  (4) Potrivit principiilor IFRS 4, un asigurător trebuie să evalueze la finalul fiecărei perioade de raportare 

dacă datoriile asociate contractelor de asigurare recunoscute în perioada de raportare anterioară sunt 

adecvate.  

  (5) În situația în care testul de adecvare a datoriilor asociate contractelor  de asigurare arată că datoria 

respectivă, nu este adecvată, modificarile de valoare ale datoriilor vor fi reflectate prin conturile 

corespuzătoare din Planul de conturi prezentat în Capitolul VI din prezentele reglementări. În acesta 

situație, cheltuielile de achiziție reportate  aferente datoriilor  care nu sunt adecvate, vor fi de asemenea  

recunoscute prin contul de profit și pierdere.    

    45. – (1) Contabilitatea datoriilor asociate contractelor de asigurare, reprezentate de rezervele 

tehnice asigură evidenţa rezervelor tehnice constituite și menţinute se evidenţiază distinct în contabilitate 

pentru activitatea de asigurări generale şi activitatea de asigurări de viaţă potrivit reglementărilor legale.  

    (2) Evidența contabilă a rezervelor tehnice brute pentru categoria de asigurări de viață și asigurări 

generale se ține cu ajutorul conturilor contabile din Clasa 3 cuprinse în Planul de conturi prevăzut la 

Capitolul VI.    
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    (3) Rezervelor tehnice, constituite şi menţinute în condiţiile prevăzute de IFRS 4, reprezintă obligaţii 

ale asigurătorului și se reflectă prin conturile de cheltuieli cu variatia rezervelor tehnice potrivit Planului 

de conturi prevăzut la Capitolul VI. 

   (4) Rezervele tehnice în valută se înregistrează în contabilitate în lei şi în valută, cu respectarea 

prevederilor IFRS.  

  (5) Rezervele tehnice se inventariază la sfârşitul fiecărei perioade de raportare sau în alte condiții  

conform prevederilor legale în vigoare.  

   (6) În cazul anulării, rezilierii sau încetării valabilităţii unui contract de asigurare, asigurătorul va 

efectua şi operaţiunile contabile de anulare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.    

   (7) Politicile contabile referitoare la recunoștere și evaluare a datoriilor associate contactelor de 

asigurare, a rezervelor tehnice trebuie să fie aceleaşi în tot cursul exerciţiului financiar. 

     46. – (1) În situaţia în care, asigurătorul realizează un transfer de portofoliu prin care o parte sau 

întreaga activitate de asigurare va fi transferată unui alt asigurător, în contabilitatea analitică  cedentului  

cât și în contabilitatea cesionarului se vor prezenta distinct activele și datoriile aferente transferului de 

portofoliu.  

    (2) Pentru contractele de asigurare dobândite într-o combinare de întreprinderi sau în urma unui 

transfer de portofoliu vor fi respectate condițiile de recunoastere și evaluare a activelor și datoriilor 

asociate contracatelor de asigurare cu respectarea prevederilor IFRS 3 „Combinări de Întreprinderi”. 

Secțiunea 2 

Alte prevederi specifice 

  47- (1) Contractele încheiate de asigurători, clasificate conform prevederilor prevăzute de IFRS 4 

în alte categorii decat cea a contractelor de asigurare (contracte de investitii sau contracte de prestari 

servicii)  vor fi recunoscute potrivit principiilor specificice  altor IFRS-uri și, vor fi evidențiate separat ca 

active și datorii financiare în conformitate cu Planul de conturi prevăzut la Capitolul VI. 

 (2) În cazul contractelor  încheiate de un asigurător  care conțin atât o componentă de asigurare, cât şi 

o componentă de depozit, asigurătorii  pot separa componentele contractelor încheiate, respectiv pentru 

componenta: 

- de asigurare, care acoperă un risc de asigurare semnificativ definit de principiile prevăzute de IFRS 4; 

- de depozit, care reprezintă, parte a contractului de asigurare, dar care nu acoperă un risc financiar 

potrivit definiției prevăzută de IFRS 4 și clasificat potrivit IFRS –urilor referitoare la instrumente 

financiare.  
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  48. –(1) Pentru contractele încheiate care au pe langă beneficiile garantate și beneficii suplimentare 

care reprezintă o parte importantă din beneficiile contractuale totale, a căror valoare sau plasare în timp 

este la discreția emitentului și care sunt conform contractului, bazate pe  

       i) performanța unui anumit portofoliu de contracte;  

       ii) rentabilitățile realizate și/sau nerealizate ale investițiilor aferente unui fond specificat de active;    

    iii) profitul sau pierderea entității care emite contractul reprezintă, contract de investiții cu elemente de 

participare discreționară .  Pot fi exemplificate contracte de investiţii cu participare discreţionară potrivit 

prevederilor IFRS 4: produsele de investiții cu rata dobânzii garantată și participarea la profit care nu 

transferă un risc de asigurare semnificativ (Unit Link, fonduri de pensii).  

      (2) Contractele de  autoasigurarea se clasifică conform prevederilor din IFRS 4 și sunt în general 

acele contracte încheiate în nume propriu  când potrivit condițiilor din contract ( nu există o înțegere cu o 

nicio altă parte) pentru asigurarea /reținerea unui risc asigurabil ce altfel ar fi putut face obiectul unui 

contract de asigurare cu o terță parte.  Acestea nu pot fi clasificate în categoria  contractelor  de asigurare, 

veniturile din prime se evidențiază cu ajutorul contului 758 “Alte venituri din exploatare”analitic distinct 

în functie de categoria de asigurari din care face parte contractul - 75815/75825“Alte venituri din 

exploatare”.Activele și datoriile aferente lor se evidentiază cu ajutorul conturilor Debitori 

diverși/Creditori diverși. 

  (3) Contractele de investiții fără participare discreţionară, clasificate în acestǎ categorie potrivit IFRS 4 

sunt de exemplu contractele care potrivit condițiilor  nu prezintă  o componentă de risc sau o altă 

garanție, inclusiv un minim beneficiu garantat (de exemplu: riscul de  deces la contractele de asigurǎri de 

viață care nu expun asigurătorul la un risc de asigurare semnificativ (IFRS 4).  

   (4)   Contractele încheiate și clasificate în categoria contractelor de investiții pentru care expunerea la 

riscul de investiții este transferată contractantului și drept consecință suportă un alt risc decât riscul 

semnificativ de asigurare se evidențiază în categoria activelor și datoriilor financiare potrivit principiilor 

prevăzute de IFRS –urile privind instrumentele financiare.  

    (5)Activele financiare aferente contractelor de investitii  pentru care expunerea la riscul de investiţii 

este transferată contractantului, a căror valoare este utilizată în stabilirea valorii sau a ratei de 

profitabilitate a contractelor de asigurare legate de un fond de investiţii şi, pe de altă parte,  active 

destinate acoperirii angajamentelor care sunt determinate prin referinţă la un indice (Index Link) se 

evidenţiază distinct în contabilitatea asigurătorilor în conturi de active financiare definite în clasa 2 din  

 Planul de conturi și sunt recunoscute și clasificate potrivit IFRS (IAS 39).   
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        (6) Datoriile asociate angajamentelor legate de contractele de investiţii ca parte a contractelor de 

asigurare încheiate la asigurările de viaţă, a căror valoare sau randament sunt stabilite în funcţie de 

plasamentele pentru care asiguratul/contractantul suportă riscul sau în funcţie de un indice, se evidenţiază 

distinct cu ajutorul contului 314 “Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care 

expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului”.  

     (7) Datoriile asociate angajamentelor legate de contractele de investiţii, a căror valoare sau randament 

sunt stabilite în funcţie de plasamentele pentru care asiguratul/contractantul suportă riscul sau în funcţie 

de un indice, se evidenţiază distinct cu ajutorul contului 316 “ Alte rezerve privind contactele încheiate “. 

       (8) Activele din reasigurare pentru partea cedată în reasigurare a rezervei matematice aferentă 

acestor contracte de investiții se evidențiază în contabilitate distinct cu ajutorul contului 394 “Partea 

cedată în reasigurare aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este 

transferată contractantului”. 

   49  - (1) Împrumuturi ipotecare şi alte împrumuturi, împrumuturile garantate prin ipoteci atunci când 

sunt garantate şi prin contracte de asigurare reprezintǎ active financiare.  

     (2) Împrumuturile acordate asiguraţilor pentru care contractul de asigurare este garanţia principală se 

evidenţiază distinct cu ajutorul contului 267 “Împrumuturi și creanţe” analitic distinct “Alte 

împrumuturi”. 

       50.- Părţile în fonduri comune de investiţii cuprind părţile deţinute de asigurători în plasamentele 

comune constituite de mai multe societăţi sau fonduri de pensii, a căror administrare a fost încredinţată 

uneia dintre aceste societăţi sau fonduri de pensii se evidențiază cu ajutorul contului 274 “Părţi în fonduri 

comune de investiţii”.  

      51.- (1) Instrumentele derivate încorporate într-un contract de asigurare se evidențiază distinct de 

contractul încheiat cu  ajutorul contului 275 „Instrumente financiare derivate”.   

     (2) Eventualele modificări de valoare justă ale acestor instrumente se reflectă în conturile de cheltuieli 

și venituri din  6635  „Chetuieli privind operatiunile cu instrumente derivate” /analitic  „Pierderi privind 

contabilitatea de acoperire” și 7635 „Venituri din operaţiuni cu instrumente financiare derivate” „ 

Castiguri  privind contabilitatea de acoperire”din  Planul de conturi prevăzut la Capitolul VI.   



 

24 

 

 

 

 

 Secţiunea 3 

Activele imobilizate 

      52.  - Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi se recunosc în 

condiţiile prevăzute de IFRS. 

(2) În înţelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizările 

necorporale şi corporale, imobilizările în curs, precum şi imobilizările financiare. 

      53 - (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizări necorporale, 

imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie. 

(2) Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul 

perioadei. 

(3) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în 

antrepriză. 

(4) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în 

folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. 

(5) Pentru investiţiile imobiliare se aplică prevederile IAS 40. 

      54. - (1) În contul 681 analitic “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a 

investiţiilor imobiliare şi a altor active evaluate la cost” se evidenţiază valoarea amortizării aferente 

imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade. 

            (2) În contul 681 analitic "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea 

imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a altor active evaluate la cost" respectiv, 781, analitic "Venituri 

din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a altor active evaluate la cost", 

se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale şi corporale a căror evidenţă este 

efectuată la cost şi nu la valoarea reevaluată. 

     55. - (1) Veniturile generate de operaţiunea de scoatere din evidenţă a unei imobilizări necorporale 

sau corporale, sunt evidenţiate distinct cu ajutorul  contului 758 analitic distinct, "Venituri din vânzarea 

imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital". 
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 (2) Cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată și alte cheltuieli legate de cedarea acestor imobilizări 

se înregistrază cu ajutorul contului 658 analitic distinct "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi 

corporale cedate şi alte operaţiuni de capital".  

  (3) În această situaţie, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau corespunzător 

la venituri cu ajutorul contului 781 analitic "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a 

investiţiilor imobiliare evaluate la cost",  

(4) În scopul prezentării, potrivit IAS 38 și, respectiv IAS 16, în situația rezultatului global (contul de 

profit şi pierdere), câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirii unei 

imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea 

activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidenţă, 

şi trebuie prezentate ca valoare netă. 

Reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 

    56. - (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor necorporale şi corporale sunt avute în vedere 

prevederile IAS 38 şi IAS 16. 

(2) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, plusul sau minusul 

rezultat din reevaluare trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" 

analitic distinct, după caz. 

(3) Pentru reflectarea în contul de profit şi pierdere, potrivit IAS 38 şi IAS 16, a diferenţelor rezultate cu 

ocazia reevaluării ulterioare a imobilizărilor necorporale şi corporale se utilizează conturile 755 "Venituri 

din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", respectiv contul 6555 "Cheltuieli din reevaluarea 

imobilizărilor necorporale şi corporale", după caz. 

(4) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare 

operaţiune de reevaluare care a avut loc. 

(5) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, 

aferent imobilizării respective. 

(6) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat la scoaterea din evidenţă a 

activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS, prin transferul în rezultatul reportat, 

analitic distinct, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.  

Imobilizări necorporale 

      57. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial şi alte elemente care 

îndeplinesc condiţiile pentru recunoaştere ca imobilizări necorporale. 
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      58. - (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale 

cu durată de viaţă utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, menţionate la pct. 73 (2). 

 (2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit 

prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 681, analitic distinct “Cheltuieli de exploatare privind 

ajustările pentru deprecierea fondului comercial”. 

Imobilizări corporale  

       59. - (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii 

tehnice, mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi alte active corporale. 

În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct investiţiile imobiliare. 

(2) Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt 

achiziţionate împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea 

valorii amortizabile a clădirii. 

  60. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. 

(2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice: terenuri cu 

construcţii terenuri fără construcţii terenuri agricole, terenuri silvice,  terenuri cu zăcăminte, şi altele. 

       61. - Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiază în 

contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing. 

       62. - Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării la scoaterea din funcţiune, 

precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se 

înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul de provizioane 1513 

"Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea". 

      63. - (1) În cadrul grupei 21 " Imobilizări corporale în terenuri, construcții și investiții imobiliare" 

se înregistrează distinct și investiţiile imobiliare (contul 215 "Investiţii imobiliare"). Investiţiile 

imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost. 

           (2) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit 

modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 758  "Alte venituri din exploatare", analitic 

distinct   respectiv, 658 "Alte chetuieli de exploatare ” analitic distinct  .  

        (3) În cazul scoaterii din evidenţă a unei investiţii imobiliare vor fi evidenţiate distinct veniturile 

generate de această operaţiune, precum și cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a investiției 
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imobiliare. Pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile în contul 758  "Alte venituri din 

exploatare", analitic distinct   respectiv, 658 "Alte chetuieli de exploatare ” analitic distinct  . 

(4) Contabilizarea investiţiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IAS 40. 

    Operaţiunile de leasing 

      64. - Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac 

obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IAS 17. 

      65 . - (1) În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile 

preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, 

analitice distincte, pe seama contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate". 

(2) Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie, distinct în contul 

462  "Creditori diverși". 

      66 - În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi în 

afara bilanţului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 

655  "Cheltuieli cu lucrarile și serviciile executate de terți" analitic distinct  . 

       67. - (1) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat 

un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilă, 

care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 474 

"Venituri înregistrate în avans". 

         (2) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un 

leasing operaţional, se vor avea în vedere următoarele: 

a) în situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea 

valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere; 

b) dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăţi 

viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a 

activului, sunt înregistrate în contul 473 "Cheltuieli înregistrate în avans"; 

c) dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi 

amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 474 "Venituri înregistrate 

în avans"; 

d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care 

face parte activul respectiv. 

             Active și datorii financiare 
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           68. - (1) Un asigurător trebuie să recunoască un activ financiar sau o datorie financiară în 

condiţiile prevăzute de IFRS  IAS 39. 

       (2) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la 

terţi. 

       69.– (1) Modificarea valorii juste aferente unui activ financiar disponibil pentru vânzare, se 

efectuează în conformitate cu prevederile IFRS –urilor privind instrumentele financiare și va fi inclusă 

direct în capitalul propriu, în rezerva de valoare justă cu ajutorul contului sintetic 103 analitic distinct 

“Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării”. 

   (2) Rezerva de valoare justă se ajustează atunci când sumele înregistrate în aceasta nu mai sunt 

necesare pentru aplicarea evaluării la valoarea justă. 

   (3) Rezerva de valoare justă va rămâne evidenţiată în contabilitate atât timp cât sunt evidenţiate 

instrumentele financiare cărora le este aferentă. 

      70- (1) Clasificarea, contabilizarea, evaluarea și prezentarea activelor şi datoriilor financiare se 

efectuează potrivit prevederilor IFRS referitoare la respectivele categorii de instrumente financiare:  

  - Activele evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând activele deținute în vederea 

tranzacționării și activele desemnate  la valoarea justă prin profit sau pierdere ).  

   - Activele financiare disponibile în vederea vânzării  

  -  Investițiile păstrate până la scadență   

    - Instrumentele de datorie clasificate în categoria “Împrumuturi și creanțe “ 

     -Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost.  

(2)Importanța instrumentelor financiare pentru poziția și performanța financiară a entității, natura și 

amploarea riscurilor aferente instrumentelor financiare , precum și administrarea riscurilor  sunt  prevăzute 

de  IFRS 7. 

   Secţiunea 4 

Alte elemente de activ 

        71. – (1) Un activ se clasifică ca activ curent în condiţiile prevăzute de IFRS.  

         Stocurile şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării se recunosc conform IFRS 5. 

     (2) Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor 

IFRS.  

    (3) Stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor 

IFRS  
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     72. - (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta 

urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării, în condiţiile prevăzute de IFRS, asigurătorul 

înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de active imobilizate deţinute 

în vederea vânzării (contul  533 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării").  

      (2) Dacă imobilizarea corporală transferată în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea 

vânzării a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se diminueză corepunzător în momentul 

vânzării activului.  

       (3) În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând 

a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungată sau să fie închiriate unor terţi, în contabilitate se 

înregistrează un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, la 

imobilizări corporale.  

     (4) Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinaţiei unui activ se stabileşte în baza 

prevederilor IFRS.  

   73. - Activele imobilizate şi activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deţinute în 

vederea vânzării, potrivit IFRS 5, se înregistrează în contul 533 "Active imobilizate deţinute în vederea 

vânzării".  

  74. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data îndeplinirii condiţiilor de 

recunoaştere prevăzute de IFRS.  

   (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, 

pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:  

   - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;  

   - stocuri gajate, livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la 

vânzarea lor;  

   - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele 

cumpărătorului;  

   - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;  

   - bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii etc.  

    75. - Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, 

fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.  

    76. -  În aplicarea pct.75 este necesar să se asigure:  
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   a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de 

depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează 

şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în 

conturi în afara bilanţului;  

   b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care îndeplinesc criteriile de 

recunoaştere în activul entităţii, prevăzute de IAS 2, se procedează astfel:  

   - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în 

contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;  

   - bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;  

   c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri, 

nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:  

   - bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara 

bilanţului;  

   - bunurile vândute şi livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de 

depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;  

   d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări 

şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate şi criteriilor de 

recunoaştere prevăzute de IAS 2 şi IAS 18.  

    77. - Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau 

consignaţie la terţi se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.  

   78 - Constituirea şi reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama 

contului de profit şi pierdere prin conturile 68115, 68125, 68135 “Cheltuieli de exploatare privind 

ajustările pentru deprecierea altor elemente de activ”. 

     Contabilitatea trezoreriei și a investițiilor pe termen scurt 

     79. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării investiţiilor pe termen scurt, 

disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de 

trezorerie.  

     80. - (1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile 

achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.  

         (2) În categoria investiţiilor  pe termen scurt intră și depozitele bancare pe termen scurt, cu excepția 

depozitelor bancare cu termen mai mare de 3 luni.  
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   81. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează potrivit cerinţelor IFRS.  

   (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb 

valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire.  

   (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de 

Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.  

     82.- (1) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt 

înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare 

se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.  

    (2) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se 

utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi 

bancară a lunii în cauză.  

    (3) Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului 

global potrivit prevederilor IAS 21. 

    (4) Elementele monetare, repectiv nemonetare, exprimate în valută se evaluează la finele fiecărei 

perioade de raportare conform prevederilor IFRS.  

       Casa şi conturi la bănci 

     83. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale 

depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, creditele bancare pe termen scurt, 

precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.  

   (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii 

şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 544 analitic distinct 

"Sume în curs de decontare").  

   (3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.  

   (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în 

contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi 

cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.  

   (5) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la 

cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.  

        84. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a 

încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.  
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      85- Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de 

schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.  

     86. - La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, 

cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei 

valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.  

     87- (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de 

acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.  

   (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca 

Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.  

   (3) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt 

înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se 

înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.  

     88. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor 

plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 552 "Avansuri de trezorerie").  

   (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în 

contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data justificării avansului.  

   (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la finalul 

perioadei de raportare, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi") sau 

creanţe în legătură cu personalul (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de 

natura creanţei.  

    89 - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între 

conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.  

     90- (1) Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor 

emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop.  

   (2) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se 

utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi 

bancară a lunii în cauză.  

   (3) Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului 

global potrivit prevederilor IAS 21. 

Secţiunea 5 

Terți  
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       91.- Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor entităţii în relaţiile acesteia cu 

persoane fizice şi/sau juridice inclusiv cu bugetul statului.  

       92- (1) În contabilitatea asigurărilor directe se înregistrează operaţiunile privind subscrierea şi 

încasarea primelor de asigurare aferente contractelor de asigurare, respectiv coasigurare, precum şi alte 

operaţiuni efectuate (transfer de portofoliu) în baza contractelor încheiate.  

   (2) Primele de asigurare anulate reprezintă primele de asigurare brute subscrise, anulate ca urmare a 

încetării valabilităţii unui contract de asigurare înaintea termenului de expirare a acestuia.  

   (3) Operaţiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător primul fiind reasigurat, iar al 

doilea reasigurător, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte privind reasigurarea.  

   (4) În operaţiunile de reasigurare, raportul dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi obligaţiile 

fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.  

     (5) Sumele recuperabile rezultate în urma acţiunilor de recuperare sau de subrogare pot fi prezentate și 

evidenţiate distinct cu ajutorul contului 465 “Sume recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor 

față de terţi (subrogarea în drepturile acestora) sau din achiziţionarea drepturilor de proprietate asupra 

bunurilor asigurate”. Ajustările de valoare vor fi  evidenţiate  cu ajutorul contului 4964 “Ajustări pentru 

deprecierea sumelor recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor faţǎ de terți”.    

         (6) Datoriile  aferente operatiunilor privind acţiunile de recuperare sau de subrogare se reflectă cu 

ajutorul conturilor contabile din clasa 3 din Planul de conturi.  

   93- (1) Creanţele şi datoriile în valută rezultate ca efect al tranzacțiilor entității, se înregistrează în 

contabilitate atât în lei cât și în valută, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat 

de Banca Naţională a României.  

   (2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile 

exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor 

exprimate în valută.  

   (3) O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca 

Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. În acest scop se utilizează cursul de schimb al 

pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de 

evaluare.  

   (4) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri 

diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele 
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la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli 

din diferenţe de curs valutar.  

    (5) Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade de raportare 

în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când 

creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferenţa de curs 

valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând 

seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade.  

   (6) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în 

funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de 

raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care 

apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul 

aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă de 

raportare.  

    (7) Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în 

fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea 

cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade de raportare.  

   (8) Prevederile prezentului punct se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile 

fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, 

inclusă în situaţiile financiare ale persoanei juridice române.  

      94. - (1) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, 

se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi 

bancară a lunii în cauză.  

        (2) Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului 

global potrivit prevederilor IAS 21.  

     95. - Prevederile de la pct. 116 se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror 

decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în 

contabilitate la alte venituri financiare (contul 768 "Alte venituri financiare") sau alte cheltuieli financiare 

(contul 668 “Alte cheltuieli financiare"), după caz.  

       96.- Contabilitatea datoriilor şi creanţelor se ţine pe categorii.  

      97.- Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (în conturi analitice ale contului 461). 

      98. - La contabilizarea beneficiilor angajaţilor sunt avute în vedere prevederile IAS 19.  
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       99. - (1) Beneficiile sub forma participării la profit, beneficiile postangajare, alte beneficii pe 

termen lung acordate angajaţilor, precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt 

înregistrate în cursul exerciţiului financiar cu ajutorul contului 15115 "Provizioane pentru beneficiile 

angajaţilor"/ analitic distinct. În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţă de angajaţi, valoarea 

provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.  

   (2) Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi care nu 

îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca datorii, se recunosc ca provizion în condiţiile prevăzute de IAS 

37.  

   (3) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea 

personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din 

serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste 

prime.  

   100. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte 

obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza 

unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.  

    101. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de 

personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, 

se înregistrează, ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (contul 428 "Alte datorii şi creanţe în 

legătură cu personalul").  

   (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament 

de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în 

baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti definitive, şi alte creanţe faţă de angajaţii entităţii se 

înregistrează ca alte creanţe în legătură cu angajaţii (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu 

personalul"). Creanţele faţă de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în contul de debitori 

diverşi (contul 461 "Debitori diverşi").  

   102. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii (sau alte instrumente de capitaluri 

proprii), acordate angajaţilor în cadrul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, 

sunt înregistrate în contul 646 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în 

contrapartida contului 103 analitic distinct "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de 

capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor 
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beneficii.  Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajaţi are loc în momentul 

prestării acestuia.  

   (2) Pentru contabilizarea tranzacţiilor cu plată pe bază de acţiuni se aplică prevederile IFRS 2.  

    103. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în 

vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi 

acordate potrivit legii.  

   (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct (contul 426 

"Drepturi de personal neridicate"), dezvoltat în analitic pe persoane.  

    104. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile reprezentând 

contribuţia la asigurările sociale, contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate şi contribuţia la fondul 

de şomaj.  

   (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente 

exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale (contul 438 "Alte datorii şi creanţe 

sociale"). Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de 

asigurare voluntară de sănătate.  

    105. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, 

taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile guvernamentale de 

primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, precum şi contribuţii la fondurile speciale.  

    106. - (1) Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul 

curent şi cel amânat.  

   (2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.  

   (3) Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.  

    Plăţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în 

contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit curent").  

    107. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile din România şi pentru livrările de bunuri sau 

prestările de servicii efectuate în România se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.  

   108. - Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate 

potrivit legii.  

   109. – (1) La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se 

cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra 

mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe.                 
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         (2) Acestea se evidenţiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte 

datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.  

      (3). Fondurile speciale privind activitatea de asigurare se înregistrează în contabilitate distinct pe 

categorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

    110.- (1) Subvenţiile primite sau de primit (contul 445 "Subvenţii") de către entitate se 

înregistrează în contabilitate în conturi distincte, în funcţie de destinaţia acestora, respectiv subvenţii 

privind activele sau subvenţii privind veniturile.  

   (2) În conturile de subvenţii guvernamentale se înregistrează şi împrumuturile nerambursabile cu 

caracter de subvenţii (contul 44512 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii").  

   (3) La contabilizarea subvenţiilor se aplică prevederile IFRS.  

    111. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii, cuprinde 

operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii 

debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari şi entitate privind capitalul social, 

dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în cazul 

asocierilor în participaţie.  

    112. - (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după perioada de 

raportare, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat în baza IFRS şi cuprins 

în situaţiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare.  

     (2) În acest sens, sumele reprezentând dividende datorate sunt evidențiate în conformitate cu 

prevederile pct. 135.  

   (3) Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend.  

    113. - (1) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, 

după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 457 

"Dividende de plătit".  

   (2) La contabilizarea dividendelor sunt avute în vedere prevederile IAS 10.  

    114 - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari la dispoziţia entităţii, precum şi 

dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.  

    115. - (1) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării 

cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate 

între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".  

   (2) La contabilizarea operaţiunilor prevăzute de prezentul punct se aplică prevederile IFRS.  
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   116. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi 

furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.  

    117. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc 

perioadele sau exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în 

avans sau venituri în avans, după caz.  

   (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, 

poliţe de asigurare, comisioane şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, 

abonamente, comisioane şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.  

    118. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt 

necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 475 "Decontări din operaţiuni în curs 

de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel 

mult trei luni de la data constatării.  

     

Secţiunea 6 

Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere 

        119.- (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi recunoscute ca active şi 

datorii ale entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de 

ordine şi evidenţă. 

          (2)   În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în 

relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau 

reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor 

materiale date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate 

neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de societăţi/companii 

naţionale, societăţi; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă, precum şi 

alte valori. 

     (3) În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele şi datoriile contingente. 

     (4) În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la 

elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului. 

120. - În ceea ce priveşte informaţiile prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale, 

o importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor referitoare la instrumentele financiare şi părţile 

legate, aşa cum acestea sunt definite în IFRS.  
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Secţiunea 7 

Capitaluri, rezerve, 

împrumuturi și datorii asimilate 

 

    121. - Capitalurile proprii cuprind: conturile de capital, primele de capital, și rezervele, rezultatul 

reportat, rezultatul exerciţiului financiar, precum şi alte elemente de capitaluri proprii. 

Capitaluri 

     122.- (1) Capitalul  subscris şi capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe 

baza actelor de constituire ale asigurătorului şi a documentelor justificative privind vărsămintele de 

capital, efectuate cu ocazia constituirii şi majorării de capital.  

      (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari, cuprinzând numărul şi valoarea 

nominală a acţiunilor subscrise şi vărsate.  

    123. - (1) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea 

capitalului social sunt:  

a) subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, 

b) încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.  

   (2) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la diminuarea capitalului sunt, în 

principal, următoarele:  

a) reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca 

urmare a retragerii unor acţionari, 

b) răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte 

operaţiuni, potrivit legii.  

   124. - În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii 

adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

    125.- Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare ca 

o deducere din capitalurile proprii.  

    126.- (1) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 

gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii nu se recunosc în situația rezultatului 

global. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în 
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capitalurile proprii şi se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare, respectiv situaţia modificărilor 

capitalului propriu, astfel:  

   - câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de 

capitaluri proprii";  

   - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea 

cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".  

   (2) Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 

gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, diferenţele de curs valutar dintre 

momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la 

venituri sau cheltuieli financiare, după caz.  

   (3) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de 

vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea 

nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare.  

   (4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de 

răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de 

răscumpărare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominală.  

   (5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în 

capitalurile proprii (contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 

gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").  

   (6) Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de 

capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, 

respectiv diminua, suma altor rezerve (contul 1068 "Alte rezerve").  

   (7) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu 

titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din 

rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a 

acţionarilor.  

   (8) În notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat 

instrumentele de capitaluri proprii ale societății.  

    127.- În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în 

capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de 
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natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii absorbite, în contul 1095 "Acţiuni proprii 

reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă".  

    128. - (1) Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 102  

"Elemente asimilate capitalului"/ "Ajustări ale capitalului social", şi se referă, în principal, la:  

   a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social;  

   b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor 

corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate 

ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).  

   (2) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la 

Oficiul Registrului Comerţului. În cazul efectuării unor ajustări ale capitalului social, urmare aplicării 

IFRS, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entităţii.  

      129. - Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 

“Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidenţierea distinctă pentru 

fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.  

        Rezerve  

  130. - (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau 

contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, precum şi alte rezerve.  

   (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul asigurătorului, în cotele şi limitele prevăzute de 

lege, şi din alte surse prevăzute de lege.  

   (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.  

   (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea 

impozitului pe profit (profitul net) al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.  

   (5) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale este cel 

prevăzut de IAS 38, respectiv IAS 16.  

   (6) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor 

necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare 

în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.  

   (7) Alte rezerve pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor 

contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor 

legale.  

      Alte elemente de capitaluri proprii  
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  131. - (1) În capitalurile proprii se evidenţiază distinct elemente precum:  

a) beneficiile acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 103 

"Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic  "Beneficii acordate angajaţilor sub forma 

instrumentelor de capitaluri proprii"),  

b) componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 103 "Alte 

elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct  "Componenta de capitaluri proprii a 

instrumentelor financiare compuse"), precum şi 

c) alte elemente de capitaluri proprii.  

   (2) Potrivit IAS 32, o entitate recunoaşte separat componentele unui instrument financiar care creează o 

datorie financiară a entităţii şi conferă o opţiune deţinătorului instrumentului să-l convertească într-un 

instrument de capitaluri proprii al entităţii. Din perspectiva entităţii, un astfel de instrument cuprinde 

două componente:  

a) datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) şi  

b) un instrument de capitaluri proprii.  

    Clasificarea componentelor de datorii şi capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este 

revizuită ca urmare a modificării probabilităţii de exercitare a opţiunii de conversie.  

    De asemenea, nu există câştig sau pierdere pentru conversia la scadenţă.  

   (3) Diferenţa dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bazǎ de 

acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de 

capitaluri proprii se înregistrează în contul 103"Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct.  

"Alte elemente de capitaluri proprii" . 

   (4) În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:  

a) diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operaţiunilor de acoperire a 

fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (contul 103/analitic distinct "Diferenţe privind 

instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie");  

b) diferenţele rezultate din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea 

vânzării (contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct "Diferenţe din 

modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");  

c) diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, disponibile în 

vederea vânzării (contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii "analitic distinct  "Diferenţe de 
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curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor 

disponibile în vederea vânzării");  

d) alte elemente de capitaluri proprii contabilizate în contul 103"Alte elemente de capitaluri proprii"/ 

analitic distinct   "Alte elemente de capitaluri proprii".  

   (5)  Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare disponibile în 

vederea vânzării se înregistrează în contul 103"Alte elemente de capitaluri proprii"/ analitic distinct  

"Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării".  

   (6) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării 

sunt înregistrate în contul 762 Venituri din operaţiuni cu titluri și alte instrumente financiare/ analitic 

distinct - "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării".  

   (7) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, câştigurile sau 

pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 

103 "Alte elemente de capitaluri proprii"/ analitic distinct "Diferenţe din modificarea valorii juste a 

activelor financiare disponibile în vederea vânzării", se înregistrează în contul  762  "Venituri din 

operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare" analitic distinct "Venituri aferente activelor 

financiare disponibile în vederea vânzării", respectiv  661 "Cheltuieli privind  operațiunile cu titluri și 

alte instrumente financiare" analitic distinct  "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în 

vederea vânzării".  

      132. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului 

global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidenţiază în contul 103"Alte elemente de capitaluri 

proprii "  analitic distinct ”Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama 

capitalurilor proprii”, urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În 

acest cont se evidenţiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve 

prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă.  

   (2) În contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii " /“Impozit pe profit curent şi impozit pe profit 

amânat recunoscute pe seama capitalurilor propri” nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător 

rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în 

elementul respectiv de capitaluri proprii.  

   133.- Primele de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie a obligaţiunilor 

în acţiuni, precum şi alte prime.  
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   134.- (1) Prima de emisiune se determină ca diferenţă între valoarea de emisiune a noilor acţiuni 

sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora.  

   (2) Prima de fuziune se determină de societatea absorbantă, în cadrul unei combinări de întreprinderi 

sub forma fuziunii prin absorbţie, ca diferenţă între valoarea justă (de la data achiziţiei entităţii absorbite) 

şi valoarea nominală a acţiunilor emise.  

   (3) Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a 

capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.  

   (4) Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între valoarea contabilă a 

obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea nominală a acţiunilor emise potrivit 

prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depăşeşte valoarea acţiunilor 

corespunzătoare.  

  Datorii subordonate  

135.-  (1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate 

la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată. 

      (2) În categoria datoriilor subordonate la termen se includ împrumuturile subordonate la termen, 

primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate la termen, nereprezentate 

printr-un titlu.  

    (3) În categoria datoriilor subordonate pe durată nedeterminată se includ împrumuturile subordonate pe 

durată nedeterminată, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate pe 

durată nedeterminată, nereprezentate printr-un titlu.  

  Secţiunea 8 

  Provizioane 

  136 - (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 

"Provizioane" şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor 

corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 

1, respectiv costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării la scoaterea din funcţiune, 

precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se 

înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul de provizioane 151 

"Provizioane"/ analitic distinct "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni 

similare legate de acestea” 
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(2) Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor 

IFRS. 

(3) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru: 

a) litigii; 

b) garanţii acordate clienţilor; 

c) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea; 

d) restructurare; 

e) beneficiile angajaţilor; 

f) alte provizioane. 

(4) Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează şi se regularizează astfel: 

a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării 

provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente; 

b) prin debitul conturilor de cheltuieli (contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, 

provizioanele şi ajustările pentru depreciere aferente asigurărilor generale" analitic distinct "Cheltuieli 

privind actualizarea provizioanelor"), în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau 

costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate; 

c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării 

provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente; 

d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia utilizării 

provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare de 

cheltuieli, în raport de natura lor. 

Secţiunea 9 

  Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea 

pierderii contabile  

      137- (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului 

financiar.  

   (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. 

   (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul 

final al contului de profit şi pierdere.  

    (4) În scop contabil rezultatul exerciţiului se determină pe fiecare categorie de asigurări de viață sau 

asigurǎri generale. 
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    138. - (1) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

        (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor 

prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". 

(3) Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor 

celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 analitic "Rezultatul reportat 

reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită", de unde se repartizează pe celelalte 

destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în 

contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acţionarilor a 

aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor, 

rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.  

   (4) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la 

începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca 

urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în situaţia poziţiei financiare întocmită 

pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.  

         139. - (1)  În situația determinarii  ajustărilor de valoare ca urmare a aplicarii pentru prima data a  

IFRS (testul de adecvare)  aferente categoriilor de asigurări de viață și asigurări generale sumele vor fi 

reflectate distinct în  contul 117  Rezultat reportat/analitic distinct “ Rezultat reportat provenit din 

trecerea la IFRS  mai putin IAS 29”  .  

            (2) În notele la situațiile financiare anuale individuale vor  fi prezentate distinct pe fiecare 

categorie/tip de rezervǎ tehnică  ajustările de valoare   provenite  din trecerea la IFRS 4. 

           (3) Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS 4 privind rezervele de 

catastrofă va fi menținut în soldul contului 117 “Rezultat reportat”/analitic distinct, utilizarea efectuându-

se   numai  în  condiții exprese prevăzute de legislaţia în vigoare.  

          (4) În contul 117 "Rezultat reportat”  analitic distinct “ Rezultat reportat provenit din trecerea la 

IFRS  mai putin IAS 29”  se evidențiază sumele provenind din rezerva de egalizare . 

    140.- (1) În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din 

preluarea la începutul exerciţiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al 

exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, 

rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat provenit din trecerea la 

aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată 

a IAS 29.  
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   141. - Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din 

rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea 

prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea 

contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor, respectiv a consiliului de administraţie.  

    142.- Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru 

prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii 

juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a 

acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.  

Secțiunea 10 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor  
 

             143.- (1) Primele primite de un asigurător în baza contractelor încheiate în calitatea sa de 

„emitent”  și care au fost clasificate potrivit principiilor prevăzute de IFRS 4, în categoria contractelor de 

asigurare, reprezintă venituri din prime brute subscrise de asigurare.  

     (2) Primele brute subscrise de asigurare cuprind toate sumele aferente riscurilor de asigurare 

semnificative incluse în contractele de asigurare încheiate de un asigurător.  

     (3) În cazul coasigurării, cota-parte ce revine  asigurătorului din valoarea totală a primelor. 

            (4) Primele de reasigurare reprezintă sumele aferente riscurilor semnificative cuvenite din cedare 

şi retrocedare aferente contractelor de reasigurare emise /încheiate de către un asigurător, inclusiv 

intrările în portofoliu, după deducerea:  

- ieşirilor din portofoliu în favoarea societăţilor cedente şi retrocedente  

-  anulărilor.  

         (5) Primele de asigurare menţionate pot include taxe sau impozite care pot fi percepute, referitor la 

acestea, dacă legislația statutului membru prevede în mod expres această situație.  

         (6) În contabilitatea asigurătorilor, veniturile din prime brute subscrise se înregistrează în momentul 

intrarii în vigoare a riscului semnificativ de asigurare prevăzut în contractul încheiat sau în alte condiţii. 

          (7) Evidenţierea în contabilitate pe venituri a primei brute subscrise aferente unui contract de 

asigurare clasificat în această categorie potrivit principiilor IFRS 4, se va efectua cu ajutorul contului 701 

“Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viață directe” , 702  “Venituri din prime brute 

subscrise privind asigurările generale directe”  din Planul de conturi. 

          (8) Riscurile semnificative acceptate în reasiguare, potrivit contractelor de reasigurare vor fi 

evidentiate în contabilitatea asigurătorului cu ajutorul  conturilor  703 “Venituri din prime brute subscrise 
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aferente acceptărilor la asigurările de viață “ și respectiv 704 “Venituri din prime brute subscrise aferente 

acceptărilor la asigurările generale“  

 

        (9) Cifra de afaceri reprezintă primele brute subscrise din asigurarea directă, coasigurare şi reasigurare-

acceptări în cursul exerciţiului financiar plus, variaţia rezervelor de prime rezultată ca diferenţa între 

rezervele de la începutul perioadei şi rezervele de la sfârşitul perioadei.  

        (10) Asigurătorii vor prezenta în politicile contabile proprii criteriile de clasificare a contractelor de 

asigurare și reasigurare practicate în funcție de riscul semnificativ de asigurare, distinct pe clase/ categorii de 

asigurări de viață și categorii de asigurări generale.  

  144. – (1) În categoria veniturilor se includ câştigurile din activitatea de asigurare și orice alte surse și se 

evidentiază  cu ajutorul conturilor din clasa 7 Venituri.   

(2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:  

   (a)Venituri din exploatare ale asigurătorilor cuprind:  

- venituri din prime brute subscrise;  

- venituri din  servicii prestate;  

- venituri din comisioane de reasigurare 

- venituri din daune care au intrat în sarcina reasigurătorului 

- venituri din participarea la profitul reasiguratorului  

- venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;  

    (b) Venituri din productia de imobilizări și investiții imobiliare ; 

    (c) Venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând finanţări de care beneficiază societatea, acordate 

de stat sau de alte societăţi;  

    (d)Alte venituri de exploatare : 

- veniturile din recuperări aferente asigurărilor generale,  

- venituri din creanţe reactivate şi alte venituri din exploatare  

- Veniturile financiare cuprind venituri obţinute din titluri de participare, venituri din active 

financiare, venituri din  active cedate, venituri din diferenţe de curs valutar, venituri din 

dobânzi, dividend, venituri din sconturi obţinute şi alte venituri similare.  

   (3) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de 

valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.  
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   (4) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau 

pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai 

justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.  

     (5)   Venituri din impozitul pe profit amânat 

       145.- (1) Cheltuielile asigurătorului reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru:  

   (a) daune şi prestaţii;  

   (b) cheltuieli cu personalul;  

   (c) cheltuieli de achiziţie privind contractele de asigurare;  

   (d) executarea unor obligaţii legale sau contractuale;  

   (e) consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază asigurătorul;  

   (f) cheltuieli cu activele şi alte cheltuieli;  

   (g) cheltuieli privind comisioanele de reasigurare, etc.  

146.– (1) În cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar al 

asigurătorului se cuprind, de asemenea:  

   (a) cheltuielile privind rezervele tehnice;  

   (b) ajustările de valoare, amortizările şi provizioanele constituite;  

   (c) valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau constatate lipsă.  

    (2) Potrivit prevederilor legale, contabilitatea cheltuielilor se ţine distinct pentru activitatea de asigurări 

de viaţă cât şi pentru activitatea de asigurări generale, pe feluri de cheltuieli, după natura lor.  

  (3) Cheltuielile de exploatare ale asigurătorilor, după natura lor, cuprind:  

   - cheltuieli privind daunele şi prestaţiile (anuităţile, răscumpărările, recuperările şi alte cheltuieli 

privind daunele şi prestaţiile suportate de asigurători);  

  (4) Evidențierea în contabilitate a chetuielilor cu daunele și prestaţiile suportate de asigurători se 

efectuează distinct potrivit Planului de conturi prevăzut la Capitolul VI din prezentele reglementări.  

     (5) Participările la beneficii cuprind toate sumele acordate ca beneficii în favoarea asiguraților, inclusiv 

sumele utilizate pentru majorarea rezervelor tehnice sau pentru reducerea primelor viitoare, în măsura în 

care aceste sume reprezintă alocarea unui excedent  sau a unui profit rezultând din ansamblul operaţiunilor 

sau dintr-o parte a acestora, după deducerea sumelor incluse în cursul exerciţiilor financiare anterioare şi 

care nu mai sunt necesare.  

    (6) Risturnurile cuprind sumele care reprezintă o rambursare parţială de prime, efectuată pe baza 

performanţei contractelor.  
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     (7) Alte cheltuieli legate  de activitatea de  asigurare-reasigurare se referă la  : 

   - cheltuieli de achiziţie (cheltuieli ocazionate de achiziţionarea contractelor de asigurare, cheltuieli de 

deschidere a dosarelor, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, etc.);  

   - cheltuieli de administrare a contractelor (cheltuieli cu încasarea primelor, cheltuieli cu personalul, 

cheltuieli cu informatica, etc.);  

   - cheltuieli cu gestionarea daunelor (cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica, cheltuieli cu 

serviciile de daune, etc.);  

    - cheltuieli privind rezervele tehnice;  

   - cheltuieli cu personalul (salarii şi alte drepturi de personal, asigurările şi protecţia socială, contribuţia 

unităţii la asigurările sociale şi pentru ajutorul de şomaj, cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea 

profesională şi alte cheltuieli suportate de societatea de asigurare);  

   - cheltuieli privind comisioanele de reasigurare;  

   - cheltuieli privind consumurile de materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, materiale de 

natura obiectelor de inventar;  

   - cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi (întreţinere, reparaţii), redevenţe, locaţii de 

gestiune şi chirii, studii şi cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori, comisioane, 

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi 

transferări, poştă şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele);  

   - pierderi din creanţe, cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi, donaţii şi subvenţii acordate, 

cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital.  

  147- (1) Alte cheltuieli, cuprind:  

   - pierderi din creanţe legate de participaţii;  

   - cheltuieli privind activele cedate;  

   - cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor;  

   - cheltuieli din diferenţe de curs valutar;  

   - cheltuieli privind dobânzile;  

   - cheltuieli privind sconturile acordate;  

   - alte cheltuieli similare,  

- cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe 

profit amânat)  
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      (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, 

precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază 

distinct, în funcţie de natura lor.  

      148.- Conturile sintetice de venituri şi cheltuieli se pot dezvolta pe analitice în funcţie de 

necesităţile impuse de prezentele reglementări sau potrivit nevoilor proprii ale  asigurătorului.  

      149.- (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului 

financiar.  

       (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul 

final al contului de profit şi pierdere.  

 

Secţiunea 11 

 Corectarea erorilor  

       150.- (1) La înregistrarea operaţiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică 

prevederile IAS 8 .  

         (2) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată aceasta trebuie acoperită 

înainte de efectuarea oricărei repartizǎri din profit.  

         (3) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea și 

publicarea unor situaţii financiare ale acelor exerciții, acestea rămânând așa cum au fost autorizate și 

publicate.  

          151.- La efectuarea corecțiilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar 

curent, înregistrările contabile efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare 

anuale, prin stornarea operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a 

operaţiunii în cauză.  

          152.- Operaţiunile economice se consemnează în documente justificative, pe baza cărora se 

efectuează înregistrările în contabilitate. Asigurătorii elaborează modele de formulare, documente specifice 

activității de asigurare cum ar fi: contractele/polițele de asigurare, contractele de intermediere (mandat), 

procesele verbale de constatare a daunelor, referatele de plată/restituire a primelor de asigurare, deconturi 

de reasigurare, borderouri însoțitoare, note de calcul a rezervelor tehnnice, note privind operaţiunile de 

reasigurare, jurnale, fişe, precum și ale documente justificative create în funcție de operațiunile economice 

derulate, etc. 
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153. - Pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare în contabilitate se poate folosi forma 

de înregistrare "pe jurnale" sau alte forme de înregistrare contabilă adoptate în politicile contabile aprobate 

cu condiţia respectării reglementărilor legale. 

 154. - Editarea documentelor justificative prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare 

automată a datelor, va fi efectuată astfel încât acestea să fie lizibile și nu sunt admise ştersături, modificări 

sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise sau file lipsă,  

după caz. 

155.- (1) Imprimatele specifice utilizate în activitatea de asigurare completate prin utilizarea 

sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor (electronic), pot fi corectate numai înainte de 

prelucrarea acestora, menţionându-se data rectificării şi semnătura, cu numele și prenumele în clar celui 

care a făcut modificarea. Listele de erori, listele de anulări sau listele de completări ale documentelor 

justificative specifice activității de asigurare –reasigurare (pe baza cărora se fac modificări în fişierele 

electronice sau în baza de date a asigurătorului-reasigurătorului) trebuie să fie semnate de persoanele 

aprobate, autorizate.  

(2) Nu vor fi admise ștersături, modificări și alte asemenea procedee asupra documentelor 

justificative din activitatea de asigurare/reasigurare, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se 

eliberează sau se justifică numerarul (chitanţe de încasare a primelor de asigurare, contracte/polițe de 

asigurare) borderouri de depunere sau de plată a despăgubirilor, ori al altor documente specifice emise cu 

ajutorul sistemor informatice. În această situație documentul de asigurare întocmit greşit se anulează  se 

listează şi se clasează  în evidența documentelor respective.  

(3) Erorile din documentele justificative se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei 

greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.  

(4) Corectarea erorilor se face în toate exemplarele documentului şi se confirmă prin semnătura/și 

sau ştampila societății care a întocmit inițial și aprobat documentul justificativ.        

(5) La corectarea erorilor înregistrărilor contabile pe documentul iniţial se menționează şi data 

înregistrării în contabilitate a efectuării corecturii. 

(6) La completarea documentelor care consemneză operațiuni de predare-primire a valorilor 

materiale, imprimate specifice domeniului asigurărilor este obligatorie confirmarea prin semnatură cu 

numele și prenumele în clar, precum și specimenul de semnatură a predǎtorului și primitorului.  

(7) Înregistrările în contabilitatea sintetică şi analitică se fac numai în baza documentelor 

justificative.  
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 (8)  Toate notele contabile evidențiate în contabilitatea asigurătorilor vor avea la bază situații sau 

documente justificative, note de calcul/fundamentare și evidențiere, salvate electronic și arhivate pe un 

suport electronic durabil cu posibilitatea de a fi listate în orice moment,  puse la dispozitia autorităților la 

solicitarea acestora.  

Înregistrarea  oprațiunilor în contabilitatea asigurătorilor 

156.- Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor 

după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în 

conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare formă de înregistrare în contabilitate adoptată potrivit 

reglementărilor legale în vigoare și a politicilor contabile proprii.  

       157.- În cazul în care activitatea de emitere a documentelor justificative este încredinţată 

intermediarilor în asigurări în baza contractului  de mandat  asigurătorii au obligația a aproba proceduri 

proprii interne de întocmire şi utilizare a formularelor respective, fiind obligatoriu să se prevadă în 

contract clauze referitoare la modalitatea de întocmire,utilizare, păstrare, predarea documentelor 

justificative specifice domeniului asigurǎrilor în aceste condiţii.  

158.- Asigurătorii sunt obligați să stabilească proceduri proprii de întocmire şi utilizare a 

formularelor financiar-contabile, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, precum și proceduri 

privind modul în care circulă fiecare document financiar- contabil care va conține minim informațiile 

referitoare la:  

- denumirea fiecărui document, 

- persoanele responsabile de întocmirea documentului, 

- destinația documentului si circuitul acestuia în cadrul  structurii organizatorice  până 

la  înregistrarea acestuia în evidențele  contabile, 

- periodicitatea întocmirii, termenul de predare la arhivă, 

159.- Alte mențiuni și observații legate strict de specificul activității: 

- trebuie să se asigure prin decizie internă scrisă un regim intern de numerotare a documentelor 

financiar-contabile, precum şi desemnarea unei sau mai multor  persoane, după caz, care să 

aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea anuală a  numerelor aferente;  

- fiecare contract /formular specific va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau 

serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de societate.  

160.- Evidența contractelor de asigurare și a altor documente pe baza cărora se primeşte, se 

eliberează sau se justifică numerarul (chitanţe de încasare a primelor de asigurare, contracte/polițe de 
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asigurare, altor documente emise) se ține în mod obligatoriu cu ajutorul programelor informatice de 

gestiune specifice care trebuie să permită în orice moment listarea situațiilor, salvarea arhivarea și 

inventarierea în orice moment.  

 

CAPITOLUL  V 

  DOCUMENTE SPECIFICE, FORMULARE ŞI REGISTRE DE CONTABILITATE  

 Secţiunea 1 

  Dispoziţii generale  

     161. - (1) Prevederile prezentelor reglementări referitoare la documente, formulare şi registre de 

contabilitate, se completează cu dispoziţiile generale, emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.  

 (2) Modelele registrelor de contabilitate şi documentele, altele decât cele prevăzute de prezentele 

reglementări care se utilizează în activitatea financiară şi contabilă  sunt prevăzute în reglementările emise 

în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.  

 (3) Orice operaţiune economico-financiară efectuată ca urmare a activității de asigurare –reasigurare se 

consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, 

dobândind astfel calitatea de document justificativ.    

(4) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea 

persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a persoanelor care le-au înregistrat în 

contabilitate, după caz.  

(5) Modelele documentelor financiar-contabile şi normele metodologice de întocmire şi utilizare a 

documentelor financiar-contabile trebuie să fie reglementate intern și aprobate de către conducerea 

asigurătorului.   

(6) Asigurǎtorii au posibilitatea de a folosi formulare sau documente specifice ale activității de asigurare-

reasigurare, adaptate în funcţie de necesităţile proprii cu condiția respectării conținutului minim de informații 

pe care trebuie să le îndeplinească un document justificativ defintit de reglementările emise în acest sens de 

Ministerul Finanţelor Publice.     

 (7) La elaborarea şi adaptarea programelor informatice va fi avut în vedere faptul că registrele de 

contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea 

financiară sau de gestiune se păstrează în arhiva asigurătorilor  în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare. 
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 (8) Documentele justificative utlizate în activitatea de asigurare se întocmesc obligatoriu în limba 

română. Pot fi întocmite simultan și în limba română, precum  și  într-o altă limbă şi o altă monedă, după 

caz .  

 (9) Formulare specifice activității de asigurare sunt de regulă, dar nu se limitează la : contractele/polițele 

de asigurare, contractele de intermediere (mandat),  procesele verbale de constatare a daunelor, referatele de 

plată/restituire a primelor de asigurare, deconturi de reasigurare, borderouri însoțitoare, note de calcul a 

rezervelor tehnnice,  jurnale, fişe, etc. care stau la baza înregistrărilor  din contabilitatea financiară și de 

gestiune a asigurărilor,  dacă  aceste documente  cuprind minim elemente   care să le ofere  calitatea de 

document justificativ.   

(10) Pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare în contabilitate se poate folosi forma de 

înregistrare "pe jurnale" sau alte forme de înregistrare contabilă adoptate în  politicile contabile aprobate cu 

condiţia  respectării prevederilor prezentelor reglementări. 

Secţiunea  2 

Cerințe  minimale privind  programele informatice  

utilizate în activitatea financiar-contabilă a asigurătorului  

   162. - (1) Programele informatice utilizate în contabilitatea financiară şi de gestiune sunt supuse 

respectării cerinţelor legale şi a condițiilor prevăzute de reglementările specifice domeniului asigurărilor.  

(2) Asigurătorii au obligația utilizǎrii unor sisteme informatice în activitatea  financiar-contabilă  și de 

gestiune a activitatii de asigurare, care trebuie să țină seama criterii  minimale  prevazute de reglementarile 

legale în vigoare.   

(3) Sistemul informatic la nivelul fiecărui asigurător trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în 

contabilitatea financiară şi tehnic operativa în conformitate cu reglementările contabile aplicabile 

domeniului asigurǎrilor, precum şi a normelor puse în aplicarea legii specifice privind activitatea de 

asigurare şi supravegherea asigurǎrilor, precum și controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.  

 (4) Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a 

conţinutului documentelor financiar-contabile.  

163.– (1) Administratorii aprobă normele sau regulamentele interne în care sunt stabilite 

responsabilități  cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor. 

(2) Trebuie să existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice şi 

organizatorice care să asigure confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor, integritatea datelor 
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nonrepudierea tranzacţiilor, restricţionarea, detectarea şi monitorizarea accesului în sistem, restaurarea 

informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale, evenimente imprevizibile, 

 (3) Trebuie să se asigure listarea tuturor documentelor financiar-contabile solicitate de autoritățile de 

control.  

Secţiunea 3  

Cerințe  minimale  pe care trebuie să le îndeplinescă  

documentele din activitatea de asigurare emise in forma electronică    

164. – (1) Documentele activității de asigurare (contracte/polițe de asigurare/chitanțe de încasare a 

primelor/ ratelor de primă) pot fi emise și în forma electronică aceasta reprezentând operaţiunea de 

întocmire, semnare electronică şi marcare temporală în sistem electronic utilizând un sistem informatic 

omologat, în înţelesul dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică care se aplică împreună 

cu  prevederile  Legii nr. 451/2004 privind marca temporală. 

(2) Contractul/ polița de asigurare/chitanța de încasare a primelor/ratelor de primă de asigurare în formă 

electronică reprezintă documentul justificativ specific domeniului asigurărilor, care întruneşte toate 

condiţiile impuse de prevederile legale în vigoare referitoare la conţinut şi formă, emis  în formă electronică 

de asigurător sau în numele acestuia de către intermediarul în asigurări autorizat, înregistrat pe medii 

compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu semnătură electronică şi purtând marca temporal, 

ce caracterizează în mod unic şi neechivoc prestarea activității în domeniul asigurărilor; 

(3) Asigurătorii  pot opta pentru emiterea contractelor/polițelor de asigurare și a altor documente 

specifice activității de asigurare în formă electronică, cu condiţia garantării autenticităţii, originii şi integrităţii 

conţinutului, conform condiţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

(4)  Opțiunea de emitere a  documentelor  de asigurare, contracte, polițe de asigurare /chitanțe  de 

încasare a primelor/ratelor de primă de asigurare în sistem electronic va fi efectuată simultan și  pe suport de 

hârtie; 

(5)  Administratorii (membrii directoratului) răspund pentru legalitatea, autenticitatea, originea şi 

integritatea conţinutului informațiilor cuprinse în documentele de asigurare emise în format electronic; 

(6) Formatul şi conţinutul contractului/poliței de asigurare emise în format electronic stabilite prin 

dispozițiile legii va conţine marca temporal care certifică momentul emiterii şi semnătura electronică 

emitentului, precum și alte elemente stabilite potrivit reglementarilor legale.  
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  În acest sens asigurătorul trebuie:  

a) să ţină evidenţa contractelor polițelor/chitanțelor emise în sistem electronic consemnate într-un 

registru de evidenţă a contractelor/polițelor de asigurare emise in sistem electronic, registru care va fi ținut 

simultan în formă electronică editat periodic (lunar/annual);    

b) să creeze proceduri proprii de administrare, de urmărire și control a tuturor documentelor specifice 

de asigurare.  

c)  anularea documentelor de asigurare emise în sistem electronic  

165. - (1) În cazul anularii contractului/poliței de asiguare, operațiune efectuată la solicitarea uneia din 

părți, asiguratorul în calitate de emitent, va edita un nou document care îndeplinește calitatea de 

document/act juridic prin care se specifică anularea de comun acord a contractului/poliței de asigurare  

încheiată  iniţial. 

   (2) Documentul prin care se specifică anularea se întocmeşte în minim necesar de exemplare, astfel 

încât să se asigure evidențierea corespunzătoare a operațiunii de anulare cât și înștiințarea asiguratului.              

   (3) Asigurătorul va proceda la operarea în sistemul informatic a documentului nou, prin care se 

specifică anularea de comun acord a contractului/poliței de asigurare încheiată intial, prin marcarea 

contractului/politei de asigurare emis inițial ca fiind anulat, atașând semnătura electronică și marca 

corespunzătoare momentului anulării astfel încăt anularea să fie evidențiată la vizualizarea  

contractului/poliței de asigurare emisă inițial.  Simultan va fi operată anularea și în “Registrul de 

evidenţă a formularelor specifice activitatii de asigurare emise în formă electronică”.  Concomitent vor 

fi generate și evidențiate înregistrările contabile aferente operațiunii de anulare a contractului/poliței de 

asigurare.  

     (4)“Registrul de evidenţă a formularelor specifice activităţii de asigurare emise în formă electronică”  

reprezintă un document centralizator care va fi listat de asigurător periodic şi la inventariere sau la cererea 

organelor de control, pe suport de hârtie, pe feluri de documente de asigurare și conține în ordine 

cronologică  toate documentele emise  și transmise asiguraţilor  în formă electronică. 

(5) Asigurătorul  va utiliza sisteme omologate pentru arhivarea documentelor în formă electronică în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.  

     (6) Pe durata arhivării, persoanele care au responsabilitatea arhivării documentelor vor lua măsuri ca 

orice contract/poliță de asigurare sau alt document specific  activității de asigurare emis în formă 
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electronică să poată fi accesat numai de către persoane special desemnate sau de către autoritățile control 

abilitate prin lege.  

    (7) Arhivarea în formă electronică se poate face şi de alte persoane, în condiţiile în care acestea sunt 

autorizate şi îndeplinesc condiţiile tehnice impuse de lege.  

Secţiunea 4  

  Registrele de Contabilitate 

166. – (1) În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a normelor 

emise de Ministerul Finanțelor Publice, emise în aplicarea acesteia, registrele de contabilitate obligatorii 

utilizate de asigurători  sunt:  

- Registrul-jurnal (cod 14-1-1),  

- Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi  

- Cartea mare (cod 14-1-3).  

 (2) Modelele registrelor de contabilitate obligatorii enumerate la alin.(1) sunt prevăzute în reglementările 

emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.  

Secţiunea 5 

  Balanţa de Verificare 

167. - (1) Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii 

înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi 

principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.  

(2) Balanţa de verificare se întocmeşte obligatoriu lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, 

(3) Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice, cât şi pentru cele analitice . 

(4) Balanţa de verificare sintetice transmisă la Autoritatea de Supraveghere Financiară cuprinde, 

conturile contabile  utilizate din Planul de conturi prevazut la Capitolul VI , iar în structura aceasta cuprinde 

elementele prevăzute în reglementările emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice, cum ar fi de  

exemplu : simbolul şi denumirea conturilor (în ordinea din planul de conturi, soldurile iniţiale debitoare şi 

creditoare (de început de an) rulajele lunii curente debitoare şi creditoare, total sume  debitoare şi creditoare, 

soldurile finale debitoare şi creditoare)  

(5) Balanţa de verificare  analitica cuprinde în structură aceleași elemente ca cele prezentate în balanța de 

verificare sintetică.  

(6) Din prezentarea balantei de verificare sintetice pot fi exceptate  conturile contabile care nu au avut 

evidențiate operațiuni ecomomice la început de an, precum și pe parcursul anului curent.  
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(7) Cu ajutorul balanţei de verificare se verifică corelaţiile dintre egalităţile generate de dubla înregistrare 

a operaţiunilor economico-financiare în contabilitate, respectiv concordanţa dintre totalul înregistrărilor din 

registrul-jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi totalul rulajelor creditoare din balanţă, precum şi concordanţa 

dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din Registrul Cartea mare şi totalul soldurilor finale 

debitoare şi creditoare din balanţă.  

(8) Asiguratorii cu activitate compozită  vor intocmi atât  balanţa de verificare sintetică pe total activitate 

de asigurare desfășurată, precum si  distinct  pentru activitatea de asigurari de viata, asigurari generale, cât și 

pentru activitatea de  pensii facultative.   

(9) Balanţa de verificare analitică va fi intocmită lunar și va cuprinde  conturile contabile cu dezvoltare în 

analitic prevazute de reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor aplicabile, precum si 

dezvoltarea în conturi subanalitice pentru toate conturile de venituri și chetuieli,  elementele de active,  

datorii și capitaluri proprii . 

 (10) Balanţa de verificare se întocmeşte, în lei pentru operaţiunile efectuate în lei, precum și în valută 

pentru operaţiunile efectuate în valută, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

(11) Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor înscrise în registrul "Cartea mare" întocmit 

pentru operaţiunile în lei/ sau pentru fiecare valută. 

 (12) Prin intermediul balanţei de verificare analitice se verifică concordanţa dintre conturile sintetice şi 

conturile lor analitice.  

(13) Cu ocazia inventarierii anuale va fi editată o balantă de verificare sintetică și analitică intermediară 

care va fi utilizată în scopul de a prezenta datele contabile scriptice care se vor compara cu existențele 

inventarierii faptice a elementelor inventariate.   

(14) De regulă erorile de înregistrare vor fi identificate prin intermediul egalităților care trebuie să existe 

intr-o balanță de verificare, de exemplu totalului soldurilor initiale/ a rulajelor curente/ rulajelor cumulate și 

soldurilor finale/debitoare vor fi egale cu cele creditoare. De asemenea, pot fi identificate și anumite 

neconcordanțe ale unor rulaje din an sau anumite solduri finale care in valori absolute sunt diferite de 

funcțiunea contabilă a contului.   

(15) Balanţa de verificare sintetică se întocmeşte separat și pentru conturile contabile din afara bilanţului.  
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Secţiunea 6  

Formulare utilizate în activitatea de asigurare.  

Contractul de asigurare 

168. – (1) Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă, iar elementele acestuia  sunt stabilite 

potrivit prevederilor legale.  

          (2) Documentele care atestă încheierea unei asigurări, de regulă pot fi semnate şi certificate prin 

mijloace electronice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 

condiția listării acestora.  

   (3)  Potrivit condițiilor stabilite în contractul încheiat,  plata primelor de asigurare se poate face integral 

sau în rate plătibile la termenele scadente, conform negocierii părţilor. 

  (4) Dovada plăţii primelor de asigurare potrivit, înscrisului contractul/ poliţa de asigurare sau alt 

document probator al plăţii,  prevăzut de legislaţia în vigoare, o reprezintă chitanta de încasare a primei/ 

ratelor de primă de asigurare, ordinul de plată/mijloace electonice  care atestă plata.  

Chitanța de încasare a primelor/ratelor de primă de asigurare.  

       169. – (1) Chitanța de încasare a primelor/ratelor de primă de asigurare se editeaza cu ajutorul 

sistemelor informatice serveşte ca:  

- document justificativ pentru încasarea în numerar de la asigurați a primelor de asigurare/ratelor 

de primă (de la persoane fizice sau persoane juridice cu condiția respectării prevederilor legale 

privind disciplina financiară și a celor privind “spălarea banilor,” precum și procedurilor interne 

emise în aplicarea acestor reglementări)  de către intermediari sau alte persoane desemnate cu  

responsabilități pentru încheierea asigurărilor ; 

- document justificativ de evidențiere în borderoul de depunere întocmit la data încasării sumelor 

de către intermediar, agenți persoane fizice sau juridice (subagenți), persoane salariate, etc , Data 

intocmirii borderoului de depunere va avea întotdeauna data calendaristica a  chitanței de 

încasare a primelor/ratelor de primă de asigurare; 

-  document justificativ de evidențiere în contabilitatea de gestiune a primelor încasate  pentru 

fiecare  contract de asigurare/poliță  de asigurare;   

-  verificare /validare a sumei  încasate în numerar de la asigurați  și depuse în numerar sau virate 

în contul bancar  de către intermediar/persoane salariate la termenele stabilite. 
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(2) Se întocmeşte în două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către intermediarul sau persoana 

responsabilă şi se semnează de acesta pentru primirea sumei.  

(3) Exemplarul 1 -ramane la asigurat pentru sumele predate intermediarului.  

     Exemplarul 2 rămâne, la asigurător fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor de încasare 

a primelor de asigurare menționate în borderoul de depunere a documentelor de asigurare. 

(4) Se arhivează la asigurător  se pastrează în conformitate cu prevederile legale în vigoare  (exemplarul 

2). 

  La predarea la asigurător a chitanțierului filele (ex.1 și 2)  neutilizate vor fi anulate.  

(5) Conţinutul minimal al formularului care de regula se editeaza cu ajutorul sistemelor informatice 

utilizate :  

 - denumirea  asigurătorului ; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la oficiul registrului 

comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;  

- dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, va conţine şi menţiunea 

<societate administrată în sistem dualist> 

- numarul de înmatriculare din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări 

şi/sau în reasigurări prevăzut de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

- denumirea sucursalei/reprezentanței entității 

- seria și numarul alocat chitanței 

- seria si numarul contractului de asigurare aferente primei de asigurare plătite în numerar  

- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;  

- numele şi prenumele asiguratului persoana fizică care predă în numerar  sume reprezentând prime de 

asigurare/rate de primă ,CNP;    

- denumirea asiguratului persoană juridică; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la oficiul 

registrului comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul persoanei juridice dacă încasarea se 

efectuează de la persoane juridice in conditiile respectarii reglemetarilor legale privind disciplina finaciară și 

“spălarea banilor” ;  

- suma în cifre şi litere; 

- semnificația sumei (de exemplu: prima de asigurare unică, numarul ratei de primă, categoria/ 

clasa/produsul de asigurare); 

- semnătura intermediarului/numele și prenumele în clar; 
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- numarul din registrul intermediarului sau  marca persoanei salariatǎ a asigurătorului cu atribuții 

de contractare/încasare  a  asigurărilor -  pe verso documentului pot fi specificate alte mențiuni 

din condițiile specificate în  contractul/polițele de asigurare.  

Modelul formularului  

ASIGURATOR  

Codul de identificare fiscala  

Nr. din registrul comertului 

Numarul din Registrul ASIGURATORILOR 

Sediul (localitatea, str. nr.)…. Judetul…… 

Sucursala/Reprezentanța 

CHITANȚA Seria  …….nr………… 

Data……(.Ziua/ luna/ Anul) . 

 

Am primit de la ..............................................................   CNP  

Adresa ...................................................................... 

Suma de ............ adică .................................................. 

Reprezentând................................................................  

-rata de prima sacadenta ladata                          …numarul ratei      … 

categoria de asigurare/clasa /produsul  

Contractul de asigurare seria…..nr…………  

 Intermediar 
Nume si prenume  
Nr din  REG 
INTERMEDIAR sau 
MARCA SALARIATULUI  
semnatura  

 

 Borderoul de depunere a documentelor 

 170. - (1) Borderoul de depunere a documentelor/primelor de asigurare  reprezintă  un document 

justificativ de evidențiere în contabilitatea financiară a decontarii primelor de asigurare 

intermediate/încasate și depuse la societățile de asigurare.  

(2) Serveşte la :  
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- înscrierea în ordine sistematică și cronologică a contractelor/polițelor de asigurare/ chitanțelor pentru 

încasarea primelor de asigurare /ratelor; 

- administrarea utilizării  formularelor ( contracte/polițe de asigurare, chitanțe de încasare a primelor de 

asigurare) în evidenţa condusă cu ajutorul „Registrul de administrare a utilizǎrii formularelor din 

activitatea de asigurare pe intermediari/personalul propriu” în sistemul informatic de gestiune și/sau 

manual ); 

- decontarea de către intermediarii în asigurări  (agenti, subagenţi, agenţi persoane juridice, brokeri de 

asigurare și de personalul  angajat) a primelor de asigurare intermediate / încasate de la asiguraţi și depuse la  

asigurători; 

- verificarea a contravalorii comisioanelor datorate intermediarilor în asigurări,  consemnate în facturile  

emise în conformitate cu prevederile contractelor de intermediere(mandat)  încheiate; 

-  confirmarea existenței în extrasul bancar al asigurătorului a sumelor efectiv încasate reprezentând 

prime de asigurare, respectiv verificarea/validarea  acestora cu  primele brute subscrise  din evidența tehnică 

pe contracte de asigurare; 

- evidenţierea ratelor de prima reținute din indemnizaţia cuvenită asiguratului (despăgubiri) în 

conformitate cu conditiile stabilite  potrivit căreia asigurătorul are dreptul de a compensa primele ce i se 

datorează până la sfârşitul anului de asigurare, în temeiul oricărui contract, cu orice indemnizaţie cuvenită 

asiguratului sau beneficiarului situație când asigurătorul/brokerul de asigurare va  întocmi/genera distinct și  

un borderou de depunere corespunzător  ratei  de primă datorate);   

 (3) Se întocmește, de fiecare intermediar în asigurări și/sau de personalul propriu pentru activitatea de 

încheiere a contractelor  de asigurare și de încasare a primelor /ratelor, astfel: 

a) distinct  pe fiecare categorie de  asigurare practicată, iar la  categoria asigurări generale separat  

pentru asigurarea obligatorie de răspundere civila auto sau  asigurarea obligatorie a locuintelor PAID ; 

b) distinct  în lei sau în devize dacă incasarea primelor se face numai în devize,  după caz ; 

c) în format electronic editat (manual); 

d) la toate rubricile tipărite fără ştersături /modificări/ corecturi de text sau de cifre, sau alte asemenea 

proceduri, precum  lăsarea de spaţii libere între randurile sau operaţiunile înscrise în acesta;  

e) în două exemplare, astfel: 

- exemplarul 1, insotit întotdeuna de  copia contractelor, poliţelor de asigurare, chitanţe de încasare  a 

primelor/ratelor de primă de asigurare, și se depune la asigurator ; 

- exemplarul 2,  rămâne la  intermediar (îndosariat).  
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f) zilnic, sau după caz la fiecare contractare/ încasare a primelor/ratelor fiind păstrată ordinea 

cronologică a numărului de borderou  din anul curent; 

g) alte mențiuni:  

- numerotarea borderoului de depunere a documentelor/primelor de asigurare se va face în ordine 

cronologică neîntreruptă începând cu numărul 1 a fiecarui an calendaristic;  

- data întocmirii borderolui de depunere a documentelor/primelor de asigurare va  coincide cu data 

eliberării întocmirii/contractelor/polițelor de asigurare/chitanțelor de încasare a primelor/ratelor de primă de 

asigurare care este consemnată  în conținutul acestora ;  

- elemente de identificare a intermediarului/persoanei salariate a asigurătorului, cum ar fi nume, 

prenume, adresa completă, numarul din registrul intermediarilor, codul/ marca alte date solicitate potrivit 

reglementarilor legale, 

- semnatura;  

- menționarea datei depunerii în numerar/ efectuarii plații prin virament bancar a  primelor de 

asigurare de la intermediar către  asigurător în conformitate cu prevederile legale în vigoare;   

- alte date sau informatii  de îndeplinire a  conditiilor de  dobandire a calitații de document justificativ 

în conformitate reglementarile în vigoare ;  

- contractele/ poliţele de asigurare/ chitanțe de încasare a primelor de asigurare, menționate în 

borderoul de depunere a  documentelor/primelor de asigurare, coloana special destinată referitoare  la  

număr/ serie, vor fi înscrise în ordine cronologică de utilizare a lor, fiind menționată inclusiv seria și 

numarul   contractelor/polițelor de asigurare/chitanțe anulate.   

(4) Borderoul de depunere  a documentelor/primelor de asigurare va fi însoţit, de :  

- copii ale contractelor /polițelor  de asigurare, emise de intermediar la contractare; 

- chitanţe de încasare a primelor/ratelor de primă emise în numele asiguratorului de către intermediari 

sau personalul cu atributii de contractare, dacă încasarea primelor de asigurare se efectuează în numerar 

direct de la asigurați,  

și/sau după caz , 

- copia ordinului de plată sau alte documente care atestă efectuarea  plății prin  virament bancar a  

primelor de asigurare  de către asigurat în contul asigurătorului ; 

- copia  chitanţei  de depunere a sumelor  în numerar  de către asigurați  direct  la casieria instituţiilor 

de credit cu care asigurătorii au încheiate acorduri, sau  
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- copia  chitanţei de depunere  a sumelor în numerar când primele de asigurare sunt încasate direct  la 

sediile  asiguratorului sau menţionarea în scris pe borderoul de depunere a   documentelor care atestă dovada 

efectuarii  viramentului bancar (numar /data/ cod IBAN al asiguratorului/serie, număr  chitanță  și a sumei 

depuse; 

- copia documentelor care atestă efectuarea plăților  reprezentand prime de asigurare intermediate prin 

contul bancar al acestora și virate  în contul  bancar al asiguratorului la termenele stabilite potrivit 

reglementarilor legale în vigoare și/sau menționarea pe borderoul de depunere  a datelor din documentele 

care atestă efectuarea viramentului bancar sau a sumei depuse in numerar la casieria asigurătorului (numar 

/data/ cod IBAN /serie/ număr  chitanță și suma aferentă).  

(5) Borderoul de depunere documentelor/primelor de asigurare exemplarul original, editat în sistem 

electonic (intocmit) de  intermediarii în asigurări  și/sau de personalul angajat însoțit de documentele 

corespunzătoare va fi transmis   asigurătorilor astfel încât, să se asigure înregistrarea în contabilitate a 

operatiunii efectuate.  

 (6) Arhivarea:  

- exemplarul 1,  va fi păstrat/arhivat  la asigurator în conformitate cu reglementările legale în vigoare, 

- exemplarul 2 va fi păstrat/arhivat de către intermediari  

(7) Cu titlu de exemplu se prezinta elementelor formularului Borderou de depunere, care poate fi adaptată 

în functie de necesitătile asigurătorului.  

Asigurator  

(date complete de identificare)                 

 

                          Borderoul de depunere   nr.........                         Nr. pagina  

din data de (zi/luna/an)...................... 

Nume si prenume (intremediar/persoana angajată cu atribuții de  

contractare)............................................................... 

Nr. din registrul intermediarilor/ marca  ......................................... 

 

Nr. crt.  Contractul/polita de 

asigurare 

   

Chitanta  

 Numele complet al  

asiguratului 

CUI / 

CNP 

Prima bruta 

incasata /rata de 

prima 

Procent 

comision 

% 

Valoare 

Commision   

Alte  

mentiuni 

 serie  numar  serie  numar         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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X X X X X X TOTAL       

Totalul sumelor au fost virate cu ordin de plată nr...............din data de (zi/luna/an)...............în contul bancar al asigurătorului 

Cod IBAN.....................................................................................................  

Întocmit,  

Nume si prenume 

(semnatura)  

                                                                                                     Asigurător  

- Se confirmă existența sumelor reprezentand prime brute încasate din extrasul de cont bancar al 

asiguratorului ..........................................din data (zi/luna/an/) 

- Au fost verificate  copiile documentelor de asigurare  anexate .............. 

 

                                          Nume si prenume 

                                      (semnatură) 

 

 Borderoul de plată a indemnizațiilor (despăgubirilor)  

171. – (1) Borderoul de de plată a indemnizațiilor (despăgubirilor) reprezintă documentul justificativ 

de evidențiere în contabilitate a sumelor reprezentând indemnizații brute(despăgubiri) datorate de asigurător 

ce urmează a fi imediat achitate asiguraților/păgubiților de către asigurător sau brokerul de asigurare prin 

virament bancar și/sau în numerar cu condiția respectării dispozițiilor prevăzute de Legea nr.32/2000 

privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare și a 

normelor emise în aplicarea legii, inclusiv a celor privind întărirea disciplinei financiare și/sau spălare de  

bani.  

 (2) Serveşte la :  

- înscrierea datelor de identificare a dosarelor de daună vizate și aprobate ce urmează a fi achitate 

asiguraților/păgubiților in limita maxima a  termenelor stabilite  de normele legale,(coloana 2 și 3); 
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- înscrierea datelor de identificare ale asiguraților/păgubiților , service-urilor sau datelor altor presoane 

stabilite potrivit hotărârilor instanțelor de judecată,  nume și prenume, adresa completă/ CNP/CUI,cod 

IBAN (coloana 4 la 8); 

- evidențierea sumelor reprezentând indemnizații (despăgubiri) vizate și aprobate;  

- verificarea sumelor eliberate din rezervele tehnice de daune (coloana 9);  

- evidenţierea reținerilor din indemnizaţia cuvenită asigurǎtului (despăgubiri) a ratelor de primă de 

asigurare în conformitate cu prevederile contractului de asigurare, potrivit căruia asigurătorul are dreptul de 

a compensa primele ce i se datorează până la sfârşitul anului de asigurare, cu orice indemnizaţie cuvenită 

asiguratului sau beneficiarului, situație când asigurătorul/brokerul de asigurare va  întocmi/genera distinct 

cu ajutorul sistemului informatic și  un borderou de depunere corespunzător ratei de primă datorate (coloana 

10);   

- la inventarierea periodică/ anuală a dosarelor de daună instrumentate, aprobate și achitate cu 

posibilitatea de a fi editat pe toată perioada exercițiului financiar /arhivat electronic potrivit reglementǎrilor 

legale  în vigoare;  

(3) Se întocmește cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune  : 

-   de către persoanele salariate desemnate de conducerea asigurătorului care administrează urmărirea  

instrumentării dosarelor de despăgubiri chiar şi în situația externalizǎrii operaţiunii de constatare și 

instrumentare a dosarelor de daună în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și 

completările ulterioare și a normelor puse în aplicarea acesteia;  

-   doar în baza dosarelor de daună instrumentate de compartimentul tehnic de specialitate,  vizate și 

aprobate;  

- zilnic/ sau după caz,  la data calendartistică programată a fi efectuată plata despăgubirii ; 

- în sistemul informatic de gestiune, care să permită listarea lizibilă în orice format  din evidența 

tehnică a daunelor ; 

(4) Alte mențiuni:  

- se semează de întocmit de către persoana desemnată cu administrarea daunelor; 

- se poate arhiva electronic cu posibiltatea de a putea fi editat ori de câte ori este necesar sau la 

solicitarea autorităților de supreveghere și control; 

- numerotarea borderoului de plată a despăgubirilor se va genera automat cu ajutorul sistemelor 

informatice  în ordine cronologică neîntreruptă începând cu numarul  1  a  fiecarui an calendaristic;  
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- borderoul de plată a indemnizațiilor(despăgubirilor) va fi însoțit la momentul plății  de dosarele de 

daună  vizate și aprobate;  

- se întocmește distinct  pe fiecare categorie de  asigurare  practicată/pe clase de asigurare, iar  în cadrul 

asigurărilor generale, acesta va fi întocmit separat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 

(RCA) și separat pentru asigurarea obligatorie a locuințelor PAID ; 

- se întocmește distinct  pentru sumele  în lei,  sau sumele  în devize, dacă plata despăgubirilor se face 

numai în devize și echivalentul în lei, după caz; 

- data întocmirii/generǎrii borderolui de plată a despăgubirilor va coincide cu data la care este 

programată a fi efectuată plata; 

- la compartimentul financiar- contabil al asigurătorului vor fi evidențiate după plată, în coloanele 13 

și 14 informațiile din documentele care certifică plata efectivă  prin  virament bancar din contul IBAN al 

asigurătorului în contul asiguratului sau prin numerar/ numar și dată registru de casa și suma aferentă.   

(5) Arhivarea   

- Exemplarul 1 va fi păstrat/arhivat la asigurător la deparetamentul de administrare a daunelor pentru  

evidența tehnică a dosarelor de daună/despăgubiri    

- Exemplarul 2 va fi păstrat/arhivat  la asigurător la compartimentul financiar-contabil în  conformitate 

cu reglementările legale în vigoare, 

- Exemplarul 3 va fi păstrat/arhivat la intermediarii în asigurări, în situația în care intermediarii  au 

mandat din partea asigurătorului de a acorda indemnizatii(despăgubiri) în numele asigurătorului în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare.    

(6) Model: Conținutul minimal al informațiilor care poate fi adaptat în functie de necesități  

        

Antet (datele complete de identificare)                                 Aprobat  

                                                                                                                             

Numele și prenumele                           

                                                                                                                             

Semnătura                                                

      

 

 

 

Borderou de plata a indemnizațiilor (despăgubirilor) 
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Nr.                    din data de (zi/luna/an) 

 

în lei sau în devize 

Nr. 

crt. 

Dosarul de 

daună 

Numele si 

prenumele 

asiguratului / 

păgubitului 

Beneficiar 

mandatat de 

asigurat sau 

pagubit  

 

CUI / 

CNP 

Adresa 

asigura

tului / 

păgubi

tului 

COD 

IBAN 

Valoarea 

despagubirii 

SUMA 

de achitat 

Ordin 

de 

plată 

Nr. 

Sumă 

extrasul de 

cont bancar 

și/sau 

registrul de 

casă 

Echivalent 

in lei 

Cont 

contabil 

serie numar Bruta Retiner

i rate 

de 

primă 

Valoare

a 

Data  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

x x x x x x x Total         

 

   Intocmit,  

                           Numele și prenumele 

                                Semnătura                                               Verificat,      Numele și prenumele 

                                                                                                       Semnătura                                                

             

     Registrul de evidență a formularelor specifice activității de asigurare  

 

172- (1) Registrul de evidență a formularelor specifice activității de asigurare reprezintă documentul 

de urmărire și evidență a contractelor/polițelor de asigurare, chitanțelor de încasare în numerar a primelor  

sau ratelor de primă de asigurare care sunt date spre utilizare pentru contractarea (subscrierea) și/sau 

încasarea primelor de asigurare. 

(2) Serveşte la : 

- evidența cantitativă a fiecărui tip de formular/imprimat, 

- urmărirea modului de distribuire pentru  utilizare în activitatea de asigurare,  a contractelor/polițelor 

și a chitanțelor de încasare a primelor de asigurare către fiecare intermediar sau persoană anagajată cu 

atribuții de contractare(subscriere) a asigurărilor; 

- stabilirea stocului de formulare, informațiile fiind preluate în contabilitatea materialelor(stocurilor) 

în prealabil efectuându-se verificarea cel puțin lunară a înregistrărilor din acest registru; 

(3) Se întocmește cu ajutorul sistemelor informatice  utilizate de asigurători : 

- de către persoana (persoanele) desemnată, prin decizia conducerii care are atribuții de a gestiona 
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formularele activității de asigurare; 

- sistemul informatic de gestiune trebuie  să permită  listatarea lizibilă  în orice format (A3 sau A4) și 

cuprinde informații despre fiecare formular/imprimat; 

- pe fiecare tip de formular 

- in functie si de structura organizatorica  a entitatii 

- pentru formularele care se emit atat in forma elecronica in conditiile respectarii Legii nr.455/2001 şi a 

normelor emise în baza legii, cât si pentru cele tipǎrite la tipografii; 

- în coloanele destinate „Intrărilor” vor fi menționate, pentru fiecare tip de formular, documentele 

justificative care atestă intrarea faptică(existența), cantitatea, seria(seriile) și numerele unice, consecutive 

atribuite. Intrarea formularelor în cadrul entității este efectuată în baza documentelor justificative care atestă 

primirea/achiziționarea  lor (avize de expediție /facturi,etc ).   În situația în care conducerea  decide editarea 

acestora  în “sistem electronic”  la începutul fiecărui exercițiu financiar, precum și pe parcursul acestuia în 

funcție de necesități,  vor fi alocate prin decizie aprobată de conducerea entității cantitatea, seria (seriile) și o 

plajă de numere  unică, consecutivă  pentru fiecare tip de formular (exemplu : contract/polțe/polițe 

RCA,etc.) care urmează a fi utilizate  pe parcursul  exercițiului financiar. Seriile pot fi codificate și atribuite  

în funcție de categoria de asigurări practicată pe clase de asigurare și/sau pe  produse, precum și pe locații 

sau alte criterii mentionate în procedurile proprii ale entității. 

- în coloanele destinate „Ieșirilor ”vor fi menționate la data operațiunii, felul și numărul  documentului  

justificativ de eliberare/atribuire (bon de consum), cantitatea de formulare seria (seriile) și numǎrul 

(numerele) unice, consecutive distribuite fiecărui intermediar/ personal propriu, care le vor utiliza pentru 

încheierea asigurărilor.  În situația editării în „sistem electronic” vor fi alocate pentru utilizare fiecărui 

intermediar/personal propriu,  o serie și o plajă de numere, unică, consecutivă; 

- în coloanele destinate „Restituirilor” vor fi menționate formularele neutilizate și restituite/anulate de 

intermediari și/sau de personalul propriu în gestiunea sau administrarea asigurătorului. Restituirile 

formularelor  vor fi consemnate în registrul de evidență a formularelor specifice activității  de asigurare 

numai  în baza documentelor justificative care atestă „restituirea” (bon de restituire). În documentele 

justificative de restituire sunt specificate,  numele și prenumele, numarul din registrul intermediarilor(marca 

salariatului) cantitatea,  seria (seriile) și numarul/numerele fiecărui tip de formular care nu se mai utilizează 

de intermediarul/persoana respectivă(de ex.predă documentele ca urmare a încetării clauzelor contractuale).  

În condițiile editării  în „sistem electronic”,  seria/seriile și  numerele alocate intitial,fiecârui tip de formular 
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și atribuite pentru utilizare în mod unic  intermediarului/personalului propriu pot fi anulate din folosința 

acestuia . 

- în coloanele destinate „stocului final”  se va stabili cantitatea de formulare aflată la dispoziția entității 

la o anumită perioadă (zilnic) cu informații despre,  seria (seriile) și numarul/numerele acestora. In condițiile 

administrarii registrului cu ajutorul sistemului informatic coloanele destinate stocul final  pot fi calculate  si 

determinate automat, efectuâdu-se doar verificarea concordanței faptice cu contabilitatea analitică a 

materialelor 

(4) Alte mențiuni: 

- registrul se ține atat de asigurători cât și de brokerii de asigurare; 

- soldul stocurilor faptice se stabilește lunar; 

-  în registru vor fi enumerate toate tipurile de formulare(pe fiecare contract/poliță de asigurare/chitanță 

de încasare a primelor/ratelor de primă de asiguare, poliță de răspundere civila auto (RCA) sau poliță PAID 

codificate în mod unic) potrivit cerințelor de completare a coloanelor, in ordine cronologică selectate  în 

functie de cod , serie, locatie, intermediar, intrari/iesiri/stoc final etc; 

- formularul poate fi adaptat si completat în funcție de necesitățile proprii de evidență 

(5)   Arhivarea: 

- se poate arhiva electronic cu posibiltatea de a putea fi editat,  în functie de cod, serie, locatie, 

intermediar, intrari/iesiri/stoc final, sau integral  etc ori de câte ori este necesar  la solicitarea Autorității de 

Supraveghere  Financiară  și alte instituții de control ;  

(6) Model: conținutul minimal al informațiilor  

 

  Denumire    INTRARI /NUMERE ALOCATE ( în exercitiul financiar ) 

Data  Formular Cod  Document  Cantitatea Seria                     Numar 

zi/luna /an  doc. Data  Fel  Nr (bucati)  de la  pana la  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

     IESIRI /distribuite  pentru utilizare   Nume si  Numarul (MARCA) 

 Document  Cantitatea Seria                     Numar prenume  din registrul 

Data  Fel Numar (bucati)  de la  pâna la  intermediar intermediarilor  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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 RESTITUIRI   ca  neutilizate   Nume si 

prenume 

intermediar 

Numarul  (MARCA) 

din registrul 

intermediarilor 

 Document  Cantitatea Seria  Numar  

Data  Fel  Nr (bucăți)  de la  pâna la  

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 

27 28 

         

         

 

STOC FINAL  Alte  

Cantitatea Seria             Numar mentiuni  

(bucati)  de la  pana la   

29 30 31 32 33 

     

     

 

 

Registrul de administrare a utilizǎrii formularelor specifice activitatății de asigurare pe 

intermediari/personalul propriu. 

173- (1) Registrul de administrare a utilizǎrii formularelor din activitatea de asigurare pe 

intermediari și/sau personalul propriu reprezintă documentul de urmărire și evidență a contractelor/polițelor 

de asigurare, chitanțelor de încasare în numerar a primelor de asigurare sau ratelor de primă care sunt date 

spre administrare și utilizare de către asigurător  intermediarilor sau personalului angajat care are  sarcini 

stabilite în fișa postului de contractare a asigurărilor.   

   (2) Serveşte la :  

- evidența cantitativă pe intermediari/personal a fiecărui tip de formular/imprimat primit pentru 

utilizare,   

- urmarirea modului utilizare de către intermediari sau personalul anagajat, a contractelor/polițelor de 
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asigurare și a chitanțelor de încasare a primelor de asigurare;   

- verificarea/controlul, asupra concordanței modului de depunere la asigurător  a copiilor formularelor, 

verificare efectuată la predarea borderourilor de depunere care însoțesc copiile formularelor 

(contracte/polițe/chitanțe);  

  (3) Se întocmește : 

- de către persoana care gestionează activitatea intermediarilor/personalului propriu; 

-  pe fiecare intermediar sau personal propriu cu sarcini de vânzare a asigurărilor și brokerilor de 

asigurare, iar în cadrul acestora pe fiecare tip de contract/poliță de asigurare/chitanță de încasare a 

primelor/ratelor de primă de asiguare, poliță de răspundere civila auto (RCA) sau poliță  PAID; 

-  cu ajutorul sistemului informatic de gestiune care să permită listatrea lizibilă (în orice format A3 sau 

A4); 

-  În coloanele destinate primirilor vor fi menționate,  la data operațiunii și în baza documentelor 

justificative care atestă primirea formularelor de către intermediar/personal propriu, respectiv cantitatea 

,seria/seriile și numerele unice, consecutive  pe care acestea le are date în administrare și  utilizare  în 

activitatea de încheiere a asigurărilor .  

-  în coloana destinată  restiuirilor   vor fi menționate,  la data operațiunii și în baza  borderoului de 

depunere utilizarea efectivă a formularelor, specificându-se pentru  fiecare tip de formular seria (seriile) și 

numerele unice pe care intermediarul le-a utilizat în momentul când acestea au fost eliberate asiguraților 

persoane fizice sau juridice și au fost încasate sume în numerar;   

 (4) Alte mențiuni :  

-    registrul  va  fi utilizat si de asigurători (poate fi utilizat și de brokerii de asigurare pentru formularele 

date în administrare și utilizare ) 

- soldul stocurilor faptice sa stabilește lunar; 

 (5)  Arhivarea : 

- se poate arhiva electronic cu posibiltatea de a putea fi editat ori de câte ori este necesar sau la 

solicitarea autorităților competente de supraveghere și control ; 

   (6) Model: Conținutul minimal al informațiilor – care poate fi adaptat în funcție de necesități 
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Nr. 

crt 

 

Num

e și 

pren

ume 

inter

medi

ar 

 

Numărul 

din 

registrul 

intermedi

arilor sau 

marca 

 

Denumire 

formular 

 

Cod 

formul

ar 

  

Primite prentru utilizare nr distribuite 

 

Formulare utilizate sau anulate 

Document Cantitate

a (buc) 

Seria Număr Document Canti

tatea 

(buc) 

Seria 

     Data  Fel  Nr De la  Până la Data  Fel  Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

  

RESTITUITE CA NEUTILIZATE 

 

AFLATE în STOC LA INTERMEDIAR PENTRU UTILIZARE 

Număr  

Document 

Cantit

atea 

(buci) 

Seria  

Număr 

 

Document 

Cantit

atea 

(bucăț

i) 

Seria  

Număr 

De la  Până la Data  Fel  Nr De la  Până la Data  Fel  Nr De la  Până la 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
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CAPITOLUL VI 

PLAN DE CONTURI  
 
  174 –(1)  Planul de conturi aplicabil asigurătorilor conţine conturile necesare înregistrării în 

contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de 

conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS şi prevederile IFRS privind 

informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate.  

(2) – Planul de conturi nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, 

ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile 

economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu 

prevederile actelor normative care le reglementează şi documentele justificative care atestă efectuarea lor.  

175 – (1) Planul de conturi conţine clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi 

simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre şi conturi sintetice de gradul 

II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1 - 7 se utilizează la înregistrarea în contabilitate a 

operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări 

solicitate, potrivit legii.  

(2) Funcţiunea contabilă a conturilor corespunde naturii elementelor prezentate, respectiv active şi 

cheltuieli (A), datorii, capitaluri proprii, ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere) şi 

venituri (P) sau sunt conturi bifuncţionale (A/P).  

 (3) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează şi 

se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la 

data realizării acesteia.  

176 – (1) În scopul efectuării de raportări solicitate, potrivit legii, precum şi pentru necesităţi proprii, 

asigurătorii au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde 

necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.  

          (2) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul 

economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de IFRS, 

precum şi a legislaţiei aferente.  

           (3) Funcţiunea conturilor nu este limitativă,  evidenţiază modul de contabilizare a unor operaţiuni, în 

condiţiile aplicării IFRS .  
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CLASA 1  
CONTURI DE CAPITALURI , REZERVE, PROVIZIOANE, 

IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 
 

GRUPA 10 CAPITAL ŞI  REZERVE 
 

101  Capital social (P) 

1011 Capital social privind asigurările  de viaţă (P) 
10111 Capital subscris nevărsat (P) 
10112 Capital subscris vărsat (P) 

1012 Capital social privind asigurările generale (P) 
10121 Capital subscris nevărsat (P) 
10122 Capital subscris vărsat (P) 

    1013 Capital social privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
                          

10131 Capital subscris nevărsat (P) 
          

10132 Capital subscris vărsat (P) 
102 Elemente asimilate capitalului (P) 

1021 Elemente asimilate capitalului privind asigurǎrile de viaţa (P) 
1022 Elemente asimilate capitalului privind asigurǎrile generale (P) 

    
10271) Capital subscris reprezentand datorii financiare (P) 

    10271 Capital subscris reprezentand datorii financiare aferent asigurarilor de viata (P) 
    10272 Capital subscris reprezentand datorii financiare aferent asigurarilor generale (P) 

    10273 
Capital subscris reprezentand datorii financiare aferent administrarii  
fondurilor de pensii facultative (P) 

1028 Ajustări ale capitalului social (A/P) 
    10281 Ajustări ale capitalului social aferent asigurǎrilor de viata (A/P) 
   10282 Ajustări ale capitalului social aferent asigurǎrilor generale (A/P) 
   10283 Ajustări ale capitalului social aferent administrǎrii fondurilor de pensii facultative (A/P) 

1) In acest cont se evidențiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32 – 

 Instrumente financiare- prezentare  reprezinta datorii financiare 
103 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) 

1031 Alte elemente de capitaluri proprii aferente asigurarilor de viata (A/P) 
    10311 Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) 

    
103122) Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor de capitaluri compuse (P) 

    10313 Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o operatiune din strainatate (A/P) 
    10314 Impozit pe profit curent si amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii (A/P) 

10315 
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in  
vederea vanzarii (A/P) 
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10316 
Diferente de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare in valuta, 
 clasificate in categoria celor disponibile in vederea vanzarii (A/P) 

10317 Diferente privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficienta) (A/P) 
10318 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) 

1032 Alte elemente de capitaluri proprii aferente  asigurarilor generale (A/P) 
10321 Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) 
10322 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor de capitaluri compuse (P) 

103232) Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o operatiune din strainatate (A/P) 
10324 Impozit pe profit curent si amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii (A/P) 

10325 
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in  
vederea vanzarii (A/P) 

10326 
Diferente de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare in valuta, 
 clasificate in categoria celor disponibile in vederea vanzarii (A/P) 

10327 Diferente privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficienta) (A/P) 
10328 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) 

1033 Alte elemente de capitaluri proprii aferente administrarii fondurilor de pensii facultative (A/P) 
10331 Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) 
10332 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor de capitaluri compuse (P) 

103332) Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o operatiune din strainatate (A/P) 
10334 Impozit pe profit curent si amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii (A/P) 

10335 
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile  
in vederea vanzarii (A/P) 

10336 
Diferente de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare in valuta, 
 clasificate in categoria celor disponibile in vederea vanzarii (A/P) 

10337 Diferente privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficienta) (A/P) 
10338 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) 

2) Acest cont reflecta diferentele de curs valutar recunoscute initial in alte elemente ale 

rezultatului global si reclasificate din capitaluri proprii, in rezultatul perioadei, 

la cedarea investitiei nete potrivit IAS 21 –  Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar 

 
104  Prime de capital (P) 

1041 Prime de capital privind asigurările  de viaţă (P) 
10411 Prime de emisiune (P) 
10412 Prime de fuziune/divizare (P) 
10413 Prime de aport (P) 

10414 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) 
10481 Alte prime de capital (P) 

1042 Prime de capital privind asigurările  generale (P) 
10421 Prime de emisiune (P) 
10422 Prime de fuziune/divizare (P) 
10423 Prime de aport (P) 
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10424 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) 
10482 Alte prime de capital (P) 

1043 Prime de capital privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
10431 Prime de emisiune (P) 
10432 Prime de fuziune/divizare (P) 
10433 Prime de aport (P) 
10434 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) 
10483 Alte prime de capital (P) 

105  Rezerve din reevaluare (P) 
1051 Rezerve din reevaluare privind asigurările de viaţă aferente imobilizarilor (P) 

 necorporale si corporale  

10511 Rezerve din reevaluare privind asigurările  de viaţă aferente imobilizarilor necorporale (P) 
10512 Rezerve din reevaluare privind asigurările  de viaţă aferente imobilizarilor corporale (P) 

1052 
Rezerve din reevaluare privind asigurările generale aferente imobilizarilor necorporale  
si corporale (P) 

   10521 Rezerve din reevaluare privind asigurările  generale aferente imobilizarilor necorporale (P) 
   10522 Rezerve din reevaluare privind asigurările  generale aferente imobilizarilor  corporale (P) 

1053 
Rezerve din reevaluare privind administrarea de fonduri de pensii facultative  
aferente imobilizarilor necorporale si corporale (P) 

     
10531 

Rezerve din reevaluare privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
aferente imobilizarilor  necorporale 

     
10532 

Rezerve din reevaluare privind administrarea de fonduri de pensii facultative 
 aferente imobilizarilor  corporale (P) 

106  Rezerve (P) 

1061 Rezerve privind asigurările  de viaţă (P) 
10611 Rezerve legale (P) 

10613 Rezerve statutare sau contractuale (P) 
10618 Alte rezerve (P) 

1062 Rezerve privind asigurările  generale (P) 
10621 Rezerve legale (P) 
10623 Rezerve statutare sau contractuale (P) 
10628 Alte rezerve (P) 

1063 Rezerve privind administrarea de pensii facultative (P) 
10631 Rezerve legale (P) 
10633 Rezerve statutare sau contractuale (P) 
10638 Alte rezerve (P) 

107 Diferente de curs valutar din conversie (A/P) 

10713) 
Diferente de curs valutar din conversia unei operatiuni din strainatate 
cuprinse in consolidare (A/P) 

     
10711 

Diferente de curs valutar din conversia unei operatiuni din strainatate cuprinse  
in consolidare aferente asigurarilor de viata (A/P) 

     Diferente de curs valutar din conversia unei operatiuni din strainatate cuprinse  
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10712                    in consolidare aferente asigurarilor generale (A/P) 
     

10713 
Diferente de curs valutar din conversia unei operatiuni din strainatate cuprinse  
in consolidare aferente administrarii de pensii facultative (A/P) 

              
3) Acest cont apare numai în situațiile financiare consolidate 

1084) Interese care nu controleazǎ (A/P) 
1081 Interese care nu controleazǎ  privind asigurarile de viata (A/P) 
10811 Interese care nu controleazǎ  - rezultatul exercitiului financiar (A/P) 
10812 Interese care nu controleazǎ  - alte capitaluri proprii (A/P) 

1082 Interese care nu controleazǎ  privind asigurarile generale (A/P) 
10821 Interese care nu controleazǎ  - rezultatul exercitiului financiar (A/P) 
10822 Interese care nu controleazǎ  - alte capitaluri proprii (A/P) 

1083 Interese care nu controleazǎ  privind administrarea de pensii facultative (A/P) 
10831 Interese care nu controleazǎ  - rezultatul exercitiului financiar (A/P) 
10832 Interese care nu controleazǎ  - alte capitaluri proprii (A/P) 

              
4) Acest cont apare numai în situațiile financiare consolidate 

109  Acţiuni proprii (A) 
1091 Acţiuni proprii privind asigurările  de viaţă (A) 

109115) Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A) 
10912 Acţiuni proprii deţinute  pe termen lung (A) 
10915 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) 

1092 Acţiuni proprii privind asigurările  generale (A) 

109215) Acţiuni proprii deţinute  pe termen scurt (A) 
10922 Acţiuni proprii deţinute  pe termen lung (A) 
10925 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) 

1093 Actiuni proprii privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

109315) Acţiuni proprii deţinute  pe termen scurt (A) 
10932 Acţiuni proprii deţinute  pe termen lung (A) 
10935 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) 

 
5) În acest cont se evidentiaza și valoarea instrumentelor de 

 capitaluri proprii anulate potrivit IFRS2-Plata pe baza de acțiuni 

 
 
 
117  

 
                                 GRUPA 11  
               REZULTATUL REPORTAT 
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru 
 prima data a IAS 29 (A/P) 

1171 Rezultatul reportat privind asigurările  de viaţă (A/P) 

11711 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 
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117126) Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29 (A/P) 

11713 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P) 

11714 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 

11715 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 

11716 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile (A/P) 
conforme cu Directivele Europene 

11717 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29  

11718 Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea a valorii juste 
 drept cost presupus (A/P) 

1172 Rezultatul reportat privind asigurările  generale (A/P) 

11721 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita (A/P) 

117226) Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P) 

11723 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P) 

11724 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 

11725 Rezultatul reportate reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 

11726 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile  
conforme cu Directivele Europene (A/P) 

11727 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS,  mai puțin IAS 29 (A/P) 

11728 Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea a valorii juste  
drept cost presupus (A/P) 

1173 Rezultatul reportat privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 

11731 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 

117326) Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29 (A/P) 

11733 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P) 

11734 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 

11735 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 

11736 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile  
conforme cu Directivele Europene (A/P) 

11737 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS  mai puțin IAS 29 (A/P)  
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11738 

Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea a valorii juste  
drept cost presupus (A/P) 

6) Acest cont este mentinut pana la închiderea soldului existent la data aplicării 
 prezentelor reglementari  

118 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (A/P) 

1181 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 privind (A/P) 
asigurarile de viata 

1182 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 privind (A/P) 
asigurarile generale 

 
GRUPA 12 

REZULTATUL EXERCITIULUI 
 

121  Profit sau pierdere (A/P) 
1211 Profit sau pierdere privind asigurarile de viata (A/P) 
1212 Profit sau pierdere privind asigurarile generale (A/P) 
1213 Profit sau pierdere privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 

129  Repartizarea profitului (A) 
 

GRUPA 14 
CAȘTIGURI SAU PIERDERI  LEGATE DE EMITEREA  RĂSCUMPARAREA, VANZAREA 
CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU  ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI 

PROPRII 
 

141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 

1411 
Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 
 privind asigurările de viaţă (P) 

1412 
Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii  
privind asigurările generale (P) 

1413 
Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 
 privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

149 
Pierderi legate de  emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit 
 sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 

1491 
Pierderi legate de  emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau 
 anularea instrumentelor de capitaluri proprii aferente asigurarilor de viată (A) 

14911 Pierderi rezultate din  vânzarea, instrumentelor de capitaluri proprii   (A) 
14915 Pierderi rezultate din  reorganizari care sunt determinate de anularea titlurilor deținute  (A) 
14918 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii   (A) 

1492 
Pierderi legate de  emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau  
anularea instrumentelor de capitaluri proprii aferente asigurarilor generale (A) 

      14921 Pierderi rezultate din  vânzarea, instrumentelor de capitaluri proprii  (A) 
     14922 Pierderi rezultate din  reorganizari care sunt determinate de anularea titlurilor deținute  (A) 
     14923 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii   (A) 

1493 Pierderi legate de  emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 
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 instrumentelor de capitaluri proprii privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
             

       14931 Pierderi rezultate din  vânzarea, instrumentelor de capitaluri proprii  (A) 
     14932 Pierderi rezultate din  reorganizari care sunt determinate de anularea titlurilor deținute  (A) 
     14933 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii   (A) 
 
 

GRUPA 15 
PROVIZIOANE 

 
151  Provizioane  

1511 Provizioane privind asigurările  de viaţă (P) 
15111 Provizioane pentru litigii (P) 

15113 
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni  
similare legate de acestea (P) 

15114 Provizioane pentru restructurare (P) 
15115 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (P) 
15118 Alte provizioane (P) 

1512 Provizioane privind asigurările  generale (P) 
15121 Provizioane pentru litigii (P) 

15123 
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni 
 similare legate de acestea (P) 

15124 Provizioane pentru restructurare (P) 
15125 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (P) 
15128 Alte provizioane (P) 

1513 Provizioane privind administrarea de fonduri de pensii facultative(P) 
15131 Provizioane pentru litigii (P) 

15133 
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni  
similare legate de acestea (P) 

15134 Provizioane pentru restructurare (P) 
15135 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (P) 
15138 Alte provizioane (P) 

       
GRUPA 16 

ÎMPRUMUTURI  ŞI  DATORII ASIMILATE 
 

161  Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 

1611 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni privind asigurările de viaţă (P) 

16114 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 
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16115 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) 

16117 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 

16118 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 

1612 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni privind asigurările  generale (P) 

16124 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 

16125 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) 

16127 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 

16128 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 

162  Credite bancare pe termen lung (P) 

1621 Credite bancare pe termen lung privind asigurările  de viaţă (P) 

16211 Credite bancare pe termen lung (P) 

16212 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P) 

16213 Credite externe guvernamentale (P) 

16214 Credite bancare externe garantate de stat (P) 

16215 Credite bancare externe garantate de bănci (P) 

16216 Credite de la trezoreria statului (P)  

16217 Credite bancare interne garantate de stat (P) 

16218 Alte credite pe termen lung (P) 

1622 Credite bancare pe termen lung privind asigurările  generale (P) 

16221 Credite bancare pe termen lung (P) 

16222 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P) 

16223 Credite externe guvernamentale (P) 

16224 Credite bancare externe garantate de stat (P) 

16225 Credite bancare externe garantate de bănci (P) 

16226 Credite de la trezoreria statului (P) 
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16227 Credite bancare interne garantate de stat (P) 

16228 Alte credite pe termen lung (P) 

1623 Credite bancare pe termen lung privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
16231 Credite bancare pe termen lung (P) 
16232 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P) 
16233 Credite externe guvernamentale (P) 
16234 Credite bancare externe garantate de stat (P) 
16235 Credite bancare externe garantate de bănci (P) 
16236 Credite de la trezoreria statului (P) 
16237 Credite bancare interne garantate de stat (P) 
16238 Alte credite pe termen lung (P) 

163 Datorii subordonate (P) 

1631 Datorii subordonate privind asigurările  de viaţă (P) 

16311 Titluri subordonate la termen (P) 

16312 Titluri subordonate pe durata nedeterminata (P) 

16313 Imprumuturi subordonate la termen (P) 

16314 Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata (P) 

16315 Alte titluri si/sau imprumuturi subordonate (P) 

16316 Datorii atasate (P) 

16317 Sume de amortizat (P) 

1632 Datorii subordonate privind asigurările  generale (P) 

16321 Titluri subordonate la termen (P) 

16322 Titluri subordonate pe durata nedeterminata (P) 

16323 Imprumuturi subordonate la termen (P) 

16324 Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata (P) 

16325 Alte titluri si/sau imprumuturi subordonate (P) 

16326 Datorii atasate (P) 

16327 Sume de amortizat (P) 

1633 Datorii subordonate privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
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16331 Titluri subordonate la termen (P) 

16332 Titluri subordonate pe durata nedeterminata (P) 

16333 Imprumuturi subordonate la termen (P) 

16334 Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata (P) 

16335 Alte titluri si/sau imprumuturi subordonate (P) 

16336 Datorii atasate (P) 

16337 Sume de amortizat (P) 

164  Datorii care privesc imobilizările financiare (P) 

1641 Datorii care privesc activele  financiare pentru asigurările  de viaţă (P) 

16411 Datorii catre privesc entitatile din grup (P) 

16412 Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)  

1642 Datorii care privesc activele financiare pentru asigurările  generale (P) 

16421 Datorii catre privesc entitatile din grup (P) 

16422 Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P) 

1643 Datorii care privesc activele financiare pentru administrarea de fonduri de pensii facultative(P) 

16431 Datorii catre privesc entitatile din grup (P) 

16432 Datorii fata de entitatile associate si entitatile controlate in comun (P) 

165  Depozite primite de la reasigurǎtori (P) 

1651 Depozite primite de la reasiguratori privind asigurările de viaţă (P) 

1652 Depozite primite de la reasiguratori privind asigurările  generale (P) 

167  Alte împrumuturi şi  datorii assimilate (P) 

1671 Alte împrumuturi şi  datorii asimilate privind asigurările  de viaţă (P) 

1672 Alte împrumuturi şi  datorii asimilate privind asigurările  generale (P) 

1673 Alte împrumuturi şi  datorii asimilate privind administrarea de fonduri de pensii facultative(P) 

168  Dobânzi aferente împrumuturilor şi  datoriilor asimilate (P) 
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1681 Dobânzi aferente împrumuturilor şi  datoriilor asimilate privind asigurările  de viaţă (P) 

16811 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) 

16812 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 

16815 Dobânzi aferente datoriilor fata de entitǎţile din grup (P) 

16816 Dobânzi aferente datoriilor faţǎ de entitǎţile asociate si entitǎţile controlate in comun (P) 

16817 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi  datorii asimilate (P) 

16818 Dobânzi privind depozitele primite de la reasigurǎtori (P) 

1682 Dobânzi aferente împrumuturilor şi  datoriilor asimilate privind asigurările  generale (P) 

16821 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) 

16822 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 

16825 Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile din grup (P) 

16826 Dobânzi aferente datoriilor fata de entitǎţile asociate şi entitǎţile controlate în comun (P) 

16827 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi  datorii asimilate 

16828 Dobânzi privind depozitele primite de la reasiguratori 

1683 
Dobânzi aferente împrumuturilor şi  datoriilor asimilate privind administrarea de 
 fonduri de pensii facultative (P) 

16832 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 

16835 Dobânzi aferente datoriilor faţǎ de entitǎţile din grup (P) 

16836 Dobânzi aferente datoriilor faţǎ de entitǎţile asociate şi entitǎţile controlate in comun (P) 

16837 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi  datorii assimilate (P) 

169  Prime privind rambursarea obligaţiunilor și a altor datorii (A) 

1691 Prime privind rambursarea obligaţiunilor și a altor datorii pentru asigurările  de viaţă (A) 

1692 Prime privind rambursarea obligaţiunilor și a altor datorii pentru asigurările generale (A) 

175 Instrumente derivate (P) 

1751 Instrumente derivate privind asigurarile de viață (P) 

1752 Instrumente derivate privind asigurarile generale (P) 

1753 Instrumente derivate privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

176 Instrumente derivate de acoperire (P) 
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1761 Instrumente derivate de acoperire privind asigurarile de viață (P) 

1762 Instrumente derivate de acoperire privind asigurarile generale (P) 

1763 Instrumente derivate de acoperire privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
 
 

CLASA  2  
 CONTURI DE IMOBILIZĂRI 

 
GRUPA 21  

IMOBILIZĂRI  CORPORALE ÎN TERENURI, CONSTRUCȚII 
ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE 

 
  

211  Terenuri şi  construcţii (A) 

2111 Terenuri şi  construcţii privind asigurările  de viaţă (A) 

21111 Terenuri şi  amenajări de terenuri (A) 
21112 Construcţii (A) 

2112 Terenuri şi  construcţii privind asigurările  generale (A) 

21121 Terenuri şi  amenajări de terenuri (A) 
21122 Construcţii (A) 

2113 Terenuri şi  construcţii privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
21131 Terenuri şi  amenajări de terenuri (A) 
21132 Construcţii (A) 

215 Investiții imobiliare (A) 
      2151 Investitii imobiliare privind asigurǎrile de viata (A) 

21511 Investitii imobiliare evaluate la valoarea justa (A) 
21512 Investitii imobiliare evaluate la cost (A) 

     2152 Investitii imobiliare privind asigurarile generale (A) 
21521 Investitii imobiliare evaluate la valoarea justa (A) 
21522 Investitii imobiliare evaluate la cost (A) 

    2153 Investitii imobiliare privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
21531 Investitii imobiliare evaluate la valoarea justa (A) 
21532 Investitii imobiliare evaluate la cost (A) 

  
 

GRUPA 23  
 IMOBILIZĂRI  ȘI INVESTITII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE 

 

231  Imobilizări  corporale în curs (A) 

2311 Imobilizări corporale în curs privind asigurările  de viaţă (A) 
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23111 Amenajări de terenuri in curs (A) 
23112 Construcţii in curs (A) 

2312 Imobilizări  corporale în curs privind asigurările  generale (A) 
23121 Amenajări de terenuri in curs (A) 
23122 Construcţii in curs (A) 

2313 Imobilizări  corporale în curs privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
23131 Amenajări de terenuri in curs (A) 
23132 Construcţii in curs (A) 

232  Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale (A) 

2321 Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale privind asigurările  de viaţă (A) 

23211 Avansuri acordate pentru terenuri (A) 

23212 Avansuri acordate pentru construcţii (A) 

2322 Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale privind asigurările  generale (A) 

23221 Avansuri acordate pentru terenuri (A) 

23222 Avansuri acordate pentru construcţii (A) 

2323 
Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative (A) 

23231 Avansuri acordate pentru terenuri (A) 

23232 Avansuri acordate pentru construcţii (A) 
 

GRUPA 24  
 ACTIVE  FINANCIARE AFERENTE ASIGURĂRILOR  DE   VIAŢĂ PENTRU CARE 

EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII   ESTE  TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI 
 

241  
Active financiare aferente asigurărilor  de viaţă pentru care expunerea la  
riscul de investiţii  este transferată  contractantului (A) 

2411 Acţiuni şi  alte titluri cu venit variabil (A) 
2412 Obligaţiuni şi  alte titluri cu venit fix (A) 
2413 Alte active financiare (A) 
2414 Dobânzi pentru active aferente asigurărilor  de viaţă pentru care  

expunerea la riscul de investiţii   este transferată  contractantului (A) 
242  Active financiare aferente contractelor de investiții (A)  

2421 Acţiuni şi  alte titluri cu venit variabil (A) 

2422 Obligaţiuni şi  alte titluri cu venit fix (A) 

2423 Alte active financiare (A) 
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2424 Dobânzi pentru  active aferente contractelor  de investitii (A) 

249  
Vărsăminte de efectuat pentru  active financiare aferente asigurărilor 
de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii   este transferată  contractantului (A) 

 
 

GRUPA 26  
 ACTIVE FINANCIARE 

261  Titluri de participare detinute la societati afiliate (A) 

2611 Acțiuni deţinute la filiale privind asigurările de viaţă (A) 

26111 Titluri contabilizate la cost (A) 

26112 Titluri evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (A) 

26113 Titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 

2612 Acțiuni deţinute la filiale privind asigurările generale (A) 
26121 Titluri contabilizate la cost (A) 
26122 Titluri evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (A) 
26123 Titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 

2613 Acțiuni detinute la filiale privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

26131 Titluri contabilizate  la cost (A) 

26132 Titluri evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (A) 

26133 Titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 

263  Interese de participare (A) 

2631 Acțiuni deţinute la entitǎţi  asociate privind asigurările de viaţă (A) 

26311 Titluri contabilizate la cost (A) 

26312 Titluri evaluate la valoarea justǎ prin profit sau pierdere (A) 

26313 Titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 

2632 Acțiuni deţinute  la entitǎţi asociate privind asigurările generale (A) 

26321 Titluri contabilizate  la cost (A) 

26322 Titluri evaluate la valoarea justǎ prin profit sau pierdere (A) 

26323 Titluri disponibile în vedere vȃnzǎrii (A) 

2633 Acțiuni deţinute la entitǎţi asociate privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

26331 Titluri contabilizate la cost (A) 

26332 Titluri evaluate la valoarea justǎ prin profit sau pierdere (A) 

26333 Titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 
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      2634 Acţiuni deţinute la entitǎţi controlate în comun privind asigurǎrile de viaţǎ (A) 
26341 Titluri contabilizate  la cost (A) 

26342 Titluri evaluate la valoarea justǎ prin profit sau pierdere (A) 

26343 Titluri disponibile în vedere vȃnzǎrii (A) 

2635 Acţiuni deţinute la entitǎţi controlate în comun privind asigurǎrile generale (A) 
26351 Titluri contabilizate  la cost (A) 

26352 Titluri evaluate la valoarea justǎ prin profit sau pierdere (A) 

26353 Titluri disponibile în vedere vȃnzǎrii (A) 

2636 
Acţiuni deţinute la entitǎţi controlate în comun privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative (A) 

26361 Titluri contabilizate  la cost (A) 

26362 Titluri evaluate la valoarea justǎ prin profit sau pierdere (A) 

26363 Titluri disponibile în vedere vȃnzǎrii (A) 

2647) Titluri puse în echivalenţǎ (A) 

2641 Titluri puse în echivalenţǎ privind asigurările  de viaţă (A) 

2642 Titluri puse în echivalenţǎ privind asigurările  generale (A) 

2643 Titluri puse în echivalenţǎ privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
7) Acest cont apare numai în situațiile financiare consolidate 

265  Alte titluri de participare (A) 

2651 Alte titluri privind asigurările de viaţă (A) 

     26511 Alte titluri contabilizate la cost (A) 

    26512 Alte titluri evaluate la valoarea justă prin profit și pierdere (A) 

   26513 Alte titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 
2652 Alte titluri  privind asigurările generale (A) 

     26521 Alte titluri contabilizate  la cost (A) 

    26522 Alte titluri evaluate la valoarea justă prin profit și pierdere (A) 

   26523 Alte titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 

2653 Alte titluri privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

     26531 Alte titluri contabilizate  la cost (A) 

    26532 Alte titluri evaluate la valoarea justă prin profit și pierdere (A) 

   26533 Alte titluri disponibile în vederea vȃnzǎrii (A) 
267  Împrumuturi și creanţe  (A) 
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2671 Împrumuturi și creanţe  privind asigurările  de viaţă (A) 

26711 Sume datorate de entitǎţile din grup (A) 
26712 Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 

26713 Creanţe  faţǎ de entitǎţile asociate  (A) 
26714 Alte active financiare  (A) 
26715 Împrumuturi ipotecare (A) 

26716 Alte împrumuturi (A) 

26717 Depozite la instituţiile de credit (A) 

26718 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) 

26719 Depozite colaterale (A) 

2672 Dobânzi aferente împrumuturilor și creanţelor privind asigurările de viaţă (A) 

26721 Dobânzi aferente sumelor datorate de entitǎţile din grup (A) 

26722 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 

26723 Dobânzi aferente creantelor fata  de entitǎţile asociate (A) 

26724 Dobânzi aferente altor active financiare (A) 

26725 Dobânzi aferente împrumuturilor ipotecare (A) 

26726 Dobânzi aferente altor împrumuturi (A) 

26727 Dobânzi aferente depozitelor la instituţiile de credit (A) 

2673 Împrumuturi și creanţe  privind asigurările generale (A) 

26731 Sume datorate de entitǎţile din grup (A) 

26732 Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 

26733 Creanţe  faţǎ de entitǎţile  asociate (A) 
26734 Alte active financiare (A) 

26737 Depozite la instituţiile de credit (A) 

26738 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) 

26739 Depozite colaterale (A) 

2674 Dobânzi aferente împrumuturilor și creantelor privind asigurările  generale (A) 

26741 Dobânzi aferente sumelor datorate de entitǎţile din grup (A) 

26742 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 

26743 Dobânzi aferente creanţelor faţǎ de entitǎţile asociate (A) 

26744 Dobânzi aferente altor active financiare (A) 
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26747 Dobânzi aferente depozitelor la instituţiile de credit (A) 
2675 Creanţe privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

26751 Sume datorate de entitǎţile din grup (A) 
26752 Creanţe  faţǎ de entitǎţile asociate (A) 
26753 Alte active financiare (A) 
26754 Depozite la instituţiile de credit (A) 
26758 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor  efectuate de terţi (A) 
26759 Depozite colaterale (A) 

2676 
Dobânzi aferente creanţelor şi  altor împrumuturi privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (A) 

26761 Dobânzi aferente sumelor datorate de entitǎţile din grup (A) 
26762 Dobânzi aferente creantelor faţǎ de entitǎţile asociate (A) 
26763 Dobânzi aferente altor active financiare (A) 
26764 Dobânzi aferente depozitelor la instituţiile de credit (A) 

268  Depozite la societăţi cedente (A) 

2681 Depozite la societăţi cedente privind asigurările  de viaţă (A) 

2682 Depozite la societăţi cedente privind asigurările  generale (A) 

2683 Dobânzi aferente depozitelor la societăţi cedente (A) 

26831 Dobânzi aferente depozitelor la societăţi cedente privind asigurările  de viaţă (A) 

26832 Dobânzi aferente depozitelor la societăţi cedente privind asigurările  generale (A) 

269  Vărsăminte  de efectuat pentru imobilizări financiare (P) 

2691 Vărsăminte  de efectuat pentru imobilizări  financiare privind asigurările  de viaţă (P) 

26911 Vărsăminte  de efectuat privind titlurile de participare deţinute  in filiale (P) 

26912 Vărsăminte  de efectuat privind titlurile detinute in entitati asociate (P) 

26913 Vărsăminte  de efectuat pentru alte titluri si creante (P) 

2692 Vărsăminte  de efectuat pentru imobilizări financiare privind asigurările generale (P) 

26921 Vărsăminte  de efectuat privind titlurile de participare deţinute  in filiale (P) 

26922 Vărsăminte  de efectuat privind titlurile detinute in entitǎţi asociate (P) 

26923 Vărsăminte  de efectuat pentru alte titluri şi creanţe (P) 

2693 
Vărsăminte  de efectuat pentru imobilizări financiare privind administrarea de   
fonduri de pensii facultative (P) 

26931 Vărsăminte  de efectuat privind titlurile de participare deţinute în filiale (P) 

26932 Vărsăminte  de efectuat privind titlurile detinute in entitati asociate (P) 
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26933 Vărsăminte  de efectuat pentru alte titluri şi creanţe (P) 
           

GRUPA 27 
 INSTRUMENTE FINANCIARE 

 

271  Instrumente de capitaluri (A) 

2711 Instrumente de capitaluri privind asigurările de viaţă (A) 
27111 Instrumente de capitaluri detinute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (A) 
27112 Instrumente de capitaluri disponibile pentru vanzare (A) 

2712 Instrumente de capitaluri privind asigurările generale (A) 

27121 Instrumente de capitaluri detinute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (A) 
27122 Instrumente de capitaluri disponibile pentru vanzare (A) 

2713 Instrumente de capitaluri privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
27131 Instrumente de capitaluri detinute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (A) 
27132 Instrumente de capitaluri disponibile pentru vanzare (A) 

272  Instrumente de datorie (A/P)  

2721 Instrumente de datorie  privind asigurările  de viaţă (A/P) 
27211  Instrumente de datorie  detinute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (A) 
27212 Instrumente de datorie  disponibile pentru vanzare (A) 
27213 Instrumente de datorie  detinute pana la scadență (A) 
27214 Credite și creante  (A/P) 

27215 Dobanzi la obligatiuni și alte titluri (A) 
2722 Instrumente de datorie  privind asigurările generale (A/P) 

27221  Instrumente de datorie  detinute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (A) 
27222 Instrumente de datorie  disponibile pentru vanzare (A) 

27223 Instrumente de datorie  detinute pana la scadență (A) 

27224 Credite și creante  (A/P) 

27225 Dobanzi la obligatiuni și alte titluri (A) 

2723 Instrumente de datorie  privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 

27231  Instrumente de datorie  detinute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (A) 

27232 Instrumente de datorie  disponibile pentru vanzare (A) 

27233 Instrumente de datorie  detinute pana la scadență (A) 

27234 Credite și creante  (A/P) 

27235 Dobanzi la obligatiuni și alte titluri (A) 

273  Detineri  la fondurile comune de plasament (A) 
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2731 Detineri  la fondurile comune de plasament privind asigurările  de viaţă (A) 

2732 Detineri la fondurile comune de plasament privind asigurările  generale (A) 

2733 
Detineri la fondurile comune de plasament privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (A) 

274  Pǎrţi în fonduri comune de investiţii  (A) 

2741 Pǎrţi în fonduri comune de investiţii   privind asigurările de viaţă (A) 

2742 Pǎrţi în fonduri comune de investiţii   privind asigurările  generale (A) 

2743 Pǎrţi în fonduri comune de investiţii   privind administrarea de fonduri de pensii facultative(A) 

275 Instrumente derivate (A) 

      2751 Instrumente derivate aferente asigurǎrilor de viaţǎ (A)  

      2752 Instrumente derivate aferente asigurǎrilor generale (A) 

      2753 Instrumente derivate privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

276 Instrumente derivate de acoperire (A) 

2761 Instrumente derivate de acoperire privind asigurarile de viață (A) 

2762 Instrumente derivate de acoperire privind asigurarile generale (A) 

2763 Instrumente derivate de acoperire privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

279  Vărsăminte  de efectuat pentru alte active financiare (P) 

2791 Vărsăminte  de efectuat pentru alte active financiare privind asigurările  de viaţă (P) 

2792 Vărsăminte  pentru alte active  financiare privind asigurările generale (P) 

2793 
Vărsăminte  de efectuat pentru alte active  financiare privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

 
 

GRUPA 28  
AMORTIZAREA  IMOBILIZĂRILOR CORPORALE IN TERENURI, CONSTRUCTII ȘI 

INVESTITII IMOBILIARE 
 
 

281  Amortizarea  imobilizărilor corporale în terenuri, construcții și investiții imobiliare (P) 

2811 Amortizarea  imobilizărilor corporale în terenuri si constructii privind asigurările  de viaţă(P) 

28111 Amortizarea amenajǎrilor de terenuri (P) 
28112 Amortizarea construcţiilor (P) 

2812 Amortizarea  imobilizărilor corporale în terenuri şi construcţii  privind asigurările generale (P) 

28121 Amortizarea amenajǎrilor de terenuri (P) 
28122 Amortizarea construcţiilor (P) 
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2813 
Amortizarea imobilizărilor  corporale în terenuri şi construcţii  privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative (P) 

28131 Amortizarea amenajarilor de terenuri (P) 
28132 Amortizarea construcţiilor (P) 

285 Amortizarea investitiilor imobiliare (P) 
2851 Amortizarea investitiilor imobiliare privind asigurările  de viaţă (P) 
2852 Amortizarea investitiilor imobiliare privind asigurările generale (P) 
2853 Amortizarea investitiilor imobiliare privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

 
 

GRUPA 29   
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE ÎN TERENURI, 

CONSTRUCTII SI INVESTIȚII IMOBILIARE 
 

 

291  
Ajustări pentru deprecierea imobilizări  corporale in terenuri, construcții și  
investiții imobiliare (P) 

2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  construcţiilor privind asigurările  de viaţă (P) 

29111 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  amenajarilor de terenuri (P) 

29112 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P) 

29113 Ajustări pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P) 

2912 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  construcţiilor privind asigurările  generale (P) 
29121 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  amenajarilor de terenuri (P) 

29122 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 

29123 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare (P) 

2913 
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  constructiilor privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

29131 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  amenajǎrilor de terenuri (P) 

29132 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 

29133 Ajustări pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P) 

293  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P) 

2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs privind asigurările  de viaţă (P) 

29311 Ajustări pentru deprecierea amenajarilor de terenuri (P) 

29312 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 
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29313 Ajustări pentru deprecierea investitiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost(P) 

2932 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs privind asigurările  generale (P) 

29321 Ajustări pentru deprecierea amenajarilor de terenuri (P) 

29322 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 

29323 Ajustări pentru deprecierea investitiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (P) 

2933 

 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs privind administrarea de 
 fonduri de pensii facultative (P) 

29331 Ajustări pentru deprecierea amenajǎrilor de terenuri (P) 

29332 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 
        

29333 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (P) 

294  
Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare aferente asigurărilor 
 de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii  este transferată contractantului (P) 

295 
Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare aferente  
contractelor de investitii (P) 

296  Ajustări pentru pierderea de valoare a  activelor financiare (P) 

2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a  activelor  financiare privind asigurările  de viaţă (P) 

29611 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deţinute  la filiale (P) 

29613 Ajustări pentru pierderea de valoare a actiunilor deținute la entități asociate (P) 

29614 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 

29615 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile din grup (P) 

29616 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 

29617 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor față de entitățile asociate  (P) 

29619 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare  (P) 

2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor  financiare privind asigurările generale(P) 

29621 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deţinute  la filiale (P) 

29623 Ajustări pentru pierderea de valoare a actiunilor deținute la entități asociate (P) 

29624 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 

29625 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile din grup (P) 

29626 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 
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29627 Ajustări pentru pierderea de valoare a creantelor față de entitățile asociate  (P) 

29629 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare (P) 
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor ipotecare şi  a altor  

împrumuturi privind asigurările de viaţă (P) 

29631 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor ipotecare (P) 

29632 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor împrumuturi (P) 
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la institutiile de credit şi  la 

 societăţile cedente privind asigurările  de viaţă (P) 

29641 
Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la institutiile de credit privind  
asigurările de viaţă (P) 

29642 
Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la societăţile cedente privind  
asigurările  de viaţă (P) 

2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la institutiile de credit şi  la 
 societăţile cedente privind asigurările  generale (P) 

29651 
Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la institutiile de credit privind 
 asigurările  generale (P) 

29652 
Ajustări pentru pierderea de valoare a depozitelor la societăţile cedente privind  
asigurările  generale (P) 

2966 Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizǎrilor financiare privind administrarea  
de fonduri de pensii facultative (P) 

29661 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deţinute  la filiale (P) 

29663 Ajustări pentru pierderea de valoare a actiunilor deținute la entități asociate (P) 

29664 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 

29665 Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile din grup (P) 

29667 Ajustari pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entitățile asociate (P) 

29669 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare (P) 
2967 Ajustari pentru pierderea de valoare a depozitelor la instituţiile de credit privind  

administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

297  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare (P) 

2971 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare  privind asigurările  de viaţă (P) 

29711 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor şi  altor titluri cu venit variabil (P) 

29712 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor şi  altor titluri cu venit fix (P) 

29713 Ajustări pentru pierderea de valoare a detinerilor la fondurile comune de plasament (P) 

29714 Ajustări pentru pierderea de valoare a pǎrţilor în fonduri comune de investiţii  (P) 

29718 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor  active  financiare (P) 
2972 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare privind 

 asigurările  generale (P) 
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29721 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor si a altor titluri cu venit variabil (P) 

29722 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor şi  altor titluri cu venit fix (P) 

29723 Ajustări pentru pierderea de valoare a detinerilor la fondurile comune de plasament (P) 
29724 Ajustări pentru pierderea de valoare a pǎrţilor în fonduri comune de investiţii  (P) 

29728 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor  active financiare (P) 
2973 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active  financiare  privind administrarea  

de fonduri de pensii facultative (P) 

29731 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor si a altor titluri cu venit variabil (P) 

29732 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor şi  altor titluri cu venit fix (P) 

29733 Ajustări pentru pierderea de valoare a detinerilor la fondurile comune de plasament (P) 

29734 Ajustări pentru pierderea de valoare a pǎrţilor în fonduri comune de investiţii  (P) 

29738 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare (P) 
 
         

CLASA 3  
CONTURI DE ACTIVE SI DATORII ASOCIATE CONTRACTELOR DE ASIGURARE – 

REASIGURARE (REZERVE TEHNICE) 
 

       
GRUPA 31  

REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE  DE VIAŢĂ ŞI  REZERVA DE PRIME 
PRIVIND ASIGURĂRILE  GENERALE 

 
311  Rezerve matematice (P) 

3111 Rezerve matematice privind asigurările directe (P) 

3112 Rezerve matematice privind acceptările în reasigurare (P) 

312  Rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri privind asigurările  de viaţă (P) 

3121 Rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri privind asigurările  directe (P) 

3122 Rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri privind acceptările în reasigurare (P) 

313  Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (P) 

3131 Alte rezerve tehnice privind asigurările  directe (P) 

3132 Alte rezerve tehnice privind acceptările în reasigurare (P) 

3133 Rezerve pentru prime nealocate (P) 

3138 Alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata (P) 

314  
Rezerva matematica aferentă  asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la  
riscul de investiţii  este transferată  contractantului (P) 
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3141 
Rezerva matematica aferenta asigurărilor  de viaţă pentru care expunerea la riscul  
de investiţii  este transferată  contractantului - asigurări  directe (P) 

3142 
Rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru care expunerea la riscul  
de investiţii  este transferată  contractantului - acceptari în reasigurare (P) 

315  Rezerva de prime privind asigurările generale (P) 

3151 Rezerva de prime privind asigurările  directe (P) 

3152 Rezerva de prime privind acceptările în reasigurare (P) 

316 Alte rezerve in legatura cu contractele incheiate (P) 

318  Rezerva de prime privind asigurările de viaţă (P) 

3181 Rezerva de prime privind asigurările  directe (P) 

3182 Rezerva de prime privind acceptările în reasigurare (P) 
 

GRUPA 32  
REZERVA DE DAUNE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI 

ASIGURĂRILE  GENERALE 
 

326  Rezerva de daune privind asigurările  de viaţă (P) 
3261 Rezerva de daune avizate (P) 

32611 Rezerva de daune avizate aferente asigurărilor  directe (P) 

32612 Rezerva de daune avizate aferente acceptărilor  în  reasigurare (P) 

32613 Alte rezerve tehnice de daune (P) 
3262 Rezerva de daune neavizate (P) 

32621 Rezerva de daune neavizate aferente asigurărilor  directe (P) 

32622 Rezerva de daune neavizate aferente acceptărilor în  reasigurare (P) 

327  Rezerva de daune privind asigurările  generale (P) 
3271 Rezerva de daune avizate (P) 

32711 Rezerva de daune avizate privind asigurările  directe (P) 

32712 Rezerva de daune avizate privind acceptările în reasigurare (P) 

32713 Alte rezerve tehnice de daune avizate (P)  
3272 Rezerva de daune neavizate (P) 

32721 Rezerva de daune neavizate privind asigurările  directe (P) 

32722 Rezerva de daune neavizate privind acceptările în reasigurare (P) 
 

GRUPA 33  
REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE  GENERALE 
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332  Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri (P) 

3321 Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările directe (P) 

3322 Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind acceptările în reasigurare (P) 

334 Rezerva pentru riscuri neexpirate (P) 

3341 Rezerva pentru riscuri neexpirate aferente asigurărilor  directe (P) 

3342 Rezerva pentru riscuri neexpirate aferente acceptărilor  în  reasigurare (P) 
335  Alte rezerve tehnice (P) 

3351 Alte rezerve tehnice privind asigurările  directe (P) 

3352 Alte rezerve tehnice privind acceptările în reasigurare (P) 
 

GRUPA 39  
REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE 

 

391  Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice (A) 

3911 Partea cedată reasigurătorului  din rezervele matematice aferente asigurărilor directe (A) 

3912 Partea cedată reasigurătorului din rezervele matematice aferente acceptărilor (A) 

392  Partea cedată  reasigurătorului din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri(A) 

3921 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezervele pentru participare la beneficii şi 
 risturnuri aferente asigurărilor  de viaţă (A) 

39211 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39212 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă acceptărilor  (A) 

3922 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezervele pentru participarea la beneficii şi  
risturnuri aferente asigurărilor  generale (A) 

39221 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39222 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor (A) 

393  Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă (A) 

3931 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 

3932 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor (A) 

394  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva matematica aferentă  asigurărilor   
de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată  contractantului (A) 

3941 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 

3942 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor (A) 

395  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de prime aferentă  asigurărilor  generale(A) 

3951 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 
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3952 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  (A) 

396  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate  
aferentă  asigurărilor de viaţă (A) 

3961 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate (A) 

39611 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39612 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate aferentă  acceptărilor (A) 

3962 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune neavizate (A) 

39621 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune neavizate aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39622 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune neavizate aferentă  acceptărilor (A) 

397  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate 
 aferentă  asigurărilor  generale (A) 

3971 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate (A) 

39711 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39712 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate aferentă  acceptărilor (A) 

3972 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune neavizate (A) 

39721 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune neavizate aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39722 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune neavizate aferentă  acceptărilor (A) 

398  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de prime privind asigurările  de viaţă (A) 

3981 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 

3982 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor (A) 

399  Partea cedată  reasigurătorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale(A) 

3993 Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor  generale (A) 

39931 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe (A) 

39932 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor (A) 
 
 

CLASA 4 
CONTURI DE TERŢI 

 
GRUPA 40 

DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE ASIGURĂRI  DIRECTE 
 

401  Decontari privind primele de asigurare (A) 

4011 Decontari privind primele de asigurare aferente asigurărilor  de viaţă (A) 

4012 Decontari privind primele de asigurare aferente asigurărilor  generale (A) 
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402  Prime anulate şi  de restituit (P) 

4021 Prime anulate şi  de restituit privind asigurările  de viaţă (P) 

4022 Prime anulate şi  de restituit privind asigurările  generale (P) 

404  Decontari privind intermediarii în asigurări (A/P) 

4041 Decontari privind intermediarii în asigurări  aferente asigurărilor  de viaţă (A/P) 

4042 Decontari privind intermediarii în asigurări  aferente asigurărilor  generale (A/P) 

405  Decontari privind operaţiunile de coasigurare (A) 

4051 Decontari privind operaţiunile de coasigurare aferente asigurărilor  de  viaţă (A) 

4052 Decontari privind operaţiunile de coasigurare aferente asigurărilor  generale (A) 
 
 

GRUPA 41  
DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE REASIGURARE 

 

411  Decontǎri privind operaţiunile de reasigurare-acceptǎri (A/P) 

4111 Decontari privind operaţiunile de reasigurare acceptǎri aferente asigurărilor  de viaţă(A/P) 

4112 Decontari privind operaţiunile de reasigurare acceptǎri aferente asigurărilor  generale(A/P) 

412  Decontari privind operaţiunile de reasigurare-cedǎri (A/P) 

4121 Decontari privind operaţiunile de reasigurare cedari aferente asigurărilor  de viaţă (A/P) 

4122 Decontari privind operaţiunile de reasigurare cedari aferente asigurărilor  generale (A/P) 
 

GRUPA 42 
PERSONAL ŞI  CONTURI ASIMILATE 

 

421  
Personal - salarii datorate  si alte beneficii acordate  cu execeptia  
beneficiilor pe termen scurt (P) 

4211 
Personal - salarii datorate  si alte beneficii acordate  cu execeptia beneficiilor  
pe termen scurt  privind asigurările  de viaţă (P) 

    42111 Personal - salarii datorate (P) 

   42112 Beneficii postangajare (P) 

   42113 Alte beneficii pe termen lung (P) 

  42114 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P) 

4212 
Personal - salarii datorate  si alte beneficii acordate  cu execepţia beneficiilor 
 pe termen scurt  privind asigurările  generale (P) 

    42111 Personal - salarii datorate (P) 

   42112 Beneficii postangajare (P) 
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   42113 Alte beneficii pe termen lung (P) 

  42114 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P) 

4213 
Personal - salarii datorate  si alte beneficii acordate  cu execepţia beneficiilor pe  
termen scurt  privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

      42131 Personal - salarii datorate (P) 
      
      42132 Beneficii postangajare (P) 

      42133 Alte beneficii pe termen lung (P) 

      42134 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P) 

422  Sume datorate intermediarilor în asigurări  asimilate salariilor (P) 

4221 Sume datorate intermediarilor în asigurări  privind asigurările  de viaţă (P) 

4222 Sume datorate intermediarilor în asigurări  privind asigurările  generale (P) 

4223 
Sume datorate intermediarilor în asigurări  privind administrarea de fonduri de 
 pensii  facultative (P) 

423  Personal - ajutoare materiale datorate (P) 

4231 Personal - ajutoare materiale datorate privind asigurările  de viaţă (P) 

4232 Personal - ajutoare materiale datorate privind asigurările  generale (P) 

4233 
Personal - ajutoare materiale datorate privind privind administrarea de fonduri de  
pensii  facultative (P) 

4248) Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) 

4241 Prime reprezentând participarea personalului la profit privind asigurările de viaţă(P) 

4242 Prime reprezentând participarea personalului la profit privind asigurările generale(P) 

4243 
Prime reprezentând participarea personalului la profit privind administrarea 
 de fonduri de pensii facultative (P) 

8) Se utilizează atunci cand există baza legală pentru acordarea acestora 

425  Avansuri acordate personalului (A) 

4251 Avansuri acordate personalului privind asigurările  de viaţă (A) 

4252 Avansuri acordate personalului privind asigurările  generale (A) 

4253 Avansuri acordate personalului privind administrarea de fonduri de pensii  facultative(A) 
426  Drepturi de personal neridicate (P) 

4261 Drepturi de personal neridicate privind asigurările  de viaţă (P) 

4262 Drepturi de personal neridicate privind asigurările  generale (P) 

4263 Drepturi de personal neridicate privind administrarea de fonduri de pensii  facultative (P) 

427  Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 
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4271 Reţineri din salarii datorate terţilor privind asigurările  de viaţă (P) 

4272 Reţineri din salarii datorate terţilor privind asigurările  generale (P) 

4273 Reţineri din salarii datorate terţilor privind administrarea de fonduri de pensii  facultative (P) 

428  Alte datorii şi  creanţe  în legaturǎ cu personalul (A/P) 

4281 Alte datorii în legaturǎ cu personalul (A/P) 

42811 Alte datorii în legatura cu personalul privind asigurările  de viaţă (A/P) 

42812 Alte datorii în legatura cu personalul privind asigurările generale (A/P) 

4282 Alte creanţe  în legaturǎ cu personalul (A) 

42821 Alte creanţe  în legaturǎ cu personalul privind asigurările  de viaţă (A) 

42822 Alte creanţe  în legaturǎ cu personalul privind asigurările  generale (A) 

4283 Alte datorii în legatura cu personalul privind administrarea de fonduri de pensii  facultative (P) 

4284 Alte creanţe  în legatura cu personalul privind administrarea de fonduri de pensii  facultative(A) 

429 Alte datorii în legǎturǎ cu intermediarii în asigurǎri (P) 

4291 Alte datorii în legǎturǎ cu intermediarii în asigurǎri privind asigurările de viaţă (P) 

4292 Alte datorii în legǎturǎ cu intermediarii în asigurǎri privind asigurările generale (P) 

4293 
Alte datorii în legǎturǎ cu intermediarii în asigurǎri privind administrarea de fonduri 
 de pensii  facultative (P) 

 
GRUPA 43 

ASIGURĂRI  SOCIALE, PROTECŢIA  SOCIALĂ  ŞI  CONTURI   ASIMILATE 
 

431  Asigurări  sociale (P) 
4311 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale (P) 

43111 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale privind asigurările  de viaţă (P) 

43112 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale privind asigurările  generale (P) 

4312 Contribuţia  personalului pentru asigurările  sociale (P) 

43121 Contribuţia  personalului pentru asigurările  sociale privind asigurările  de viaţă (P) 

43122 Contribuţia  personalului pentru asigurările  sociale privind asigurările  generale (P) 

4313 Contribuţia  angajatorului pentru asigurările  sociale de sănătate (P) 

43131 Contribuţia  angajatorului pentru asigurările  sociale de sănătate privind asigurările  de viaţă(P) 

43132 Contribuţia  angajatorului pentru asigurările  sociale de sănătate privind asigurările  generale(P) 

4314 Contribuţia  angajaţilor pentru asigurările  sociale de sănătate (P) 
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43141 Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  sociale de sănătate privind asigurările  de viaţă (P) 

43142 Contribuţia  angajaţilor pentru asigurările  sociale de sănătate privind asigurările  generale(P) 

4315 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale privind administrarea de fonduri 
 de pensii  facultative (P) 

43151 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale (P) 

43152 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale de sanatate (P) 

4316 
Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  sociale privind administrarea de fonduri 
de pensii  facultative (P) 

43161 Contribuţia  angajaţilor pentru asigurările  sociale (P) 

43162 Contribuţia  angajaţilor pentru asigurările  sociale de sănătate (P) 
437  Ajutor de somaj (P) 

4371 Contribuţia  angajatorului la fondul de somaj (P) 

43711 Contribuţia  angajatorului la fondul de somaj privind asigurările  de viaţă (P) 

43712 Contribuţia  angajatorului la fondul de somaj privind asigurările  generale (P) 

4372 Contribuţia  personalului la fondul de somaj (P) 

43721 Contribuţia  personalului la fondul de somaj privind asigurările  de viaţă (P) 

43722 Contribuţia  personalului la fondul de somaj privind asigurările  generale (P) 

4373 
Contribuţia  angajatorului la fondul de somaj privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative (P) 

4374 
Contribuţia  personalului la fondul de somaj privind administrarea de fonduri de  
pensii facultative (P) 

438  Alte datorii şi  creanţe  sociale (A/P) 
4381 Alte datorii sociale (P) 

43811 Alte datorii sociale privind asigurările  de viaţă (P) 
43812 Alte datorii sociale privind asigurările  generale (P) 

4382 Alte creanţe  sociale (A) 
43821 Alte creanţe  sociale privind asigurările  de viaţă (A) 

43822 Alte creanţe  sociale privind asigurările  generale (A) 

4383 Alte datorii sociale privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

4384 Alte creanţe  sociale privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
 

GRUPA 44 
BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI  CONTURI ASIMILATE 

 
441  Impozitul pe profit (A/P) 
  4411 Impozit pe profit curent (A/P) 
   4412 Impozit amânat (A/P) 
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442  Taxa pe valoarea adaugată (A/P) 
4423 TVA de plata (P) 
4424 TVA de recuperat (A) 
4426 TVA deductibila (A) 
4427 TVA colectata (P) 
4428 TVA neexigibila (A/P) 

443  Fonduri speciale privind activitatea de asigurări (P) 

4431 Fonduri speciale privind activitatea de asigurări de viaţă (P) 
44311 Taxa de funcţionare (P) 
44312 Contribuţia  la fondul de garantare (P) 

44318 Alte contribuţii  la fonduri special (P) 

4432 Fonduri speciale privind activitatea de asigurări  generale (P) 
44321 Taxa de funcţionare (P) 
44322 Contribuţia  la fondul de garantare (P) 
44323 Contribuţia  procentuala din primele pentru asigurarea obligatorie RCA (P) 
44324 Contribuţia  la fondul de protecţie a victimelor străzii (P) 
44325 Contribuţia  la fondul de compensare (P) 
44328 Alte contribuţii  la fonduri speciale privind activitatea de asigurare (P) 

444  Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 

4441 Impozitul pe venituri de natura salariilor pentru asigurările  de viaţă (P) 

4442 Impozitul pe venituri de natura salariilor pentru asigurările  generale (P) 

4443 
Impozitul pe venituri de natura salariilor pentru administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

445  Subvenţii (A) 

4451 Subvenţii  privind asigurările  de viaţă (A) 
44511 Subvenţii  guvernamentale (A) 
44512 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 

44518 Alte sume primate cu caracter de subvenţii (A) 

4452 Subvenţii  privind asigurările  generale (A) 
44521 Subvenţii  guvernamentale (A) 
44522 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 

44528 Alte sume primate cu caracter de subvenţii (A) 

4453 Subvenţii  privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

44531 Subvenţii  guvernamentale (A) 

44532 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 

44538 Alte sume primate cu caracter de subvenţii (A) 

446  Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate (P) 
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4461 Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate pentru asigurările  de viaţă (P) 

4462 Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate pentru asigurările  generale (P) 

4463 
Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate pentru administrarea de fonduri de 
 pensii facultative (P) 

447  Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  asimilate (P) 

4471 Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  asimilate privind asigurările  de viaţă (P) 

4472 Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  asimilate privind asigurările  generale (P) 

4473 
Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  asimilate privind administrarea de fonduri 
 de pensii facultative (P) 

448  Alte datorii şi  creanţe  cu bugetul statului (A/P) 

4481 Alte datorii faţă de bugetul statului (P) 

44811 Alte datorii faţă de bugetul statului privind asigurările  de viaţă (P) 

44812 Alte datorii faţă de bugetul statului privind asigurările  generale (P) 

4482 Alte creanţe  privind bugetul statului (A) 

44821 Alte creanţe  privind bugetul statului aferente asigurărilor  de viaţă (A) 

44822 Alte creanţe  privind bugetul statului aferente asigurărilor  generale (A) 

4483 Alte datorii faţă de bugetul statului privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

4484 Alte creanţe  faţă de bugetul statului privind administrarea de fonduri de pensii facultative(A) 
 

GRUPA 45 
GRUP ŞI  ACTIONARI 

 

451  Decontǎri între entitățile din grup (A/P) 
4511 Decontǎri între entitățile din grup (A/P) 

45111 Decontǎri între  entitățile din grup privind asigurările de viaţă (A/P) 

45112 Decontǎri între entitățile din grup privind asigurările generale (A/P) 

4518 Dobânzi aferente decontǎrilor între entitățile din grup (A/P) 

45181 Dobȃnzi aferente decontǎrilor între societăţi afiliate privind asigurările de  viaţă (A/P) 

45182 Dobȃnzi aferente decontǎrilor între entitățile din grup privind asigurările generale (A/P) 

452  Decontǎri cu entitǎţile asociate și entitățile controlate în comun (A/P) 

4521 Decontǎri cu entitǎţile associate (A/P) 

45211 Decontǎri cu entitǎţile asociate privind asigurările de viaţă (A/P) 

45212 Decontǎri cu entitǎţile asociate privind asigurările generale (A/P) 

     45213 Decontǎri cu entitǎţile asociate privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 
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4528 Dobânzi aferente decontǎrilor cu entitǎţile  asociate (A/P) 

45281 Dobânzi aferente decontǎrilor cu entitǎţile asociate privind asigurările de viaţă (A/P) 

45282 Dobânzi aferente decontǎrilor cu entitǎţile asociate privind asigurările generale (A/P) 

45283 
Dobânzi aferente decontǎrilor cu entitǎţile asociate privind  
administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 

455  Sume datorate acționarilor (P) 
4551 Acţionari - conturi curente (P) 

45511 Acţionari - conturi curente privind asigurările de viaţă (P)  

45512 Acţionari - conturi curente privind asigurările generale (P) 

4553 
Acţionari - conturi curente şi dobȃnzi privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

45531 Acţionari - conturi curente (P) 

45532 Acţionari – dobȃnzi la conturi curente (P) 

4558 Acţionari - dobânzi la conturi curente (P) 

45581 Acţionari - dobânzi la conturi curente privind asigurările de viaţă (P) 

45582 Acţionari - dobânzi la conturi curente privind asigurările generale (P) 

456 Decontǎri cu acţionarii privind capitalul (A) 

4561 Decontǎri cu acţionarii privind capitalul-asigurări  de viaţă (A) 

4562 Decontǎri cu acţionarii privind capitalul-asigurări  generale (A) 

4563 Decontǎri cu acţionarii privind capitalul - administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
457  Dividende de plătit (P) 

458  Decontǎri din operaţii  în participaţie (A/P) 
4581 Decontǎri din operaţii  în participaţie-activ (A) 

45811 Decontǎri din operaţii  în participaţie-activ privind asigurările  de viaţă (A) 

45812 Decontǎri din operaţii  în participaţie-activ privind asigurările  generale (A) 

45813 
Decontǎri din operaţii  în participaţie-activ privind administrarea de fonduri   
de pensii facultative (A) 

4582 Decontǎri din operaţii  în participaţie-pasiv (P) 

45821 Decontǎri din operaţii  în participaţie-pasiv privind asigurările  de viaţă (P) 

45822 Decontǎri din operaţii  în participaţie-pasiv privind asigurările  generale (P) 

45823 
Decontǎri din operaţii  în participaţie-pasiv privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 
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GRUPA 46 
DEBITORI ŞI  CREDITORI DIVERŞI 

 
461  Debitori diverşi (A) 

4611 Debitori diverşi privind asigurările  de viaţă (A) 

4612 Debitori diverşi privind asigurările  generale (A) 

4613 Debitori diverşi privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
462  Creditori diverşi (P) 

4621 Creditori diverşi pentru asigurări  de viaţă (P) 

4622 Creditori diverşi pentru asigurări  generale (P) 

4623 Creditori diverşi pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
463 Efecte de plătit (P) 

4631 Efecte de plătit pentru asigurări  de viaţă (P) 

4632 Efecte de plătit pentru asigurări  generale (P) 

4633 Efecte de plătit pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
464  Efecte de primit (A) 

4641 Efecte de primit pentru asigurări  de viaţă (A) 

4642 Efecte de primit pentru asigurări  generale (A) 

4643 Efecte de primit pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

465 
Sume recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor faţǎ de terţi 
(subrogarea in drepturile acestora) sau din achiziţionarea drepturilor  
de proprietate asupra bunurilor asigurate (A) 

 
 

GRUPA 47 
CONTURI DE REGULARIZARE ŞI  ASIMILATE 

 

471  Cheltuieli privind chiriile şi  dobânzile înregistrate în avans (A) 

4711 Chirii şi  dobânzi înregistrate în avans privind asigurările  de viaţă (A) 

4712 Chirii şi  dobânzi înregistrate în avans privind asigurările  generale (A) 

4713 
Chirii şi  dobânzi înregistrate în avans privind administrarea de 
 fonduri de pensii facultative (A) 

472  Cheltuieli de achiziţie reportate (A) 

4721 Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările  de viaţă (A) 

4722 Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările  generale (A) 

473  Alte cheltuieli înregistrate în avans (A) 
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4731 Alte cheltuieli înregistrate în avans privind asigurările  de viaţă (A) 

4732 Alte cheltuieli înregistrate în avans privind asigurările  generale (A) 

4733 Alte cheltuieli înregistrate în avans privind administrarea de fonduri de pensii facultative(A) 
474  Venituri înregistrate în avans (P) 

4741 Venituri înregistrate în avans privind asigurările  de viaţă (P) 

4742 Venituri înregistrate în avans privind asigurările  generale (P) 

4743 Venituri înregistrate în avans privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

475  Decontari din operaţiuni  în curs de clarificare (A/P) 

4751 Decontari din operaţiuni  în curs de clarificare privind asigurările  de viaţă (A/P) 

4752 Decontari din operaţiuni  în curs de clarificare privind asigurările  generale (A/P) 

4753 
Decontari din operaţiuni  în curs de clarificare privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative (A/P) 

476 Subvenţii pentru investiţii (P) 

4761 Subvenţii pentru investiţii privind asigurările  de viaţă (P) 

47611 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 

47612 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii  pentru investiţii (P) 

47613 Donaţii pentru investiţii (P) 

47614 Plusuri de inventar de natura imobilizǎrilor (P) 

47618 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 

4762 Subvenţii pentru investiţii privind asigurările  generale (P) 

47621 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 

47622 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii  pentru investiţii (P) 

47623 Donaţii pentru investiţii (P) 

47624 Plusuri de inventar de natura imobilizǎrilor (P) 

47628 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 

4763 Subvenţii pentru investiţii aferente administrǎrii de fonduri de pensii facultative (P) 

47631 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 

47632 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii  pentru investiţii (P) 

47633 Donaţii pentru investiţii (P) 

47634 Plusuri de inventar de natura imobilizǎrilor (P) 

47638 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 

477 Venituri de realizat privind operaţiunile de reasigurare –cedări (P) 
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4771 Venituri de realizat privind operaţiunile de reasigurare -cedǎri  privind asigurările  de viaţă(P) 

4772 Venituri de realizat  privind operaţiunile de reasigurare –cedǎri privind asigurările  generale(P) 
 

GRUPA 48 
DECONTARI ÎN CADRUL UNITĂŢII 

 

481  Decontǎri între unitate şi  subunitǎţi (A/P) 

4811 Decontari între unitate şi  subunitǎţi privind asigurările de viaţă (A/P) 

4812 Decontari între unitate şi  subunitǎţi privind asigurările generale (A/P) 

4813 Decontari între unitate şi  subunitati privind administrarea de fonduri de pensii facultative(A/P) 
482  Decontǎri între subunitǎţi (A/P) 

4821 Decontǎri între subunitǎţi privind asigurările de viaţă (A/P) 

4822 Decontǎri între subunitǎţi privind asigurările generale (A/P) 

4823 Decontǎri între subunitǎţi privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 
 

GRUPA 49 
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 

 

491  
Ajustări  pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile cu tertii din 
 activitatea  de asigurare şi reasigurare (P) 

4911 
Ajustări  pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile cu tertii din 
 activitatea de asigurare şi reasigurare aferente asigurărilor de viaţă (P) 

4912 
Ajustări  pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile cu tertii din  
activitatea de asigurare şi reasigurare aferente asigurărilor generale (P) 

495  Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontǎri în cadrul grupului şi  cu acţionarii(P) 
4951 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontǎri decontǎri în cadrul grupului 

 şi  cu acţionarii privind asigurările de viaţă (P) 
4952 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontǎri decontǎri în cadrul grupului   

şi  cu acționarii privind asigurările generale (P) 

4953 
Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontǎri decontǎri în cadrul  
grupului  şi  cu acţionarii privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

496  Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori diverşi (P) 

4961 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi privind asigurările de viaţă (P) 

4962 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi privind asigurările generale (P) 

4963 
Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi privind administrarea  
de fonduri de pensii facultative (P) 

4964 Ajustări pentru deprecierea sumelor recuperabile provenite din achiziţionarea  
creanţelor faţǎ de terţi  (P) 
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CLASA 5 
ALTE ELEMENTE DE ACTIV 

 
GRUPA 50 

IMOBILIZĂRI  NECORPORALE 
 

507  Fond comercial (A) 

     50719) Fond comercial  pozitiv  (A) 

50711 Fond comercial  pozitiv privind asigurările  de viaţă (A) 

50712 Fond comercial  pozitiv privind asigurările  generale (A) 

50713 Fond comercial  pozitiv privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
9)

 Acest cont apare , de regulă în situațiile financiare consolidate 

508  Alte imobilizări  necorporale (A) 

5081 Alte imobilizări  necorporale privind asigurările  de viaţă (A) 

5082 Alte imobilizări  necorporale privind asigurările generale (A) 

5083 Alte imobilizări  necorporale privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
 

GRUPA 51 
IMOBILIZĂRI  CORPORALE DE EXPLOATARE 

 
511  Mijloace fixe (A) 

5111 Mijloace fixe privind asigurările  de viaţă (A) 

51112 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

51113 Aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 
51114 Mijloace de transport (A) 

51116 
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
 materiale şi  alte active corporale (A) 

5112 Mijloace fixe privind asigurările  generale (A) 

51122 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 
51123 Aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

51124 Mijloace de transport (A) 

51126 
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
  materiale şi  alte active corporale (A) 

5113 Mijloace fixe privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

51131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

51132 Aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

51133 Mijloace de transport (A) 
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51136 
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi  
 materiale şi  alte active corporale (A) 

 
GRUPA 52 

IMOBILIZĂRI ÎN CURS SI AVANSURI 
 

521  Imobilizări corporale în curs (A) 

5211 Imobilizări  corporale în curs privind asigurările  de viaţă (A) 

52112 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

         52113 Aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

52118 Alte imobilizari corporale în curs (A) 

5212 Imobilizări  corporale în curs privind asigurările  generale (A) 

52122 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

         52123 Aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

52128 Alte imobilizari corporale în curs (A) 

5213 Imobilizări corporale în curs privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

52132 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

         52133 Aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

52138 Alte imobilizari corporale în curs (A) 

522  Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale (A) 

5221 Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale privind asigurările  de viaţă (A) 

52212 Avansuri acordate pentru echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

52213 Avansuri acordate pentru aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

52214 Avansuri acordate pentru mijloace de transport (A) 

52218 Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale (A) 

5222 Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale privind asigurările  generale (A) 

52222 Avansuri acordate pentru echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

52223 Avansuri acordate pentru aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

52224 Avansuri acordate pentru mijloace de transport (A) 

52228 Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale (A) 

5223 
Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale privind administrarea de fonduri 
 de pensii facultative (A) 
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52232 Avansuri acordate pentru echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (A) 

52233 Avansuri acordate pentru aparate şi  instalaţii de masurare, control şi  reglare (A) 

52234 Avansuri acordate pentru mijloace de transport (A) 

52238 Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale (A) 

523 Imobilizări necorporale în curs (A) 

5231 Imobilizări  necorporale în curs privind asigurările  de viaţă (A) 

5232 Imobilizări  necorporale în curs privind asigurările  generale(A) 

5233 Imobilizări  necorporale în curs privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

524  Avansuri acordate pentru imobilizări  necorporale (A) 

5241 Avansuri acordate pentru imobilizări  necorporale privind asigurările  de viaţă (A) 

5242 Avansuri acordate pentru imobilizări  necorporale privind asigurările  generale (A) 

5243 
Avansuri acordate pentru imobilizări  necorporale privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (A) 

 
GRUPA 53 

ALTE ACTIVE MATERIALE ŞI  STOCURI 
 

531  Materiale consumabile (A) 

5311 Materiale consumabile privind asigurările  de viaţă (A) 
53111 Materiale consumabile (A) 
53112 Combustibili  (A) 
53113 Materiale publicitare (A) 
53114 Piese de schimb (A) 
53115 Imprimate specifice (A) 

53118 Alte active materiale şi  stocuri (A) 

5312 Materiale consumabile privind asigurările  generale (A) 
53121 Materiale consumabile (A) 
53122 Combustibili  (A) 
53123 Materiale publicitare (A) 
53124 Piese de schimb (A) 

53125 Imprimate specifice (A) 

53128 Alte active materiale şi  stocuri (A) 

5313 Materiale consumabile privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

53131 Materiale consumabile (A) 

53132 Combustibili  (A) 

53133 Materiale publicitare (A) 
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53134 Piese de schimb (A) 

53135 Imprimate specifice (A) 

53138 Alte active materiale şi  stocuri (A) 

532  Alte materiale (A) 

5321    Alte materiale privind asigurările  de viaţă (A) 

5322    Alte materiale privind asigurările  generale (A) 

5323     Alte materiale  privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 

533 Active imobilizate deţinute în vederea vǎnzǎrii (A) 

5331 Active imobilizate deţinute în vederea vȃnzǎrii privind asigurările  de viaţă (A) 
5332 Active imobilizate deţinute în vederea vȃnzǎrii privind asigurările generale (A) 

5333 
Active imobilizate deţinute în vederea vȃnzǎrii privind administrarea 
 de fonduri de pensii facultative (A) 

 
 

GRUPA 54 
INVESTITII PE TERMEN SCURT SI TREZORERIE 

 

542  Obligaţiuni emise şi  rascumparate (A) 

5421 Obligaţiuni emise şi  rascumparate privind asigurările  de viaţă (A) 

5422 Obligaţiuni emise şi  rascumparate privind asigurările  generale (A) 

  543  Valori de încasat (A) 
5431 Valori de încasat privind asigurările  de viaţă (A) 

54311 Cecuri de încasat (A) 
54312 Efecte de încasat (A) 
54313 Efecte remise spre scontare (A) 

5432 Valori de încasat privind asigurările  generale (A) 
54321 Cecuri de încasat (A) 
54322 Efecte de încasat (A) 
54323 Efecte remise spre scontare (A) 

5433 Valori de încasat privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
54331 Cecuri de încasat (A) 
54332 Efecte de încasat (A) 
54333 Efecte remise spre scontare (A) 

544  Conturi curente la bănci (A) 

5441 Conturi curente la bănci privind asigurările  de viaţă (A) 
54411 Conturi la bănci în lei (A) 
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54414 Conturi la bănci în valuta (A) 
54415 Sume în curs de decontare (A) 

5442 Conturi curente la bănci privind asigurările  generale (A) 
54421 Conturi la bănci în lei (A) 
54424 Conturi la bănci în valuta (A) 
54425 Sume în curs de decontare (A) 

5443 Conturi curente la bănci privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
54431 Conturi la bănci în lei (A) 
54434 Conturi la bănci în valuta (A) 
54435 Sume în curs de decontare (A) 

545  Dobânzi (A/P) 

5451 Dobânzi privind asigurările  de viaţă (A/P) 
54511 Dobânzi de plătit (P) 
54512 Dobânzi de încasat (A) 

5452 Dobânzi privind asigurările  generale (A/P) 
54521 Dobânzi de plătit (P) 
54522 Dobânzi de încasat (A) 

5453 Dobânzi privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A/P) 
54531 Dobânzi de plătit (P) 
54532 Dobânzi de încasat (A) 

546  Credite bancare pe termen scurt (P) 

5461 Credite bancare pe termen scurt privind asigurările  de viaţă (P) 

54611 Credite bancare pe termen scurt (P) 

54612 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţǎ (P) 

54613 Credite externe garantate de stat (P) 

54614 Credite externe garantate de bănci (P) 

54615 Credite de la trezoreria statului (P) 

54616 Credite interne garantate de stat (P) 

54617 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 

5462 Credite bancare pe termen scurt privind asigurările  generale (P) 

54621 Credite bancare pe termen scurt (P) 

54622 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţǎ (P) 

54623 Credite externe garantate de stat (P) 

54624 Credite externe garantate de bănci (P) 

54625 Credite de la trezoreria statului (P) 
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54626 Credite interne garantate de stat (P) 

54627 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 

5463 Credite bancare pe termen scurt privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 

54631 Credite bancare pe termen scurt (P) 

54632 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţǎ (P) 

54633 Credite externe garantate de stat (P) 

54634 Credite externe garantate de bănci (P) 

54635 Credite de la trezoreria statului (P) 

54636 Credite interne garantate de stat (P) 

54637 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 
547  Casa (A) 

5471 Casa privind asigurările  de viaţă (A) 
54711 Casa în lei (A) 
54714 Casa în valuta (A) 

5472 Casa privind asigurările  generale (A) 
54721 Casa în lei (A) 
54724 Casa în valuta (A) 

5473 Casa privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
54731 Casa în lei (A) 
54734 Casa în valuta (A) 

548  Alte valori (A) 

5481 Alte valori privind asigurările  de viaţă (A) 
54811 Timbre fiscale şi  poştale (A) 
54818 Alte valori (A) 

5482 Alte valori privind asigurările  generale (A) 
54821 Timbre fiscale şi  poştale (A) 
54828 Alte valori (A) 

5483 Alte valori privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
54831 Timbre fiscale şi  poştale (A) 
54838 Alte valori (A) 

549  Vărsăminte  de efectuat (P) 
5491 Vărsăminte  de efectuat pentru asigurările  de viaţă (P) 

5492 Vărsăminte  de efectuat pentru asigurările  generale (P) 

5493 Vărsăminte  de efectuat pentru administrarea de fonduri de pensii facultative (P) 
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GRUPA 55 

ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE 
 

551  Acreditive (A) 

5511 Acreditive privind asigurările  de viaţă (A) 
55111 Acreditive în lei (A) 
55112 Acreditive în valuta (A) 

5512 Acreditive privind asigurările  generale (A) 
55121 Acreditive în lei (A) 
55122 Acreditive în valuta (A) 

5513 Acreditive privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
55131 Acreditive în lei (A) 
55132 Acreditive în valuta (A) 

552 10) Avansuri de trezorerie (A) 
5521 Avansuri de trezorerie privind asigurările  de viaţă (A) 

5522 Avansuri de trezorerie privind asigurările  generale (A) 

5523 Avansuri de trezorerie privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
10) În acest cont se înregistrază și sumele acordate prin sistemul de carduri 

 
GRUPA 56 

VIRAMENTE INTERNE 
 

561  Viramente interne (A) 

5611 Viramente interne privind asigurările  de viaţă (A) 

5612 Viramente interne privind asigurările  generale (A) 

5613 Viramente interne privind administrarea de fonduri de pensii facultative (A) 
 

GRUPA 58 
AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 

 

580  Amortizari privind imobilizările necorporale (P) 

5801 Amortizari privind imobilizările necorporale privind asigurările de viaţă (P) 

5802 Amortizari privind imobilizările necorporale privind asigurările generale (P) 

5803 
Amortizari privind imobilizările necorporale privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative (P) 

581  Amortizari privind imobilizările corporale (P) 

5811 Amortizarea privind imobilizările corporale aferente asigurărilor  de viaţă (P) 
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58112 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (P) 

58113 Amortizarea aparatelor şi  instalatiilor de masurare,control şi  reglare (P) 

58114 Amortizarea mijloacelor de transport (P) 

58116 
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor 
 umane şi  materiale şi  a altor active corporale privind asigurarile de viata (P) 

5812 Amortizari privind imobilizările corporale aferente asigurărilor generale (P) 

58122 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (P) 

58123 Amortizarea aparatelor şi  instalatiilor de masurare,control şi  reglare (P) 

58124 Amortizarea mijloacelor de transport (P) 

58126 
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor 
 umane şi  materiale şi  a altor active corporale privind asigurarile de viata (P) 

5813 Amortizari privind imobilizările corporale aferente administrarii de fonduri de pensii facultative(P) 

58131 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (P) 

58132 Amortizarea aparatelor şi  instalatiilor de masurare,control şi  reglare (P) 

58133 Amortizarea mijloacelor de transport (P) 

58136 
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a 
 valorilor umane şi  materiale şi  a altor active corporale privind asigurarile de viata (P) 

 
GRUPA 59  

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ŞI  ALTOR   ACTIVE 
MATERIALE 

 

590  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P) 

5901 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări  necorporale privind asigurările  de  viaţă(P) 

59017 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial (P) 

59018 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 

5902 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind asigurările  generale (P) 

59027 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial (P) 

59028 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 

5903 
Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind administrarea  
de fonduri de pensii facultative (P) 

59037 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial (P) 

59038 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 

591  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale de exploatare (P) 

5911 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale privind asigurările  de viaţă (P) 
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59112 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (P) 

59113 Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi  instalatiilor de masurare, control şi  reglare (P) 

59114 Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport (P) 

59116 
Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor 
 de protecţie a valorilor umane şi  materiale şi  altor active corporale (P) 

5912 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale privind asigurările  generale (P) 

59122 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (P) 

59123 Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi  instalatiilor de masurare, control şi  reglare (P) 
59124 Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport (P) 

59126 
Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor  
de protecţie a valorilor umane şi  materiale şi  altor active corporale (P) 

5913 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

59132 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) (P) 

59133 Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi  instalatiilor de masurare, control şi  reglare (P) 

59134 Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport (P) 

59136 
Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor (P)  
de protecţie a valorilor umane şi  materiale şi  altor active corporale (P) 

592  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs (P) 

5921 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs privind asigurările  de viaţă (P) 

59211 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P) 

59213 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs (P) 

5922 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor  în curs privind asigurările  generale (P) 

59221 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P) 

59223 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs (P) 

5923 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

59231 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P) 

59233 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs (P) 

593  Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 

5931 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile privind asigurările  de viaţă (P) 

5932 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile privind asigurările  generale (P) 

5933 
Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative (P) 

594  Ajustări pentru deprecierea altor materiale  (P) 
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5941 Ajustări pentru deprecierea altor materiale  privind asigurările de viaţă (P) 

5942 Ajustări pentru deprecierea altor materiale  privind asigurările generale (P) 

5943 
Ajustări pentru deprecierea altor materiale  privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative (P) 

596  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi  rascumparate (P) 

5961 
Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi  rascumparate privind  
asigurările  de viaţă (P) 

5962 
Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi  rascumparate privind  
asigurările  generale (P) 

 
CLASA 6 

CONTURI DE CHELTUIELI 
 

GRUPA 60 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

 

601  Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările  de viaţă directe 
6011 Cheltuieli privind daunele 
6013 Cheltuieli privind anuitǎţile 
6014 Cheltuieli privind rǎscumpǎrǎrile 

6018 Alte cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările  de viaţă  

602  Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările  generale directe 
6021 Cheltuieli privind daunele 
6023 Cheltuieli privind anuitǎţile 
6024 Cheltuieli privind recuperarile 

6028 Alte cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările  generale directe 

604  Cheltuieli privind daunele şi  prestațiile la asigurările  de viaţă acceptǎri 
6041 Cheltuieli privind daunele 
6043 Cheltuieli privind anuitǎţile 

6044 Cheltuieli privind răscumpǎrǎrile 

6048 Alte cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările de viaţă acceptate în reasigurare 

605  Cheltuieli privind daunele şi  prestaţiile la asigurările  generale acceptǎri 
6051 Cheltuieli privind daunele 
6053 Cheltuieli privind anuitǎţile 
6054 Cheltuieli privind recuperǎrile 
6058 Alte cheltuieli privind daunele şi  prestaţiile la asigurările generale acceptate în reasigurare 
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GRUPA 61 
CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE TEHNICE AFERENTE   ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ 

ŞI A REZERVEI DE PRIME LA ASIGURĂRI   GENERALE 
 

611  Cheltuieli privind rezerva matematica 

6111 Cheltuieli privind rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţǎ directe 

6112 Cheltuieli privind rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţǎ acceptate  în reasigurare 

612  
Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri aferentă 
 asigurărilor  de viaţă 

6121 
Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri aferentă   
asigurărilor  directe de viaţǎ 

6122 
Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri aferentă   
asigurǎrilor de asigurărilor  de viaţǎiaţǎ acceptate  în reasigurare 

613  Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă 

6131 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor  directe de viaţǎ 

6132 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferenteasigurǎrilor de viaţǎ acceptate  în reasigurare 

6133 Cheltuieli privind rezerve pentru prime nealocate 

6138 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata  

614  
Cheltuieli privind rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru  
care expunerea la riscul de investiţii   este transferată contractantului  

6141 
Cheltuieli privind rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru  care  
expunerea la riscul de investiţii   este transferată  contractantului pentru asigurările  directe 

6142 
Cheltuieli privind rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru care  expunerea 
la riscul de investiţii   este transferată  contractantului pentru acceptările în reasigurare 

615  Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă  asigurărilor  generale 

6151 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă  asigurărilor  directe 

6152 Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă  acceptărilor  în reasigurare 

618  Chletuieli privind rezerva de prime aferentă  asigurărilor  de viaţă 

6181 Chletuieli privind rezerva de prime aferentă  asigurărilor  directe 

6182 Chletuieli privind rezerva de prime aferentă  acceptărilor  în reasigurare 

619  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezervele tehnice privind asigurările  de viaţă  
şi  rezerva de prime la asigurările  generale 

6191 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva matematicǎ 

61911 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61912 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  

6192 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri  
privind asigurările  de viaţă 
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61921 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61922 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  

6193 Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor  de viaţă 

61931 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61932 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  

6194 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă  
pentru care expunerea la riscul de investiţii   este transferată  contractantului  

61941 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61942 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  

6195 Partea cedată  reasigurătorului  din  rezerva de prime aferente asigurărilor  generale 

61951 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61952 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  

6196 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva pentru participarea la beneficii şi   
risturnuri aferente asigurărilor  generale 

61961 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61962 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  

6198 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de prime aferente asigurărilor  de viaţă 

61981 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

61982 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor  
 

GRUPA 62 
CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE DE DAUNE AFERENTE   ASIGURĂRILOR  DE 

VIAŢĂ ŞI  GENERALE 
 

626  Cheltuieli privind rezerva de daune aferente asigurărilor  de viaţă 

6261 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate 

62611 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă  asigurărilor  directe 

62612 
Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă  asigurǎrilor de viaţǎ  
acceptate  în reasigurare 

62613 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice de daune 

6262 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă  asigurǎrilor de viaţǎ 

62621 
Rezerva de daune neavizate pentru asigurǎrile suplimentare incluse în asigurǎrile  
de viaţa directe 

62622 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă  acceptărilor  în reasigurare 

627  Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă  asigurărilor  generale 
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6271 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă  asigurărilor  generale 

62711 Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă  asigurărilor  directe 

62712 
Cheltuieli privind rezerva de daune avizate aferentă asigurărilor  generale acceptate  
 în reasigurare 

62713 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice de daune 

6272 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă asigurărilor  generale 

62721 Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă  asigurărilor generale  directe 

62722 
Cheltuieli privind rezerva de daune neavizate aferentă  asigurărilor  generale acceptate  
 în reasigurare 

629  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezervele de daune aferente asigurărilor   
de viaţă şi  generale 

6296 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva  de daune avizate şi  neavizate aferente  
asigurărilor  de viaţă 

62961 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate aferente  
asigurărilor  directe 

62962 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate aferentă   
acceptărilor în reasigurare 

6297 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezervele de daune avizate şi  neavizate aferente  
asigurărilor  generale 

62971 
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate aferentă   
asigurărilor  directe 

62972 Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate aferentă  acceptărilor  
 

GRUPA 63 
CHELTUIELI PRIVIND ALTE REZERVE TEHNICE AFERENTE  

  ASIGURĂRILOR GENERALE 
 

632  Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri 

6321 
Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri aferentă  asigurărilor   
directe 

6322 
Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri aferentă   
acceptărilor  în reasigurare 

634  Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate 

6341 Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate aferente asigurărilor directe 

6342 Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate aferente acceptărilor în reasigurare 

635  Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 

6351 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale  directe 

6352 Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferentă  asigurărilor generale acceptate în reasigurare 

639  Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale 
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6393 Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice 

63931 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  asigurărilor  directe 

63932 Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  acceptărilor în reasigurare 
 

GRUPA 64 
CHELTUIELI CU PERSONALUL, IMPOZITE, TAXE ŞI  

VĂRSĂMINTE  ASIMILATE 
 

641  Cheltuieli cu salariile personalului 

6411 Cheltuieli cu salariile personalului aferente asigurărilor  de viaţă 

6412 Cheltuieli cu salariile personalului aferente asigurărilor  generale 

6413 Cheltuieli cu salariile personalului privind administrarea de de fonduri de pensii facultative 

642  Cheltuieli privind asigurările şi  protecţia  socială  

6421 Cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia socială  aferentă  asigurărilor  de viaţă 

64211 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale 

64212 Contribuţia  angajatorului pentru ajutorul de somaj 

64213 Contribuţia  angajatorului pentru asigurările  sociale de sănătate 

64216 Contribuţia angajatorului la schemele de pensii facultative 

64217 Contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate 

64218 Alte cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia  socială  

6422 Cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia  socială  aferentă  asigurărilor  generale 

64221 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale 

64222 Contribuţia  angajatorului pentru ajutorul de somaj 

64223 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale de sănătate 

64226 Contribuţia angajatorului la schemele de pensii facultative 

64227 Contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate 

64228 Alte cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia  socială  
6423 Cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia  socială  aferente  administrarii de  

fonduri de pensii facultative 

64221 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale 

64222 Contribuţia  angajatorului pentru ajutorul de somaj 

64223 Contribuţia  angajatorului la asigurările  sociale de sănătate 

64226 Contribuţia angajatorului la schemele de pensii facultative 
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64227 Contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate 

64228 Alte cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia  socială  

643 Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare 

6431 Cheltuieli cu fondurile speciale privind asigurările  de viaţă 

64311 Cheltuieli privind taxa de funcţionare 

64312 Cheltuieli privind contribuţia la fondul de garantare 

64318 Cheltuieli privind contribuţii la alte fonduri speciale 

6432 Cheltuieli cu fondurile speciale privind asigurările  generale 

64321 Cheltuieli privind taxa de funcţionare 

64322 Cheltuieli privind contribuţia  la fondul de garantare 

64323 Cheltuieli privind contribuţia  procentuala din primele pentru asigurarea obligatorie RCA 

64324 Cheltuieli privind contribuţia  la fondul de protejare a victimelor străzii 

64325 Cheltuieli privind contribuţia  la fondul de compensare 

64328 Cheltuieli privind contribuţii  la alte fonduri speciale 

644  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate 

6441 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate privind asigurările  de viaţă 

6442 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate privind asigurările  generale 

6443 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative 

645 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaţilor 

6451 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaţilor privind asigurările  de viaţă 

6452 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaţilor privind asigurările  generale 

6453 
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaţilor  privind administrarea de  
fonduri de pensii facultative 

646 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 

6461 
Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii privind  
asigurarile de viata 

6462 
Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii privind  
asigurarile generale 

6463 
Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii privind administrarea  
de fonduri  de pensii facultative  

647 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 

6471 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit privind asigurarile de viata 

6472 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit privind asigurarile generale 
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6473 
Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit privind  
administrarea de fonduri  de pensii facultative  

GRUPA 65 
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

651  Cheltuieli privind comisioanele de reasigurare 

6511 Cheltuieli privind comisioanele de reasigurare aferente asigurărilor de viaţă 

6512 Cheltuieli privind comisioanele de reasigurare aferente asigurărilor  generale 

652  Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale 

6521 Cheltuieli cu materialele consumabile aferente asigurărilor de viaţă 

65211 Cheltuieli cu materialele consumabile 

65212 Cheltuieli privind combustibilul  

65213 Cheltuieli privind materialele publicitare 

65214 Cheltuieli privind piesele de schimb 

65215 Cheltuieli privind imprimatele specifice 

65218 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 

6522 Cheltuieli cu materialele consumabile aferente asigurărilor  generale 

65221 Cheltuieli cu materialele consumabile 

65222 Cheltuieli privind combustibilul  

65223 Cheltuieli privind materialele publicitare 

65224 Cheltuieli privind piesele de schimb 

65225 Cheltuieli privind imprimatele specifice 

65228 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 
6523 Cheltuieli cu materialele consumabile privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 

65231 Cheltuieli cu materialele consumabile 
65232 Cheltuieli privind combustibilul  
65233 Cheltuieli privind imprimatele specifice 
65234 Cheltuieli privind piesele de schimb 
65235 Cheltuieli privind imprimatele specifice 
65238 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 

   6524 Cheltuieli cu alte materiale  

65241 Cheltuieli cu alte materiale aferente asigurărilor de viaţă 

65242 Cheltuieli cu alte materiale aferente asigurărilor generale 

65243 Cheltuieli cu alte materiale privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 

653  
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vederea vȃnzǎrii 
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6531 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vederea vânzǎrii aferente asigurărilor  de viaţă 

 65311 Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vȃnzǎrii 

  65312 Cheltuieli cu cedarea activelor detinute în vederea vȃnzǎrii 

6532 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vederea vȃnzǎrii aferente asigurărilor generale 

   65321 Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vȃnzǎrii 

   65322 Cheltuieli cu cedarea activelor detinute in vederea vanzarii 

6533 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vederea vȃnzǎrii aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

65331 Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vȃnzǎrii 

65332 Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vȃnzǎrii 

654  Pierderi din creanţe şi  debitori diverşi 

6541 Pierderi din creanţe  şi  debitori diverşi privind asigurările  de viaţă 

6542 Pierderi din creanţe  şi  debitori diverşi privind asigurările  generale 

6543 Pierderi din creanţe  şi  debitori diverşi privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 

655  Cheltuieli cu lucrările şi  serviciile executate de terţi 

6551 Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile executate de terţi privind asigurările  de viaţă 

65511 Cheltuieli privind  întretinerea şi  reparaţiile 

65512 Cheltuieli privind revedenţele, locaţiile de gestiune şi  chirii 

65513 Cheltuieli privind primele de asigurare 

65514 Cheltuieli privind studiile şi  cercetările 

65515 Cheltuieli privind energia şi  apa 

6552 Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile executate de terţi privind asigurările  generale 

65521 Cheltuieli privind întretinerea şi  reparaţiile 

65522 Cheltuieli privind revedenţele, locaţiile  de gestiune şi  chirii 

65523 Cheltuieli privind primele de asigurare 

65524 Cheltuieli privind studiile şi  cercetările 

65525 Cheltuieli privind energia şi  apa 

6553 
Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile executate de terţi privind administrarea de fonduri   
de pensii facultative 

65531 Cheltuieli privind întretinerea şi  reparaţiile 

65532 Cheltuieli privind revedenţele, locaţiile  de gestiune şi  chirii 
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65533 Cheltuieli privind primele de asigurare 

65534 Cheltuieli privind studiile şi  cercetările 

65535 Cheltuieli privind energia şi  apa 

    6554 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător  
      65541 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător privind asigurarile de viață  

      65542 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător privind asigurarile generale  

      65543 
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător privind administrarea de fonduri  de  
pensii facultative 

      6555 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale și corporale  
      65551 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale aferente asigurărilor de viaţă 

      65552 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente asigurărilor  de viaţă 

      65553 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale aferente asigurărilor generale 

      65554 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente asigurărilor generale 

      65555 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale aferente administrarii  de fonduri   
de pensii facultative 

      65556 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente administrarii  de fonduri   
de pensii facultative 

6556 Cheltuieli privind investitiile imobiliare 

65561 Cheltuieli privind investitiile imobiliare aferente asigurarilor de viata 

65562 Cheltuieli privind investitiile imobiliare aferente asigurarilor generale 

65563 Cheltuieli privind investitiile imobiliare privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 

656  Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

6561 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi privind asigurările  de viaţă 
65611 Cheltuieli privind colaboratorii 

65612 Cheltuieli privind comisioanele şi  onorariile 

65613 Cheltuieli de protocol, reclamă şi  publicitate 

65614 Cheltuieli privind transportul de bunuri şi  personal 

65615 Cheltuieli privind deplasări, detaşări şi  transferări 

65616 Cheltuieli poştale şi  taxe de telecomunicaţii 

65617 Cheltuieli privind serviciile bancare şi  asimilate 

65618 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

6562 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi privind asigurările  generale 
65621 Cheltuieli privind colaboratorii 
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65622 Cheltuieli privind comisioanele şi  onorariile 

65623 Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  publicitate 

65624 Cheltuieli privind transportul de bunuri şi  personal 

65625 Cheltuieli privind deplasări, detaşări şi transferări 

65626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

65627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi  asimilate 

65628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

6563 
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi privind administrarea de fonduri   
de pensii facultative 

65631 Cheltuieli privind colaboratorii 

65632 Cheltuieli privind comisioanele şi  onorariile 

65633 Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  publicitate 

65634 Cheltuieli privind transportul de bunuri şi  personal 

65635 Cheltuieli privind deplasări, detaşări şi transferări 

65636 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

65637 Cheltuieli cu serviciile bancare şi  asimilate 

65638 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 
657 Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 

6571 Variaţia  cheltuielilor de achiziţie reportate privind asigurările  de viaţă 
65711 Variaţia  cheltuielilor de achiziţie reportate-cheltuieli de achizitie  
65712 Variaţia  cheltuielilor de achiziţie reportate-comisioane de reasigurare 

6572 Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate privind asigurările generale 
65721 Variaţia  cheltuielilor de achiziţie reportate-cheltuieli de achizitie  
65722 Variaţia  cheltuielilor de achiziţie reportate-comisioane de reasigurare 

658  Alte cheltuieli de exploatare 

6581 Alte cheltuieli de exploatare privind asigurările  de viaţă 

65811 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 
65812 Donaţii şi subvenţii acordate 

65813 Cheltuieli din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital  
65818 Alte cheltuieli de exploatare 

6582 Alte cheltuieli de exploatare privind asigurările  generale 

65821 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 
65822 Donaţii şi subvenţii  acordate 

65823 Cheltuieli din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital  
65828 Alte cheltuieli de exploatare 
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6583 Alte cheltuieli de exploatare privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 
65831 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 
65832 Donaţii şi subvenţii  acordate 

65833 
Cheltuieli din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de  
Capital, activele cedate şi  alte operaţii  de capital 

65838 Alte cheltuieli de exploatare 

      6584 
Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții  
cu plată pe baza de actiuni cu decontare în numerar 

        
65841 

Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei  
tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu decontare în numerar privind asigurările  de viaţă 

        
65842 

Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei  
tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu decontare în numerar privind asigurările  generale 

        
65843 

Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei  
tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu decontare în numerar privind administrarea de  
fonduri  de pensii facultative 

    6585 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vederea vȃnzǎrii 

65851 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vedere vȃnzǎrii aferente asigurǎrilor de viaţǎ 

65852 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedǎrii) deţinute  
în vedere vȃnzǎrii aferente asigurǎrilor generale 

65853 
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vedere vȃnzǎrii privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 

6586 Cheltuieli privind investiții imobiliare 
     65861 Pierderi din evaluarea la valoarea justă privind asigurarile de viată  
    65862  Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare privind asigurarile de viată  
     65863 Pierderi din evaluarea la valoarea justă privind asigurarile generale  
     65864 Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare privind asigurarile generale 
   65865 Pierderi din evaluarea la valoarea justă privind administrarea de fonduri de pensii facultative 

     65866 Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare privind administrarea de fonduri de pensii facultative 
      6587 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare 
       65871 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare privind asigurările  de viaţă 
       65872 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare privind asigurările  generale 

       65873 
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare privind administrarea  
de fonduri  de pensii facultative 

 
GRUPA 66 

CHELTUIELI  FINANCIARE 
 

661 Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare  

6611 
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare privind  
asigurarile de viață  

      66111 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționarii  
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      66112 
Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate  
la valaorea justă prin profit sau pierdere 

      66113 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzǎrii 

      66118 Alte cheltuieli 

   6612 
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare privind  
asigurările generale 

     66121 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționarii  

     66122 
Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la  
valaorea justă prin profit sau pierdere 

     66123 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzarii 

     66128 Alte cheltuieli 

   6613 
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare privind  
administrarea de fonduri  de pensii facultative 

      66131 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționarii  

      66132 
Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la  
valoarea justă prin profit sau pierdere 

      66133 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzarii 

      66138 Alte cheltuieli 

662  Pierderi din creanţe legate de participaţii  
6621 Pierderi din creanţe  legate de participaţii privind asigurările de viaţă 

6622 Pierderi din creanţe  legate de participaţii  privind asigurările  generale 

6623 
Pierderi din creanţe  legate de participaţii privind administrarea de fonduri   
de pensii facultative 

663  Cheltuieli privind instrumentele și alte active financiare 

6631 Cheltuieli privind instrumentele și alte active financiare aferente asigurărilor de viaţă 

66311 
Pierderi privind activele financiare aferente asigurărilor  de viaţă pentru care  
expunerea la riscul de investiţii este transferată  contractantului  

66312 Pierderi  privind activele  financiare aferente contractelor de investitii  

66313 Pierderi  aferente altor active financiare 

6632 Cheltuieli privind instrumentele și alte active financiare aferente asigurărilor generale 

66323 Pierderi  aferente altor active financiare 

6633 
Cheltuieli privind instrumentele și alte active financiare privind administrarea de  
fonduri  de pensii facultative   

66333 Pierderi  aferente altor active financiare 

6635 Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate   
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    66351 
Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea 
 tranzacționarii privind asigurarile de viată 

66352 Pierderi privind contabilitatea de acoperire privind asigurarile de viată 

66353 
Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca  
instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii privind asigurarile de viată 

    66354 
Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea  
tranzacționarii privind asigurarile generale 

    66355 Pierderi privind contabilitatea de acoperire privind asigurarile generale 

66356 
Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca  
instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii privind asigurarile generale 

66357 
Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea 
 tranzacționarii privind administrarea de fonduri de pensii facultative 

    66358 Pierderi privind contabilitatea de acoperire privind administrarea de fonduri de pensii facultative 

66359 
Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de  
acoperire a riscului de rată a dobânzii privind administrarea de fonduri de pensii facultative 

664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 

    6641 Cheltuieli  privind investitiile financiare cedate privind asigurarile de viata 
66411 Cheltuieli  privind investitiile financiare cedate 

66412 Cheltuieli  privind  investitiile  financiare pe termen scurt cedate 

66413 Cheltuieli  provenind  din cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute 

   6642 Cheltuieli  privind investitiile financiare cedate privind asigurarile generale 

66421 Cheltuieli  privind investitiile financiare cedate 

66422 Cheltuieli  privind  investitiile  financiare pe termen scurt cedate 

66423 Cheltuieli  provenind  din cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute 

6643 
Cheltuieli  privind investitiile financiare cedate privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative 

66431 Cheltuieli  privind investitiile financiare cedate 

66432 Cheltuieli  privind  investitiile  financiare pe termen scurt cedate 

66433 Cheltuieli  provenind  din cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

6651 Cheltuieli din diferenţe  de curs valutar privind asigurările  de viaţă 

6651111) Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta  

66512 
Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac  
parte din investitia neta intr-o operatiune din strainatate 

6652 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente asigurărilor generale 
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6652111) Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta  

66522 
Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune din strainatate 

6653 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar privind  administrarea de fonduri  de pensii facultative 
6653111) Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta  

66532 
Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac  
parte din investiţia netǎ intr-o operaţiune din strǎinǎtate 

11)
 

În acest  cont nu se înregistrază diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea  
elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune din străinătate 

666  Cheltuieli privind dobânzile 
6661 Cheltuieli privind dobânzile  aferente asigurărilor de viaţă 

6662 Cheltuieli privind dobânzile aferente asigurărilor  generale 

6663 Cheltuieli privind dobânzile - administrarea de fonduri  de pensii facultative 

667  Cheltuieli privind sconturile acordate 

6671 Cheltuieli privind sconturile acordate la asigurările de viaţă 

6672 Cheltuieli privind sconturile acordate la asigurările generale 

6673 Cheltuieli privind sconturile acordate privind  administrarea de fonduri  de pensii facultative 
668  Alte cheltuieli similare 

6681 Alte cheltuieli similare privind asigurările  de viaţă 

6682 Alte cheltuieli similare privind asigurările  generale 

6683 Alte cheltuieli similare privind  administrarea de fonduri  de pensii facultative 
 

GRUPA 68 
CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI   

   AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 
 

681  Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi  ajustările  
pentru depreciere 

6811 
Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi  ajustările pentru  
depreciere aferente asigurărilor  de viaţă 

68111 
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare  
și altor active evaluate la cost 

68113 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 

68114 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor,  
a investițiilor imobiliare și altor active 

68115 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea altor elemente de activ 
68117 
6812 

Cheltuieli de exploatare privind ajustǎrile pentru deprecierea fondului comercial 
Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi  ajustările pentru  
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depreciere aferente asigurărilor  generale 

68121 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor a investițiilor imobiliare  
evaluate la cost. 

68123 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 

68124 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor  
imobilizărilor a investițiilor imobiliare  

68125 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea elementelor de activ 

68126 
 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea sumelor recuperabile 
 provenite din achizitionarea creantelor fata de terţi 

68127 
6813 

Cheltuieli de exploatare privind ajustǎrile pentru deprecierea fondului comercial 
Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi  ajustările pentru  
depreciere aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

68131 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor a investițiilor imobiliare  
evaluate la cost. 

68133 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 

68134 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor a  
investițiilor imobiliare   

68135  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea elementelor de activ 

68137 Cheltuieli de exploatare privind ajustǎrile pentru deprecierea fondului comercial 

682  
 
Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare  
privind imobilizarile 

6821 
Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind imobilizările  
pentru asigurările de viaţă 

68211 Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea imobilizările în terenuri şi construcţii 
68214 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare  privind active financiare aferente  

asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată 
 contractantului  

68216 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind imobilizările  financiare 

68217 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind imobilizarile financiare pe 
 termen scurt 

68218 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind alte imobilizarile financiare 

6822 
Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind imobilizarile  
pentru asigurări  generale 

68221 Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea  imobilizari în terenuri şi construcţii 

68226 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind imobilizările financiare 

68227 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind imobilizarile financiare  
pe termen scurt 

68228 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind alte imobilizari financiare 
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6823 
Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare privind privind  
imobilizarile pentru administrarea  de fonduri  de pensii facultative 

68231 Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea imobilizarilor în terenuri şi construcţii 

68236 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind imobilizările  financiare 

68237 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind imobilizările  financiare  
pe termen scurt 

68238 Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de valoare privind alte imobilizari financiare 

686  
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 
și a altor datorii 

6861 
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor și  
a altor datorii aferente asigurărilor de viaţă 

6862 
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 
 și a altor datorii aferente asigurărilor generale 

6863 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 

68631 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor aferente asigurarilor de viata 

68632 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor aferente asigurarilor generale 

68633 
Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor privind administrarea  de fonduri  
 de pensii facultative 

 
GRUPA 69 

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI  ALTE IMPOZITE 
 

691  Cheltuieli cu impozitul pe profit 
6911 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent  privind asigurarile de viață   
6912 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent privind asigurarile generale 

6913 
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent privind adminstrarea fondurilor de  
pensii facultative 

 692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat 
6921 Cheltuieli cu impozitul pe profit  amânat privind asigurarile de viață   
6922 Cheltuieli cu impozitul pe profit  amânat privind asigurarile generale 

6928 
Cheltuieli cu impozitul pe profit  amânat privind adminstrarea fondurilor de  
 pensii facultative 

  698 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus 
6981 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus privind asigurarile de viață   
6982 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus privind asigurarile generale   

6983 
Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus privind adminstrarea  
fondurilor de pensii facultative 
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CLASA 7 

CONTURI DE VENITURI 
 

GRUPA 70 
VENITURI DIN EXPLOATARE 

 

701  Venituri din prime brute subscrise privind asigurările  de viaţă directe 

702  Venituri din prime brute subscrise privind asigurările  generale directe 

703  Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor  la asigurările  de viaţă 

704  Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor  la asigurările  generale 
705  Venituri din servicii prestate 

7051 Venituri din servicii prestate privind asigurările  de viaţă 

70511 Venituri din comisioane de reasigurare 

70512 Venituri reprezentând daune care au intrat în sarcina reasigurătorului  

70513 Venituri reprezentând participarea la profitul reasigurătorului  

70518 Alte venituri din servicii prestate 

7052 Venituri din servicii prestate privind asigurările  generale 

70521 Venituri din comisioane de reasigurare 

70522 Venituri reprezentând daune care au intrat în sarcina reasigurătorului  

70523 Venituri reprezentând participarea la profitul reasigurătorului  

70528 Alte venituri din servicii prestate 

7053 Venituri din servicii prestate privind administrarea  de fonduri  de pensii facultative 

706  Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 

7061 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii privind asigurările de viaţă 

7062 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii privind asigurările generale 

7063 
Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii privind administrarea  de fonduri   
de pensii facultative 

708  Prime brute subscrise anulate 

7081 Prime brute subscrise anulate privind asigurările de viaţă 

70811 Prime brute subscrise anulate privind asigurările de viaţă directe 

70812 Prime brute subscrise anulate aferente acceptărilor  în reasigurare 

7082 Prime brute subscrise anulate privind asigurările generale 

70821 Prime brute subscrise anulate privind asigurările generale directe 
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70822 Prime brute subscrise anulate aferente acceptărilor  în reasigurare 
709  Prime brute subscrise cedate 

7091 Prime brute subscrise cedate aferente asigurărilor de viaţă directe 

7092 Prime brute subscrise cedate aferente acceptărilor la asigurări de viaţă 

7093 Prime brute subscrise cedate aferente asigurărilor generale directe 

7094 Prime brute subscrise cedate aferente acceptărilor  la asigurări generale 
 
 

GRUPA 72 
VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI SI INVESTITII IMOBILIARE 

 

721  Venituri din producţia de imobilizări  aferentă  asigurărilor de viaţă 

7211 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 

7212 Venituri din producţia de imobilizări corporale 

722  Venituri din producţia de imobilizări aferentă  asigurărilor generale 

7221 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 

7222 Venituri din producţia de imobilizări corporale 

723 
Venituri din producţia de imobilizări aferentă  administrarii  de fonduri   
de pensii facultative 

7231 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 

7232 Venituri din producţia de imobilizări corporale 
 

GRUPA 73 
VENITURI DIN SUBVENŢII  DE EXPLOATARE 

 

731  Venituri din subvenţii  de exploatare aferente asigurărilor de viaţă 

732  Venituri din subvenţii  de exploatare aferente asigurărilor generale 

733 
Venituri din subvenţii  de exploatare aferente administrarii  de fonduri  
de pensii facultative 

 
GRUPA 75 

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 

753  Venituri din recuperări aferente asigurărilor generale 

754  Venituri din creanţe  reactivate şi  debitori diverşi 

7541 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi privind asigurările de viaţă 

7542 Venituri din creanţe reactivate şi  debitori diverşi privind  asigurările generale 

7543 
Venituri din creanţe reactivate şi  debitori diverşi aferente  administrarii  de fonduri  
de pensii facultative 
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755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale   
7551 Venituri din reevaluarea imobilizărilor privind asigurarile de viață 
75511 
75512 

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale   
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale  

7552 Venituri din reevaluarea imobilizărilor privind asigurarile generale  
 

75521 
75522 

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale  
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale  

7553 
 

Venituri din reevaluarea imobilizărilor privind administrarea  de fonduri  
de pensii facultative 

75531 
75532 

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 

758  Alte venituri din exploatare 
7581 Alte venituri din exploatare privind asigurările de viaţă 

75811 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 
75812 Venituri din donaţii primite 
75813 Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital  
75814 Venituri din subvenţii pentru investiţii   
75815 Alte venituri din exploatare 

7582 Alte venituri din exploatare privind asigurările generale 

75821 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 

75822 Venituri din donaţii şi subvenţii primite 

75823 Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital 

75824 Venituri din subvenţii  pentru investiţii   
75825 Alte venituri din exploatare 

7583 Alte venituri din exploatare aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 
75831 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 
75832 Venituri din donaţii şi subvenţii primite 
75833 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 
75834 Venituri din subvenţii  pentru investiţii   
75835 Alte venituri din exploatare 

7584 
Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții 
 cu plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar 

75841 
Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții 
 cu plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar privind asigurarile de viață 

75842 
Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții  
cu plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar privind asigurarile generale 

75843 
Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plată  
pe bază de acțiuni cu decontare în numerar privind administrarea de fonduri  de pensii facultative 

7585 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii deținute în vederea vânzarii)  
75851 Câstiguri din evaluarea activelor deținute in vederea  vanzarii privind asigurarile de viață 
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75852 Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vanzării privind asigurarile de viață 
75853 Câstiguri din evaluarea activelor deținute in vederea  vanzarii privind asigurarile generale 
75854 Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării privind asigurarile generale 

75855 
Câstiguri din evaluarea activelor deținute in vederea  vânzării privind administrarea de  
fonduri  de pensii facultative 

75856 
Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vanzării privind administrarea de  
fonduri  de pensii facultative 

7586 Venituri din investiții imobiliare  
75861 Câstiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare privind asigurarile de viață 
75862 Venituri din cedarea investițiilor imobiliare privind asigurarile de viață 
75863 Câstiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare privind asigurarile generale  
75864 Venituri din cedarea investițiilor imobiliare privind asigurarile generale  

75865 
Câstiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare privind administrarea  
de fonduri  de pensii facultative  

75866 
Venituri din cedarea investițiilor imobiliare privind privind administrarea de fonduri   
de pensii facultative  

  

 
                               GRUPA 76 
                  VENITURI  FINANCIARE 

761  Venituri din imobilizari financiare 
7611 Venituri din  imobilizari financiare aferente asigurărilor de viaţă 

76111 Venituri din  acțiuni deţinute  la filiale 
76112 Venituri din actiuni deținute la entități asociate și controlate în comun 
76117 Venituri din alte  investitii financiare 

76118 
Venituri din  active financiare aferente asigurărilor de viaţă pentru care  
expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului  

7612 Venituri din imobilizari  financiare aferente asigurărilor generale 
76121 Venituri din  acțiuni deţinute  la filiale 
76122 Venituri din actiuni deținute la entități asociate și controlate în comun 
76127 Venituri din alte investitii financiare 

7613 Venituri din imobilizari financiare aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 
76131 Venituri din  acțiuni deţinute  la filiale 
76132 Venituri din actiuni deținute la entități asociate și controlate în comun 
76137 Venituri din alte  investitii financiare 

762  Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare 
7621 Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare privind asigurările  de viaţă 

76211 Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii 

76212 
Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la  
valoarea justa prin profit sau pierdere 

76213 Venituri aferente activelor financiare disponibile in vederea vanzarii 
76214 Alte venituri financiare 

7622 Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare privind asigurările  generale 
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76221 Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii 

76222 
Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la  
valoarea justa prin profit sau pierdere 

76223 Venituri aferente activelor financiare disponibile in vederea vanzarii 
76224 Alte venituri financiare 

7623 
Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare privind administrarea  
de fonduri  de pensii facultative 

76231 Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii 

76232 
Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate  
la valoarea justa prin profit sau pierdere 

76233 Venituri aferente activelor financiare disponibile in vederea vanzarii 
76234 Alte venituri financiare 

763  Alte venituri privind instrumentele și activele financiare 
7631 Alte venituri privind instrumentele și activele financiare aferente asigurărilor de viaţă 

76311 
Câştiguri privind activele financiare  aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea  
la riscul de investiţii este transferată  contractantului 

76312 Câştiguri privind activele financiare  aferente contractelor de investitii 
76313 Câştiguri aferente altor active financiare   

7632 Alte venituri privind instrumentele și activele financiare aferente asigurărilor generale 
76323 Câştiguri aferente altor active financiare   

7633 
Alte venituri privind instrumentele și activele financiare aferente administrarii  de  
fonduri  de pensii facultative 

76333 Câştiguri aferente altor active financiare   
7635 Venituri din operatiuni cu instrumente financiare derivate  

76351 
Câștiguri privind operatiunile cu instrumente derivate detinute in vederea tranzacţionǎrii 
 privind asigurările de viață  

76352 Câștiguri privind contabilitatea de acoperire privind asigurările de viață 

76353 
Venituri din dobanzi aferente instrumentelor financiare derivate desemnate ca instrumente 
de acoperire a riscului de rata a dobanzii privind asigurările de viață 

76354 
Câștiguri  privind operatiunile cu instrumente derivate detinute in vederea tranzacţionǎrii 
 privind asigurările generale  

76355 Câștiguri privind contabilitatea de acoperire privind asigurările generale 

76356 
Venituri din dobanzi aferente instrumentelor financiare derivate desemnate ca instrumente  
de acoperire a riscului de rata a dobanzii privind asigurările generale 

76357 
Câștiguri  privind operațiunile cu instrumente derivate detinute in vederea tranzacţionǎrii 
aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

76358 
Câștiguri  privind contabilitatea de acoperire aferente administrarii  de fonduri  de  
pensii facultative 

76359 
Venituri din dobanzi aferente instrumentelor financiare derivate desemnate ca instrumente de  
acoperire a riscului de rata a dobanzii aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

764 Venituri din investitii financiare cedate 
7641 Venituri din investitii financiare cedate privind asigurarile de viata 

76411 Venituri din investitii financiare cedate 
76412 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate 
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76413 Venituri din cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute 
7642 Venituri din investitii financiare cedate privind asigurarile generale 

76421 Venituri din investitii financiare cedate  
76422 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 
76423 Venituri din cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute 

7643 
Venituri din investitii financiare cedate aferente administrarii  de fonduri   
de pensii facultative 

76431 Venituri din investitii financiare cedate  
76432 Castiguri din investitii financiare  pe termen scurt cedate 
76433 Venituri din cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute 

765  Venituri din diferenţe  de curs valutar  
7651 Venituri din diferenţe de curs valutar privind asigurările  de viaţă 
7651112) Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta 

76512 
Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac 
 parte din investitia neta intr-o operaţiune din strǎinǎtate 

7652 Venituri din diferenţe  de curs valutar privind asigurările  generale 
7652112) Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta 

76522 
Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac  
parte din investiţia netǎ într-o operaţiune din strǎinǎtate 

7653 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 
7653112) Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta 

76532 
Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac  
parte din investitia neta intr-o operatiune din strainatate 

12)
 

În acest  cont nu se înregistrază diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea  
elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune din străinătate 

766  Venituri din dobânzi 
7661 Venituri din dobânzi privind asigurările de viaţă 
7662 Venituri din dobânzi privind asigurările generale 
7663 Venituri din dobânzi aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

767  Venituri din sconturi obţinute 
7671 Venituri din sconturi obţinute privind asigurările de viaţă 
7672 Venituri din sconturi obţinute privind asigurările generale 
7673 Venituri din sconturi obţinute aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

768  Alte venituri financiare 
7681 Alte venituri financiare privind asigurările de viaţă 
7682 Alte venituri financiare privind asigurările generale 
7683 Alte venituri financiare aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 
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GRUPA 78 

VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE   
  SAU PIERDERE DE VALOARE 

 

781  
Venituri din provizioane şi reluarea ajustărilor pentru depreciere privind 
 activitatea de exploatare 

7811 
Venituri din provizioane şi  reluarea ajustărilor pentru depreciere privind activitatea  
de  exploatare aferentă  asigurărilor de viaţă 

78113 Venituri din provizioane 

78114 
Venituri din reluarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, a investitiilor  
imobiliare evaluate la cost 

78115 Venituri din ajustări pentru deprecierea altor elemente de activ 

7812 
Venituri din provizioane şi reluarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de  
valoare privind activitatea de exploatare aferentă asigurărilor generale 

78123 Venituri din provizioane 

78124 
Venituri din reluarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, a investitiilor  
imobiliare evaluate la cost  

78125 Venituri din ajustări pentru deprecierea altor elemente de activ 

78126 
Venituri din reluarea ajustărilor pentru deprecierea sumelor recuperabile provenite  
din achizitionarea creantelor fata de terti 

7813 
Venituri din provizioane şi reluarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare 
privind activitatea de exploatare aferentă administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

78133 Venituri din provizioane 

78134 
Venituri din reluarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, a investitiilor imobiliare  
evaluate la cost  

78135 Venituri din ajustări pentru deprecierea altor elemente de activ 

782  Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile  

7821 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile  
aferente asigurărilor de viaţă 

78211 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile corporale 

78214 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile aferente  
asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii  este transferată  contractantului  

78216 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind  imobilizările  financiare 

78217 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile  
financiare pe termen scurt 

78218 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind alte imobilizari financiare 

7822 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile   
aferente asigurărilor generale 

78221 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizările  corporale 

78226 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind  imobilizările  financiare 
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78227 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind deprecierea altor   
imobilizari financiare pe termen scurt 

78228 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind deprecierea  
altor imobilizari financiare 

7823 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile  
aferente administrarii  de fonduri  de pensii facultative 

78231 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizarile corporale 

78236 Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizările  financiare 

78237 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind deprecierea  
altor imobilizari financiare pe termen scurt 

78238 
Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind deprecierea altor  
imobilizari financiare 

 
GRUPA 79 

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 
 

792 Venituri din impozitul pe profit amanat 

7921 Venituri din impozitul pe profit amanat privind asigurarile de viata 

7922 Venituri din impozitul pe profit amanat privind asigurarile generale 

7923 
Venituri din impozitul pe profit amanat aferente administrarii de fonduri  
de pensii facultative 

 
 

CLASA 8 
"CONTURI SPECIALE" 

GRUPA 80 ANGAJAMENTE PRIMITE ŞI  ACORDATE 
 

801 Angajamente primite 

8010 Angajamente contractuale 

8011 Angajamente legale 

8018 Alte angajamente primite 

802 Angajamente acordate 

8020 Avaluri, cauţiuni şi garanţii de credite contractuale date 

80201 Societăţi afiliate  
80202 Participaţii  
80203 Alte avaluri, cauţiuni şi  garanţii de credite contractuale date 

8028 Alte angajamente acordate 

803 Alte conturi in afara bilanţului 

8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare  
8037 Efecte scontate neajunse la scadenta  
8038 Bunuri publice primite în administrare, concesiune si cu chirie  
8039 Alte valori în afara bilantului  
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805 Dobȃnzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţǎ 

8051 Dobânzi de platit  
8052 Dobânzi de încasat 

806 Certificate de emisii de gaze cu efect de serǎ  
807 Active contingente  
808 Datorii contingente  

 
GRUPA 81 

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE 
 

 
811  Titluri de primit 

8111 Titluri vândute cu posibilitate de răscumparare 

8112 Alte titluri de primit 

812  Titluri de livrat 

8121 Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumparare 

8122 Alte titluri de livrat 

 
GRUPA 82 

ANGAJAMENTE DIVERSE 
 

821  Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi  alte datorii asimilate 
822  Titluri primite în garanţie 
823  Alte angajamente diverse 

8231 Alte angajamente date 
8232 Alte angajamente primite 

 
GRUPA 83 

CONTURI DE EVIDENŢĂ 
831  Imobilizări corporale luate cu chirie 
832  Valori primite în păstrare sau custodie 
833  Debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare 
834  Alte conturi de evidenţă 

8341 Alte valori primite 
8342 Alte valori date 
8343 Alte materiale  

GRUPA 89 -  BILANT 
891  Bilanţ de deschidere 
892  Bilanţ de închidere 
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FUNCŢIUNEA CONTURILOR  
 
   
 

CLASA 1 
CONTURI DE CAPITALURI , REZERVE, PROVIZIOANE,  IMPRUMUTURI SI DATORII 

ASIMILATE 
 
Din CLASA  1 “CONTURI DE CAPITALURI, REZERVE, PROVIZIOANE,  IMPRUMUTURI SI 
DATORII ASIMILATE”  fac parte urmǎtoarele grupe de conturi:  
GRUPA 10 “CAPITAL ŞI  REZERVE”,  
GRUPA 11 “REZULTATUL REPORTAT”,  
GRUPA 12 “REZULTATUL EXERCITIULUI”,  
GRUPA 14 “CAȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA RĂSCUMPARAREA, 
VȂNZAREA CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE 
CAPITALURI PROPRII”,  
GRUPA 15 “PROVIZIOANE”  
GRUPA 16 “ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE”.  
 
 
                 GRUPA 10 CAPITAL ŞI  REZERVE 
 

101  Capital social (P) 
102 Elemente asimilate capitalului (P) 
103 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) 
104  Prime de capital (P) 
105  Rezerve din reevaluare (P) 
106  Rezerve (P) 
107 Diferente de curs valutar din conversie (A/P) 
108 Interese care nu controleazǎ (A/P) 
109  Acţiuni proprii (A) 
 
 
101 
 
 
 
 
102 
 
 
 
 
 
 

Conţinut  
 

- se ţine evidenţa capitalului social subscris şi vărsat în numerar şi/sau în natură 
de acţionarii entitaţii, precum şi majorarea sau reducerea capitalului social 
potrivit legii; 

- contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari evidenţiindu-se 
numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise sau vărsate; 

- se ţine evidenţa altor elemente asimilate capitalului, precum si a ajustarilor 
efectuate asupra capitalului social astfel:  capitalul social de dotare, actiunile 
care din punct de vedere al IAS 32 reprezinta datorii financiare, diferente din 
ajustarea la inflatie aferente capitalului social, ajustari ale capitalului social cu 
sumele reprezentand diferentele din reevaluari ale imobilizarilor corporale 
care au fost incluse in perioadele anterioare in capitalul social si care trebuie 
sa fie inregistrate ca diferente din reevaluare (cu exceptia surplusului din 
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103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
 
 
105 
 
 
106 
 
107 
 
 
 
 
108 
 
 
109 
 

evaluare, care este realizat); 
 

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cazul unei 
tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni şi a diferenţei dintre valoarea de piaţă a 
instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plătită de către angajaţi în cadrul 
unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni; 

- componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse; 
- diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului 

global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea 
investiţiei nete precum şi ajustările cumulate legate de conversie, recunoscute 
în alte elemente ale rezultatului global, aferente activelor imobilizate (sau 
grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării; 

- impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, 
sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel 
potrivit prevederilor IFRS; 

- diferenţele rezultate din evaluarea activelor financiare deţinute în vederea 
vânzării; 

- diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, 
clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării; 

- diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie 
ce reprezintă partea eficientă a acestora; 

- alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferenţele dintre valoarea justă a 
activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu 
decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a 
instrumentelor de capitaluri proprii, precum si alte elemente de capitaluri 
proprii provenite din contractele incheiate; 

 
- primele de emisiune, de fuziune, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în 

acţiuni; 
 

- rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări 
efectuate potrivit legii; 

 
- rezervele constituite pe diferite categorii de rezerve; 

 
- diferenţele de curs valutar rezultate din conversia unei operaţiuni din 

străinătate cuprinse în consolidare, precum şi a diferenţelor de curs valutar 
rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă 
de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IAS 21; 
 

- interese care nu controlează, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin 
metoda integrării globale, pentru situaţiile financiare consolidate; 

 
- acţiunile proprii răscumpărate potrivit legii. 
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GRUPA 11 REZULTATUL REPORTAT 
 

117  Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima 
data a IAS 29 (A/P) 

118 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (A/P) 

 
Conţinut 

 
 

117                - rezultatul sau partea din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea 
generală a acţionarilor, a pierderilor neacoperite, rezultatului provenit din retratare, a rezultatului 
provenit din corectarea erorilor contabile şi a celui provenit din schimbarea politicilor contabile, 
precum şi a surplusului reprezentând câştigul realizat din reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, rezultatul reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea 
IFRS, drept cost presupus potrivit cerinţelor IFRS; 

- in contul 11717/11727  “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai 
putin IAS 29” se evidentiaza inclusiv rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima  data a 
IFRS 4 privind rezervele tehnice privind asigurările de viata și asigurǎrile  generale ; 

- rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS 4 privind rezervele de 
catastrofă va fi menținut în soldul contului 117 “Rezultat reportat”/analitic distinct, utilizarea 
sumelor efectuându-se   numai  în  condiții exprese prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 
118             - rezultatul reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a     

implementării IFRS, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de 
ajustări; 

 

 
     GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI 
 

121  Profit sau pierdere (A/P) 
129  Repartizarea profitului (A) 

 
Conţinut 
 
121                -  profitul sau pierderea realizate în exerciţiul curent, transferate la începutul                              

exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat, soldul creditor reprezinta profitul 
realizat, iar soldul debitor pierderea realizata; 

 
129            -      repartizarea profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii. 
 
GRUPA 14 CAȘTIGURI SAU PIERDERI  LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPARAREA, 
VANZAREA CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE 
CAPITALURI PROPRII  
 

141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 
149 Pierderi legate de  emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 
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instrumentelor de capitaluri proprii (A) 
 

           Conţinut 
 
141 - câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri    proprii; 
 
149 - pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii. 
 
 
  GRUPA 15 – PROVIZIOANE 
 

151  Provizioane  

  

 
Conţinut 
 

151 
 
 
 
 
 
 

- provizioanele constituite, majorate, respectiv diminuate sau anulate, determinate de: 
litigii; garanţii acordate clienţilor; restructurare; beneficiile angajaţilor şi obligaţii similare; 
dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare; 
- constituirea sau majorarea, respectiv diminuarea sau anularea provizioanelor constituite 
pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea se 
efectuează în conformitate cu IFRIC 1; 

GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI  ŞI  DATORII ASIMILATE 
 

161  Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 
162  Credite bancare pe termen lung (P) 
163 Datorii subordonate (P) 

164  Datorii care privesc imobilizările financiare (P) 
165  Depozite primite de la reasigurǎtori (P) 

167  Alte împrumuturi şi  datorii asimilate (P) 

168  Dobânzi aferente împrumuturilor şi  datoriilor asimilate (P) 
169  Prime privind rambursarea obligaţiunilor și a altor datorii (A) 

  175                    Instrumente derivate 
 176                    Instrumente derivate de acoperire 

 
  Conţinut 
 
161  - imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni, pe categorii de împrumuturi, şi anume: 
împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni convertibile, împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni 
garantate de stat; împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci; împrumuturi interne 
din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat şi alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni; 
 



 

150 

 

162  - creditele bancare pe termen lung primite de la instituţii de credit; 
 
163  - împrumuturi primite pe baza emisiunilor de titluri sau împrumuturilor   subordonate, la 
termen sau pe durata nedeterminată, a căror rambursare, în caz de lichidare, nu este posibilă decât dupa plata 
celorlalţi creanţieri; 
             -  în categoria datoriilor subordonate se includ titlurile subordonate la termen, titlurile 
subordonate pe durată nedeterminată, titlurile participative, împrumuturile subordonate la termen, 
împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, împrumuturile participative, precum şi alte 
împrumuturi subordonate; 
 
164              - datoriile entităţii faţă de persoanele juridice ce deţin participaţii în capitalul acesteia (faţă 
de entităţile din grup), respectiv faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun; 
 
165         - sumele depuse de cǎtre reasigurător sau reţinute de la acesta pe baza contractelor de 
reasigurare (în contabilitatea cedentului); 
 
167  - alte împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: garanţii primite, depozite şi alte datorii 
asimilate; 
 
168             - dobânzile datorate aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, creditelor bancare 
pe termen lung, datoriilor subordonate, datoriilor faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile 
asociate şi entităţile controlate în comun, datoriilor ce privesc imobilizările financiare, depozitelor primite 
de la reasigurători şi altor împrumuturi şi datorii asimilate; 
 
169               - primele de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a 
obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora; 
 
175      - se tine evidenta datoriilor rezultate din operatiunile cu instrumente derivate 
 
176    - se tine evidenta datoriilor rezultate din operatiunile cu instrumente derivate de acoperire. 
 
 
         CLASA  2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI  
 
Din clasa 2 “CONTURI DE IMOBILIZĂRI” fac parte urmǎtoarele grupe de conturi: 
 
GRUPA 21 IMOBILIZĂRI  CORPORALE ÎN TERENURI, CONSTRUCȚII ȘI INVESTIȚII    
IMOBILIARE 
GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI  ȘI INVESTITII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE 
GRUPA 24 - ACTIVE FINANCIARE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU CARE 
EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE  TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI    
GRUPA 26 - ACTIVE FINANCIARE 
GRUPA 27 - INSTRUMENTE FINANCIARE  
GRUPA 28 - AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE IN TERENURI, CONSTRUCTII ȘI 
INVESTITII IMOBILIARE 
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GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR  CORPORALE ÎN TERENURI, 
CONSTRUCTII SI INVESTIȚII IMOBILIARE  
 
 
       GRUPA 21 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN TERENURI, CONSTRUCȚII 
       ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE 
 

 211  Terenuri şi  construcţii (A) 
 215 Investiții imobiliare (A) 

  
                   Conţinut 
 
211   - plasamentele în terenuri,  amenajări de terenuri şi construcţii.  
 
215   - investiţiile imobiliare şi a alte active corporale, intrǎri şi creşteri precum şi ieşiri şi descreşteri de 
valoare ale acestora. 
 

   
 GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ȘI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE 

 

231  Imobilizări  corporale în curs (A) 
232  Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale (A) 

 

       Conţinut 
231  - imobilizări corporale în curs; 
232  - avansurile acordate pentru imobilizările corporale; 
 
GRUPA 24 – IMOBILIZǍRI FINANCIARE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU 
CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ 
CONTRACTANTULUI    
 

241  Active financiare aferente asigurărilor  de viaţă pentru care expunerea 
 la riscul de investiţii   este transferată  contractantului (A) 
 

242 Active financiare aferente contractelor de investitii 

249  
Vărsăminte de efectuat pentru   active financiare aferente asigurărilor  de viaţă 
 pentru care expunerea la riscul de investiţii   este transferată  contractantului (P) 

 
 
       Conţinut 
241  - active financiare aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii 
este transferată contractantului; 
242  - activele financiare aferente contractelor incheiate, care nu transfera un risc semnificativ de 
asigurare; 
249           - vărsămintele de efectuat, cu ocazia achizitionării activelor financiare aferente asigurǎrilor de 
viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului. 
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   GRUPA 26   ACTIVE  FINANCIARE  

261  Titluri de participare detinute la societati afiliate (A) 

263  Interese de participare (A) 

264 Titluri puse în echivalenţǎ (A) 
265  Alte titluri de participare (A) 
267  Împrumuturi și creanţe  (A) 
268  Depozite la societăţi cedente (A) 
269  Vărsăminte  de efectuat pentru active financiare (P) 

           
         
  Conţinut  
261  - acţiuni deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării; 
 
263 - titlurile pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri 
contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea 
vânzării; 
 
264 - titlurile de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă; 
 
265 - alte titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele 
decât filialele şi întreprinderile asociate; 
 
267 - creanţele imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, alte creanţe 
imobilizate, cum sunt: depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor 
achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă 
mai mare de un an; 
 
268 - sumele depuse de către reasigurător sau reţinute de cedent de la reasigurător pe baza contractelor de 
reasigurare (în contabilitatea reasigurătorului), precum şi a dobânzilor aferente; 
 
269 - vărsămintele de efectuat cu ocazia achiziţionării activelor financiare. 
 
 GRUPA 27 – ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE  
 

271  Instrumente de capitaluri (A)  

272  Instrumente de datorie (A) 

273  Detineri  la fondurile comune de plasament (A) 

274  Pǎrţi în fonduri comune de investiţii  (A) 

275 Instrumente derivate  

276  Instrumente derivate de acoperire (A) 
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279  Vărsăminte  de efectuat pentru alte active financiare (P) 
 

 Conţinut 
 
271 - instrumente financiare în acţiuni cotate şi necotate, şi a altor titluri cu venit variabil, 
cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt (sub 1 an); 
 
272            - obligaţiunile, certificatele de trezorerie şi  alte  titluri cu venit fix; 
 
273  - detineri la fondurile comune de plasament; 
 
274  - părţile în fondurile comune de investiţii; 
 
275  -instrumente derivate; 
 
276  - instrumente derivate de acoperire; 
 
279  - vărsămintele de efectuat cu ocazia achiziţionării altor plasamente financiare pe termen 
scurt. 
      

 
GRUPA 28 - AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN TERENURI, 
CONSTRUCŢII ȘI INVESTIŢII IMOBILIARE 
 

281  
Amortizarea  imobilizărilor  corporale în terenuri, construcții și  
investiții imobiliare (P) 

  
 Conţinut 
 
281          - amortizarea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare. 
 
 
    GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE ÎN 
TERENURI , CONSTRUCŢII ŞI INVESTIȚII IMOBILIARE  
 
 

291  
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor  corporale in terenuri, construcții și  
investiții imobiliare (P) 

293  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P) 
294  Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare  aferente asigurărilor de viaţă 

 pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată  contractantului (P) 

295 
Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare aferente  
contractelor de investitii (P) 

296  Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare (P) 
297  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare pe termen scurt (P) 
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          Conţinut 
 
291  - ajustările pentru deprecierea plasamentelor în imobilizări corporale şi a investiţiilor 
imobiliare; 
 
293  - ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs; 
 
294  - ajustările pentru pierderea de valoare a plasamentelor aferente asigurărilor de viaţă pentru 
care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului; 
 
295        - ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare aferente  ontractelor de   
investitii; 

 
296  - ajustările pentru pierderea de valoare a activelor  financiare; 
 
297 - ajustările pentru pierderea de valoare a altor active financiare pe termen scurt. 
 
 
CLASA 3 CONTURI DE REZERVE TEHNICE 
 
Din clasa 3 “CONTURI DE REZERVE TEHNICE”, care reprezintǎ datorii asociate contractelor de 
asigurare, fac parte urmǎtoarele grupe de conturi:  
 
GRUPA 31 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI  REZERVA DE PRIME 
PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE 
GRUPA 32 REZERVA DE DAUNE PRIVIND ASIGURĂRILE  DE VIAŢĂ ŞI   ASIGURĂRILE        
GENERALE 
GRUPA 33 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE  GENERALE 
GRUPA 39 REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN  REASIGURARE 
 
 
 
 
GRUPA 31 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI REZERVA DE PRIME 
PRIVIND ASIGURĂRILE GENERALE 
 

311  Rezerve matematice (P) 

312  Rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri privind asigurările  de viaţă (P) 
313  Alte rezerve tehnice privind asigurările  de viaţă (P) 
314  Rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru care expunerea la  

riscul de investiţii  este transferată  contractantului (P) 

315  Rezerva de prime privind asigurările  generale (P) 
316 Alte rezerve în legatura cu contractele incheiate (P)  
318  Rezerva de prime privind asigurările  de viaţă (P) 
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       Conţinut 
 
311  - rezerva matematicǎ privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare, constituită 
conform  reglementărilor legale; 
 
312 - rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă directe şi acceptările 
în reasigurare constituită conform reglementărilor legale; 
 
313 - alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în 
reasigurare, constituite conform reglementărilor legale, precum si rezervele pentru prime nealocate care se 
constituie la nivelul primelor brute subscrise, dar nealocate contului contractantului; 
 
314 - rezerva matematicǎ aferentǎ asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este 
transferată contractantului privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare, constituite conform 
reglementărilor legale; 
 
315 - rezerva de prime privind asigurările generale aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în 
reasigurare, constituită conform reglementărilor legale; 
 
316  - alte rezerve in legatura cu contractele de asigurare incheiate; 
 
318 - rezerva de prime privind asigurările de viaţă aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în 
reasigurare, constituită conform reglementărilor legale. 
 
GRUPA 32 REZERVA DE DAUNE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ ŞI ASIGURĂRILE  
GENERALE 
 

326  Rezerva de daune privind asigurările  de viaţă (P) 

327  Rezerva de daune privind asigurările  generale (P) 
 

    Conţinut 
326 - rezerva de daune avizatǎ şi neavizatǎ privind asigurările de viaţă, aferentă asigurărilor directe 
şi acceptărilor în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale; 
327 - rezerva de daune avizatǎ şi neavizatǎ privind asigurările generale aferentă asigurărilor directe 
şi acceptărilor în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale. 
 
 GRUPA 33 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE  GENERALE 
 

332  Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri (P) 
334 Rezerva pentru riscuri neexpirate (P) 
335  Alte rezerve tehnice (P) 

 

     Conţinut 
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332 - rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale directe şi acceptările 
în reasigurare, constituită conform reglementărilor legale; 
 
334 - rezerva pentru riscuri neexpirate privind asigurările generale constituită conform reglementărilor 
legale; 
 
335 - alte rezerve tehnice privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare,  constituite 
conform reglementărilor legale. 
 
 
GRUPA 39 REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN       
REASIGURARE 
 

391  Partea cedată reasigurătorului  din rezervele matematice (A) 

392  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri(A) 
393  Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor 

de viaţă (A) 

394  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva matematica aferentă  asigurărilor   
de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată  contractantului (A) 

395  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de prime aferentă  asigurărilor generale(A) 
396  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate  

aferentă  asigurărilor  de viaţă (A) 
397  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de daune avizate şi  neavizate 

 aferentă  asigurărilor  generale (A) 

398  Partea cedată  reasigurătorului  din rezerva de prime privind asigurările  de viaţă (A) 
399  Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente  

asigurărilor generale(A) 
 

 Conţinut 
 
391 - cotei părti din rezervele matematice aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare  
cedată  reasigurătorului; 
 
392 - cotei părţi din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă asigurărilor de viaţă şi 
generale directe şi acceptărilor în reasigurare, cedată  reasigurătorului; 
 
393 - cotei părţi din alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă aferente asigurărilor directe şi 
acceptărilor în reasigurare cedată  reasigurătorului; 
 
394 - cotei părţi din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de 
investiţii este transferată contractantului privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare cedată 
reasigurătorului; 
 
395 - cotei părţi din rezerva de prime aferentă asigurărilor generale cedată reasigurătorului; 
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396 - cotei părti din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în 
reasigurare cedate reasigurătorului; 
 
397 - cotei părţi din rezerva de daune avizate şi neavizate aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în 
reasigurare, cedată  reasigurătorului; 
 
398 - cotei părti din rezerva de prime aferentă asigurărilor de viaţă cedată reasigurătorului; 
 
399 - cotei părti din rezerve pentru riscuri neexpirate şi a altor rezerve tehnice aferentă asigurărilor 
directe şi acceptărilor în reasigurare privind asigurările generale cedată reasigurătorului. 
 
 
   CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI 
 
Din clasa 4 “Conturi de terţi” fac parte urmǎtoarele grupe de conturi: 
GRUPA 40 DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE ASIGURĂRI DIRECTE 
GRUPA 41 DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE REASIGURARE 
GRUPA 42 PERSONAL ŞI  CONTURI ASIMILATE 
GRUPA 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 
GRUPA 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 
GRUPA 45 GRUP ŞI  ACTIONARI 
GRUPA 46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI SI DECONTARI CU    INSTRUMENTE DERIVATE 
GRUPA 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI  ASIMILATE 
GRUPA 48 DECONTARI ÎN CADRUL UNITĂŢII 
GRUPA 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 
 
 
   GRUPA 40 DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE ASIGURĂRI DIRECTE 
 

401  Decontari privind primele de asigurare (A) 
402  Prime anulate şi  de restituit (P) 

404  Decontari privind intermediarii în asigurări (A/P) 

405  Decontari privind operaţiunile de coasigurare (A) 
 

 Conţinut 
401 - decontările privind primele de asigurare brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă şi generale; 
 
402 - primele de asigurare anulate aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare privind 
asigurările de viaţă şi asigurările generale; 
 
404 - decontările privind intermediarii în asigurări pentru asigurările de viaţă şi generale privind primele 
de asigurare încasate şi depuse la societatea de asigurare pe baza borderourilor de depunere; 
 
405 - primele brute subscrise privind operaţiunile de coasigurare aferente asigurărilor de viaţă şi 
generale; 
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GRUPA 41 DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE REASIGURARE 
 

411  Decontǎri privind operaţiunile de reasigurare-acceptǎri (A/P) 

412  Decontari privind operaţiunile de reasigurare-cedǎri (A/P) 
 
          Conţinut 
 
411  - decontările privind operaţiunile de primire în reasigurare; 
 
412            - decontărilor din operaţiuni de cedări în reasigurare. 
 
GRUPA 42 PERSONAL ŞI  CONTURI ASIMILATE 
 

421  
Personal - salarii datorate  si alte beneficii acordate  cu execeptia  
beneficiilor pe termen scurt (P) 

422  Sume datorate intermediarilor în asigurări  asimilate salariilor (P) 

423  Personal - ajutoare materiale datorate (P) 

424 Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) 
425  Avansuri acordate personalului (A) 
426  Drepturi de personal neridicate (P) 

427  Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 

428  Alte datorii şi  creanţe  în legaturǎ cu personalul (A/P) 

429 Alte datorii în legǎturǎ cu intermediarii în asigurǎri (P) 
 

    Conţinut 
421  - decontările cu personalul privind salariile cuvenite acestuia, în bani sau natura, inclusiv  a 
adaosurilor şi premiilor achitate din fondul de salarii; 
 
422 - sumele datorate intermediarilor în asigurări pe baza contractelor de mandat încheiate; 
 
423 - ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a 
ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate; 
 
424 - primele acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale; 
 
425 - avansurile acordate personalului; 
 
426 -  drepturile de personal, neridicate în termenul legal; 
 
427   - reţinerilor şi popririlor din  salarii datorate terţilor;  
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428  - alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul; 
 
429  - comisionul datorat intermediarilor aferent primelor brute subscrise intermediate.  
 
 
  GRUPA 43 ASIGURĂRI  SOCIALE, PROTECŢIA  SOCIALĂ  ŞI  CONTURI    ASIMILATE 
 

431  Asigurări  sociale (P) 
437  Ajutor de somaj (P) 
438  Alte datorii şi  creanţe  sociale (A/P) 

 
    Conţinut 
 
431 - decontările privind contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi de sănătate, precum şi 
contribuţia personalului pentru asigurările sociale şi de sănătate; 
 
437 - decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de salariaţi potrivit legii; 
 
438 - datoriile de achitat sau creanţele de încasat în contul asigurărilor sociale aferente exerciţiului 
financiar în curs, precum şi plata acestora. 
 
 
GRUPA 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI  CONTURI ASIMILATE 
 

441  Impozitul pe profit (A/P) 
442  Taxa pe valoarea adaugată (A/P) 
443  Fonduri speciale privind activitatea de asigurări (P) 
444  Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 
445  Subvenţii (A) 
446  Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate (P) 
447  Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  asimilate (P) 
448  Alte datorii şi  creanţe  cu bugetul statului (A/P) 

 
       Conţinut 
 
441 - decontările cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent şi evidenţa 
impozitului pe profit amânat; 
 
442 - decontările cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile 
efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă 
cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul 
unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în 
conformitate cu prevederile legale; 
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443 - sumele privind taxa de funcţionare, a sumelor constituite pentru fondul de garantare, fondul 
de protecţie a victimelor străzii, fondul de compensare şi alte fonduri speciale privind activitatea de 
asigurare conform prevederilor legale; 
 
444 - impozitul pe veniturile de natura salariilor şi alte drepturi similare datorate bugetului; 
 
445 - decontările privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, 
împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii; 
 
446 - decontările cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi 
vărsămintele asimilate: impozitul pe dividende, impozitul pe terenuri, impozitul pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat, impozitul pe clădiri şi alte impozite; 
 
447 - datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice potrivit legii; 
 
448 - alte datorii şi creanţe cu bugetul statului. 
 
 
GRUPA 45 GRUP ŞI ACŢIONARI 
 

451  Decontǎri între entitățile din grup (A/P) 

452  Decontǎri cu entitǎţile asociate și entitățile controlate în comun (A/P) 
455  Sume datorate acționarilor (P) 
456 Decontǎri cu acţionarii privind capitalul (A) 
457  Dividende de plătit (P) 
458  Decontǎri din operaţii  în participaţie (A/P) 

 
    Conţinut 
451  - decontǎrile între entităţile din grup; 

 
452 - decontările cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun; 
 
455 - sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari; 
 
456 - decontările cu acţionarii privind capitalul; 
 
457 - dividendele datorate acţionarilor potrivit aportului la capital; 
 
458 - decontărilor din operaţiuni în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate 
din operaţiuni în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi. 
 
 
 GRUPA 46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI  
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461  Debitori diverşi (A) 

462  Creditori diverşi (P) 
463 Efecte de plătit (P) 
464  Efecte de primit (A) 
465 Sume recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor faţǎ de terţi (subrogarea 

în drepturile acestora) sau din achiziţionarea drepturilor de proprietate asupra  
bunurilor asigurate (A) 

 
 Conţinut 
461 - debitorii proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor 
titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât cele care privesc entităţile din grup, entităţile asociate şi 
entităţile controlate în comun; 
 
462 - sumele datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi 
provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun; 
 
463 - obligaţiile de plată pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.); 
 
464 - drepturile de încasat pe bază de efecte comerciale; 
 
465 - sume recuperabile estimate cu prudenţă la valoarea lor probabilǎ de încasare, evidenţiate pe clase 
de asigurǎri. 
 
 
GRUPA 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI  ASIMILATE 
 

471  Cheltuieli privind chiriile şi  dobânzile înregistrate în avans (A) 

472  Cheltuieli de achiziţie reportate (A) 

473  Alte cheltuieli înregistrate în avans (A) 
474  Venituri înregistrate în avans (P) 

475  Decontari din operaţiuni  în curs de clarificare (A/P) 
476 Subvenţii pentru investiţii (P) 

477 Venituri de realizat privind operaţiunile de reasigurare –cedări (P) 
 
    Conţinut 
 
471 - cheltuielile anticipate sau efectuate în avans de natura chiriilor şi dobânzilor, care urmează a se 
suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare; 
 
472 - cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de asigurare efectuate în cursul exerciţiului 
financiar, dar care sunt aferente perioadelor sau unui exerciţiu financiar ulterior (comision de achiziţie, 
cheltuieli de deschiderea dosarelor sau de admitere a contractelor de portofoliu); 
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473 -   alte cheltuieli anticipate sau efectuate în avans (reparaţii, abonamente, cheltuieli anticipate privind 
reasigurarea  etc.), care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în 
perioadele/exerciţiile viitoare; 
 
474 - veniturile anticipate şi veniturile de realizat; 
 
475 - sumele în curs de clarificare (amenzi, locaţii, cheltuieli de judecată, operaţii efectuate în conturile 
bancare pentru care nu există documente, operaţii ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli, rezultate financiare 
sau alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetari şi lămuriri suplimentare); 
 
476 - subvenţiile guvernamentale pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii 
pentru investiţii, donaţiile pentru investiţii, plusurile de inventar de natura imobilizărilor şi alte sume primite 
cu caracter de subvenţii pentru investiţii; 
 
477 - veniturile de reportat ocazionate de încheierea contractelor de reasigurare – cedări efectuate în 
cursul exerciţiului financiar (comisioane de reasigurare cuvenite), dar care sunt aferente unei perioade 
ulterioare sau unui exerciţiu financiar ulterior.  
 
GRUPA 48  DECONTARI ÎN CADRUL UNITĂŢII 
 

481  Decontǎri între unitate şi  subunitǎţi (A/P) 
482  Decontǎri între subunitǎţi (A/P) 

 
   Conţinut 
481 - decontările între unitate şi subunităţile sale, fără personalitate juridică, care conduc contabilitate 
proprie; 
 
482 - decontările între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi. 
 
 GRUPA 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 
 

491  
Ajustări  pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile cu tertii din 
 activitatea  de asigurare şi reasigurare (P) 

495  Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontǎri în cadrul grupului  şi  cu acţionarii(P) 

496  Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori diverşi (P) 
 
 Conţinut 
 
491 - ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor privind operaţiunile de asigurare-
reasigurare; 
 
495 - ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări între 
entităţile asociate şi entităţile controlate în comun şi cu acţionarii; 
 
496 - ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi. 
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CLASA 5  - ALTE ELEMENTE DE ACTIV 
 
Din clasa 5 “ALTE ELEMENTE DE ACTIV” fac parte urmǎtoarele grupe de conturi: 
 
GRUPA 50 IMOBILIZĂRI  NECORPORALE 
GRUPA 51 IMOBILIZĂRI  CORPORALE DE EXPLOATARE 
GRUPA 52 IMOBILIZĂRI  ÎN CURS SI AVANSURI 
GRUPA 53 ALTE ACTIVE MATERIALE ŞI  STOCURI 
GRUPA 54 INVESTITII PE TERMEN SCURT SI TREZORERIE  
GRUPA 55 ACREDITIVE ŞI  AVANSURI DE TREZORERIE 
GRUPA 56 VIRAMENTE INTERNE 
GRUPA 58 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 
GRUPA 59 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ŞI ALTOR        ACTIVE 
MATERIALE 
 
 
 
GRUPA 50 IMOBILIZĂRI  NECORPORALE 
 

  
507  Fond comercial (A) 
508  Alte imobilizări  necorporale (A) 

 
 Conţinut 
 
 
 
507 - fondul comercial care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile 
financiare anuale individuale, recunoscute potrivit IFRS; 
 
508 - programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi alte imobilizări 
necorporale, recunoscute potrivit IFRS. 
 
  GRUPA 51  IMOBILIZĂRI CORPORALE DE EXPLOATARE 
 

511  Instalaţii tehnice şi mijloace de transport (A) 
 
            Conţinut 
511  - evidenţa mijloacelor fixe 
 
GRUPA 52 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI 
 

521  Imobilizari corporale in curs (A) 
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522 Avansuri acordate pentru imobilizări  corporale (A) 

523 Imobilizǎri necorporale în curs (A) 

524  Avansuri acordate pentru imobilizări  necorporale  (A) 
 
 Conţinut 
 
521 - imobilizările corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile 
aferente, dar care, la finele perioadei de raportare,în curs de aprovizionare; 
 
522 - avansurile acordate furnizorilor de imobilizări;  
 
523 - imobilizările corporale in curs; 
 
524 - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale. 
 
 
 
GRUPA 53 ALTE ACTIVE MATERIALE ŞI  STOCURI 
 

531  Materiale consumabile (A) 

532  Alte materiale (A) 

533 Active imobilizate deţinute în vederea vǎnzǎrii (A) 
 
  Conţinut 
 
531  - existenţa şi mişcarea stocurilor de materiale consumabile (imprimate specifice, materiale 
publicitare, materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de  schimb, alte materiale şi 
stocuri); 
 
532 - existenţa şi mişcare altor materiale; 
 
533 - intrările, ieşirile şi existenţa activelor imobilizate clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, 
precum şi activele incluse în grupurile destinate cedării, clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, 
potrivit IFRS 5. 
 
GRUPA 54  INVESTITII PE TERMEN SCURT SI TREZORERIE  
 

542 Obligaţiuni emise şi  rǎscumpǎrate (A) 
543  Valori de încasat (A) 
544  Conturi curente la bănci (A) 
545  Dobânzi (A/P) 

546  Credite bancare pe termen scurt (P) 
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547  Casa (A) 
548  Alte valori (A) 
549  Vărsăminte de efectuat (P) 

 
  Conţinut 
 
542 - evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate, pe termen scurt; 
 
543 - valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite; 
 
544 - disponibilităţile în lei şi valută aflate în conturi la bănci, precum şi mişcarea acestora, precum şi 
depozitele bancare pe termen scurt (cel mult trei luni); 
 
545 - dobânzile datorate, precum şi dobânzile de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în 
conturile curente, respectiv a disponibilităţilor aflate în conturile curente; 
 
546 - creditele primite de la bănci pe termen scurt; 
 
547 - disponibilitǎţile aflate în casieria societăţii, precum şi mişcarea acestora ca urmare a încasărilor şi 
plăţilor efectuate; 
 
548 - bonurile valorice, timbrele fiscale şi poştale, biletele de tratament şi odihnă, tichetele şi biletele de 
călătorie, tichetele de masă, alte valori, precum şi miscarea acestora; 
 
549 - vărsămintele de efectuat pentru obligaţiuni emise şi răscumpărate şi pentru alte investiţii financiare 
pe termen scurt. 
 
 
GRUPA 55  ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE 
 

551  Acreditive (A) 
552  Avansuri de trezorerie (A) 

 
   Conţinut 
 
551 - acreditivele deschise în bănci pentru efectuarea unor plăţi în favoarea terţilor; 
 
552 - avansurile de trezorerie acordate. 
 
 GRUPA 56 VIRAMENTE INTERNE 
 

561  Viramente interne (A) 
 
     Conţinut 
561 - viramentele de disponibilităţi între conturile de trezorerie. 
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GRUPA 58 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 
 

580  Amortizǎri privind imobilizările necorporale (P) 

581  Amortizǎri privind imobilizările corporale (P) 
 
         Conţinut 
 
580 - amortizarea imobilizărilor necorporale; 
 
581 - amortizarea imobilizărilor corporale. 
 
 
GRUPA 59 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ŞI ALTOR ACTIVE 
MATERIALE 
 

590  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P) 

591  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale de exploatare (P) 

592  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs (P) 

593  Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 

594  Ajustări pentru deprecierea altor materiale  (P) 

596  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi  rǎscumpǎrate (P) 
 
  Conţinut 
 
Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, 
imobilizărilor corporale de exploatare, imobilizărilor în curs, materialelor consumabile, altor materiale şi a 
ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumparate. 
 
 
 
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 
 
Din clasa 6 “CONTURI DE CHELTUIELI” fac parte urmǎtoarele grupe de conturi: 
  
GRUPA 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
GRUPA 61 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE 
VIAŢĂ ŞI A REZERVEI DE PRIME LA ASIGURĂRI   GENERALE 
GRUPA 62 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE DE DAUNE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE 
VIAŢĂ ŞI  GENERALE 
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GRUPA 63 CHELTUIELI PRIVIND ALTE REZERVE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR 
GENERALE 
GRUPA 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, IMPOZITE, TAXE ŞI  VĂRSĂMINTE  ASIMILATE 
GRUPA 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
GRUPA 66 CHELTUIELI FINANCIARE  
GRUPA 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU 
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 
GRUPA 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE 
 
Conturile din clasa 6 “Conturi de cheltuieli” sunt conturi cu funcţie de activ, cu excepţia conturilor: 619 
„Partea cedată reasigurătorului din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi rezerva de prime la 
asigurările generale”,  629 „Partea cedată reasigurătorului din rezervele de daune aferente  asigurărilor de 
viaţă şi generale”, 639 „Partea cedată resiguratorului din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale” 
care sunt conturi cu funcţie de pasiv. 
La sfârsitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121). 
 
GRUPA 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
 

601  Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările  de viaţă directe 

602  Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile la asigurările  generale directe 

604  Cheltuieli privind daunele şi  prestațiile la asigurările  de viaţă acceptǎri 

605  Cheltuieli privind daunele şi  prestaţiile la asigurările  generale acceptǎri 
 
   Conţinut 
 
601 - cheltuielile privind daunele, anuitătile, răscumpărările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile 
aferente asigurărilor de viaţă directe; 
 
602 - cheltuielile privind daunele, anuitătile, recuperările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile 
aferente asigurărilor generale directe; 
 
604 - cheltuielile privind daunele, anuităţile, răscumpărările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile 
aferente asigurărilor de viaţă acceptate în reasigurare; 
 
605 - cheltuielile privind daunele, anuitătile, recuperările şi alte cheltuieli privind daunele şi prestaţiile 
aferente asigurărilor generale acceptate în reasigurare. 
 
 
 GRUPA 61 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE TEHNICE AFERENTE   ASIGURĂRILOR DE 
VIAŢĂ ŞI A REZERVEI DE PRIME LA ASIGURĂRI   GENERALE 
 

611  Cheltuieli privind rezerva matematica 

612  
Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri aferentă 
 asigurărilor  de viaţă 
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613  Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă 

614  
Cheltuieli privind rezerva matematica aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru  
care expunerea la riscul de investiţii   este transferată contractantului  

615  Cheltuieli privind rezerva de prime aferentă  asigurărilor  generale 

618  Chletuieli privind rezerva de prime aferentă  asigurărilor  de viaţă 

619  
Partea cedată  reasigurătorului  din rezervele tehnice privind asigurările  de viaţă  
şi  rezerva de prime la asigurările  generale 

 
 Conţinut 
 
611      - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei matematice aferentă asigurărilor directe şi 
acceptărilor în reasigurare; 
 
612 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri 
aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare; 
 
613 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările de viaţă 
aferente asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare precum si a rezervelor pentru prime nealocate care 
se constituie la nivelul primelor brute subscrise, dar nealocate contului contractantului; 
 
614 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei matematice aferentă asigurărilor de viaţă 
pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului pentru asigurările directe şi 
acceptările în reasigurare; 
 
615 - constituirea, majorare, diminuarea sau anularea rezervei de prime aferentă asigurărilor generale 
privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare; 
 
618 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei de prime aferentă asigurărilor de viaţă 
privind asigurările directe şi acceptările în reasigurare; 
 
619 - cota parte din rezervele tehnice privind asigurările de viaţă şi generale, aferente asigurărilor directe 
şi acceptărilor în reasigurare, cedată reasigurătorului. 
 
GRUPA 62 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE DE DAUNE AFERENTE  ASIGURĂRILOR DE 
VIAŢĂ ŞI GENERALE 
 

626  Cheltuieli privind rezerva de daune aferente asigurărilor  de viaţă 

627  Cheltuieli privind rezerva de daune aferentă  asigurărilor  generale 

629  
Partea cedată  reasigurătorului din rezervele de daune aferente asigurărilor   
de viaţă şi  generale 

 
        Conţinut 
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626 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei de daune avizate şi neavizate 
privind asigurările de viaţă aferentă asigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare; 
 
627 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei de daune privind asigurările 
generale directe şi acceptările în reasigurare; 
 
629 - cota parte din rezerva de daune privind asigurările de viaţă şi generale aferente 
reasigurărilor directe şi acceptărilor în reasigurare cedată reasigurătorului. 
 
GRUPA 63 CHELTUIELI PRIVIND ALTE REZERVE TEHNICE AFERENTE  ASIGURĂRILOR  
GENERALE 
 

632  Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii şi  risturnuri 
634  Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate 

635  Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 

639  Partea cedată  reasigurătorului  din alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale 
 
     Conţinut 
 
632 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri 
privind asigurările generale directe şi acceptările în reasigurare; 
634 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea rezervei pentru riscuri neexpirate privind 
asigurările generale; 
635 - constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea altor rezerve tehnice privind asigurările generale 
directe şi acceptările în reasigurare; 
639 - cota parte din rezerva pentru riscuri neexpirate şi  alte rezerve tehnice aferente asigurărilor generale 
directe şi acceptărilor în reasigurare, cedată reasigurătorului. 
 
GRUPA 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE    
ASIMILATE 
 

641  Cheltuieli cu salariile personalului 

642  Cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia  socială  

643 Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare 

644  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  vărsăminte  asimilate 

645 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaţilor 

646 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 

647 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 
 
 Conţinut 
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641 - cheltuielile cu salariile personalului; 
 
642 - cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială; 
 
643 - fondurile speciale privind activitatea de asigurare; 
 
644 - cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat  sau altor 
organisme publice; 
 
645 - cheltuielile cu tichetele de masă acordate salariaţilor; 
 
646 - cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii; 
 
647 - cheltuielile cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii. 
 
 
      GRUPA 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
 

651  Cheltuieli privind comisioanele de reasigurare 
652  Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale 

653  
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) deţinute  
în vederea vȃnzǎrii 

654  Pierderi din creanţe şi  debitori diverşi 
655  Cheltuieli cu lucrările şi  serviciile executate de terţi 
656  Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
657 Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
658  Alte cheltuieli de exploatare 

 
        Conţinut 
 
651             - cheltuielile privind comisioanele din reasigurare; 
 
652 - cheltuielile cu materialele consumabile aferente asigurărilor de viaţă şi generale; 
 
653 -  pierderile rezultate din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a cheltuielile 
rezultate din cedarea acestora; 
 

654 - pierderile din creanţe şi debitori diverşi aferente asigurărilor de viaţă şi generale; 
 
655 - cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi privind asigurările de viaţă şi generale; 
 
656 - cheltuielile cu alte servicii executate de terţi privind asigurările de viaţă şi generale (cheltuieli cu 
colaboratorii, comisioane şi onorarii, protocol, etc.); 
 
657 - variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate aferente asigurărilor generale şi asigurărilor de viaţă; 
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658 - alte cheltuieli de exploatare aferente asigurărilor de viaţă şi generale (despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi, etc). 
 
 
 GRUPA 66 CHELTUIELI  FINANCIARE   
 

661 Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare  
662  Pierderi din creanţe legate de participaţii  
663  Cheltuieli privind instrumentele si alte active financiare 
664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
666  Cheltuieli privind dobânzile 
667  Cheltuieli privind sconturile acordate 
668  Alte cheltuieli similare 

 
 Conţinut 
 
661 - pierderile rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi 
pierdere, precum şi a pierderile rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării; 
 
662 - pierderile din creanţe imobilizate; 
 
663 - cheltuielile privind investiţiile financiare cedate precum şi pierderi aferente asigurărilor de 
viaţă şi generale (cheltuieli cu imobilizări corporale şi în curs cedate, în active financiare cedate, pierderi 
privind instrumentele financiare pe termen scurt cedate, pierderi privind instrumente financiare cedate 
aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului şi 
peierderi privind instrumentele financiare; 
 
664  - evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare, precum si cheltuielilor provenind din 
cedarea filialelor dobandite exclusiv cu intentia de a fi revandute; 
 
665 - evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar; 
 
666 - cheltuielile privind dobânzile; 
 
667 - cheltuielile privind sconturile acordate; 
 
668 - alte cheltuieli decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă. 
 
 
GRUPA 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU 
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 
 

681  Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi  ajustările  
pentru depreciere 
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682  
Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare  
privind imobilizarile 

686  
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 
și a altor datorii 

 
    Conţinut  
 
681 - cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere aferente 
asigurărilor de viaţă şi generale; 
 
682 - cheltuielile cu ajustările pentru depreciere şi pierderi de valoare privind plasamentele; 
 
686 - cheltuielile financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor aferente 
asigurărilor de viaţă şi generale. 
 
GRUPA 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI  ALTE IMPOZITE 
 

691  Cheltuieli cu impozitul pe profit 
692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat 
698 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus 

 
      Conţinut 
 
691 - cheltuielile cu impozitul pe profit curent, calculat în conformitate cu legislaţia fiscala referitoare la 
impozitul pe profit; 
 
692 - cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS; 
 
698 - cheltuielile cu alte impozite determinate în conformitate cu reglementările emise în acest scop.  
 
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 
 
Din clasa 7 “CONTURI DE VENITURI” fac parte urmǎtoarele grupe de conturi: 
 
GRUPA 70 VENITURI DIN EXPLOATARE 
GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI SI INVESTITII    IMOBILIARE 
GRUPA 73 VENITURI DIN SUBVENŢII  DE EXPLOATARE 
GRUPA 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 
GRUPA 76 VENITURI  FINANCIARE 
GRUPA 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE    SAU PIERDERE 
DE VALOARE 
GRUPA 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 
 
Conturile din clasa 7 “Conturi de venituri” sunt conturi cu funcţie de pasiv cu excepţia contului 708 “Prime 
brute subscrise anulate” şi 709 “Prime brute subscrise cedate ” care sunt conturi cu funcţie de activ. 
La sfârşitul perioadei soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121). 
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    GRUPA 70 VENITURI DIN EXPLOATARE 
 

701  Venituri din prime brute subscrise privind asigurările  de viaţă directe 

702  Venituri din prime brute subscrise privind asigurările  generale directe 
703  Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor  la asigurările  de viaţă 
704  Venituri din prime brute subscrise aferente acceptărilor  la asigurările  generale 
705  Venituri din servicii prestate 
706  Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 
708  Prime brute subscrise anulate 
709  Prime brute subscrise cedate 

 
 Conţinut 
 
701 - veniturile din primele de asigurare brute subscrise privind asigurările de viaţă, aferente asigurărilor 
directe; 
 
702 - veniturile din primele brute subscrise privind asigurările generale, aferente asigurărilor directe; 
 
703 - veniturile din prime brute subscrise aferente acceptărilor în reasigurare,  potrivit contractelor de 
reasigurare; 
 
704 - veniturile din prime brute subscrise aferente acceptărilor în reasigurare potrivit contractelor de 
reasigurare; 
 
705 -  veniturile din diverse activităţi, cum sunt: comisioane de reasigurare, daune care au intrat în 
sarcina reasigurătorului, participarea la profitul reasigurătorului, comisioane aferente PAD, variatia sumelor 
de realizat provenind din comisioane de reasigurare, precum şi alte venituri din servicii prestate; 
 
706 - veniturile din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; 
 
708 - primele brute subscrise anulate aferente asigurărilor directe, acceptărilor în reasigurare şi 
coasigurărilor privind asigurările de viaţa şi generale; 
 
709 - primele brute subscrise  cedate în reasigurare. 
 
 GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI SI INVESTITII    IMOBILIARE 
 

721  Venituri din producţia de imobilizări  aferentă  asigurărilor de viaţă 
722  Venituri din producţia de imobilizări aferentă  asigurărilor generale 

723 
Venituri din producţia de imobilizări aferentă  administrarii  de fonduri   
de pensii facultative 

 
       Conţinut 



 

174 

 

 
Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări necorporale şi corporale, precum şi a 
veniturilor din producţia de investiţii imobiliare aferente asigurărilor de viaţă, asigurărilor generale şi 
administrării de fonduri de pensii facultative. 
 
GRUPA 73  VENITURI DIN SUBVENŢII  DE EXPLOATARE 
 

731  Venituri din subvenţii  de exploatare aferente asigurărilor de viaţă 
732  Venituri din subvenţii  de exploatare aferente asigurărilor generale 

733 
Venituri din subvenţii  de exploatare aferente administrarii  de fonduri  
de pensii facultative 

 
  Conţinut 
 
 Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa subvenţiilor primite, aferente asigurărilor de viaţă, 
asigurărilor generale şi administrării de fonduri de pensii facultative.    
   
 GRUPA 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 
 

753  Venituri din recuperări aferente asigurărilor generale 
754  
755 

Venituri din creanţe  reactivate şi  debitori diverşi 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale   

758  Alte venituri din exploatare 
 

 
Conţinut 
 

753 
 
754 
 
 
755 
 
758 

- veniturile din recuperări aferente asigurărilor generale; 
 
- creanţele reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi aferente asigurărilor 
 de viaţă şi generale; 
 
- veniturilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale; 
 
- alte venituri din exploatare aferente asigurărilor de viaţă şi generale  
(despăgubiri, amenzi şi penalităţi, venituri  din donaţii, din vânzarea activelor  
şi alte operaţii de capital, venituri din subvenţii pentru investiţii şi alte venituri 
 din exploatare), precum si veniturile rezultate din administrarea fondurilor de 
 pensii facultative. 
 

 GRUPA 76 VENITURI  FINANCIARE 
  

761  Venituri din imobilizǎri financiare 
762  Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare 
763  Alte venituri privind instrumentele si activele financiare 
764 Venituri din investitii financiare cedate 
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765  Venituri din diferenţe  de curs valutar 
766  Venituri din dobânzi 
767  Venituri din sconturi obţinute 
768  Alte venituri financiare 

 
        Conţinut 
761  - veniturile din imobilizări şi investiţii financiare pe termen scurt; 
 
762  - câştigurile rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi 
pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării; 
 
763 - veniturile din alte active şi investiţii financiare; 
 
764 - veniturile rezultate din vânzarea investiţiilor financiare inclusiv cu cedarea filialelor dobândite 
exclusiv cu intenţia de a fi revândute; 
 
765 - veniturile din diferenţe de curs valutar; 
 
766 - veniturile financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru 
împrumuturile acordate, precum şi dobânda aferentă creanţelor imobilizate; 
 
767 - veniturile din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori; 
 
768 - veniturile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă. 
 
 
GRUPA 78  VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE    SAU 
PIERDERE DE VALOARE 
 

781  Venituri din provizioane şi reluarea ajustărilor pentru depreciere privind 
 activitatea de exploatare 

782  Venituri din ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare privind imobilizǎrile  
 
                    Conţinut  
 
781  - veniturilor obţinute din anularea sau diminuarea provizioanelor sau din anularea sau 
diminuarea ajustărilor pentru depreciere privind activitatea de exploatare aferente asigurărilor de viaţă şi 
asigurărilor generale; 
 
782 - veniturile obţinute din anularea sau diminuarea ajustǎrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare 
privind  imobilizǎrile.  
 
 GRUPA 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 
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792 Venituri din impozitul pe profit amanat 

 
  Conţinut 
 
792 - veniturile ce reprezintă impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.  

 
 
          CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 
 
 Din  clasa 8 “Conturi speciale” fac parte grupele de conturi:  
80 „Angajamente primite şi acordate”,  
81 „Angajamente privind titlurile”,  
82 „Angajamente diverse”  
83 „Conturi de evidenţă”   
89 “Bilanţ”. 
 Pentru conturile în afara bilanţului înregistrările se fac în debitul sau creditul unui singur cont, fără 
folosirea conturilor corespondente. 
 Conturile din grupa 89 “Bilanţ” funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile 
de activ şi de pasiv la începutul şi sfârşitul fiecărui exerciţiu. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CAPITOLUL  VIII           

TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR CONTABILE DIN BALANŢA DE VERIFICARE 
LA 31.12.2014  ÎN NOUL PLAN DE CONTURI  

 
CONFORM CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA 

 
 



 

177 

 

CONTURI 
POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE 

CONFORME CU STANDARDELE 
INTERNATIONALE DE RAPORTARE 

FINANCIARA 

CONTURI potrivit 
Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene specifice domeniului asigurărilor 
aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor  nr. 3129/2005 cu 

modificările si completările ulterioare –  
Planul de conturi pentru asiguratori 

Simbol  
cont Denumire cont 

Simbol 
cont Denumire cont 

CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI , REZERVE, PROVIZIOANE,   
IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE   

 
GRUPA 10 CAPITAL ŞI  REZERVE 

 
101  Capital social 101  Capital social 

1011 Capital social privind asigurările  de viaţă 1011 
Capital social privind asigurările  de 
viaţă 

10111 Capital subscris nevărsat 10111 Capital subscris nevărsat 
10112 Capital subscris vărsat 10112 Capital subscris vărsat 

1012 Capital social privind asigurările generale 1012 
Capital social privind asigurările  
generale 

10121 Capital subscris nevărsat 10121 Capital subscris nevărsat 
10122 Capital subscris vărsat 10122 Capital subscris vărsat 

    1013 
Capital social privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative     1013 

Capital social privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

                          
10131 Capital subscris nevărsat 

        
10131 Capital subscris nevărsat 

          
10132 Capital subscris vărsat 

        
10132 Capital subscris vărsat 

102 Elemente asimilate capitalului  Cont nou 

1021 
Elemente asimilate capitalului privind 
asigurǎrile de viaţa  

Cont nou 

1022 
Elemente asimilate capitalului privind 
asigurǎrile generale  

Cont nou 

    
10271) Capital subscris reprezentand datorii financiare   Cont nou 

    
10271 

Capital subscris reprezentand datorii financiare 
aferent asigurarilor de viata  Cont nou 

    
10272 

Capital subscris reprezentand datorii financiare 
aferent asigurarilor generale  Cont nou 

    
10273 

Capital subscris reprezentand datorii financiare 
aferent administrarii fondurilor de pensii 
facultative  Cont nou 

1028 Ajustări ale capitalului social   
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10281 

Ajustări ale capitalului social aferent 
asigurarilor de viata  Cont nou 

   
10282 

Ajustări ale capitalului social aferent 
asigurarilor generale  Cont nou 

   
10283 

Ajustări ale capitalului social aferent 
administrarii fondurilor de pensii facultative  Cont nou 

103 Alte elemente de capitaluri proprii  Cont nou 

1031 
Alte elemente de capitaluri proprii aferente 
asigurarilor de viata  Cont nou 

    
10311 

Beneficii acordate angajatilor sub forma 
instrumentelor de capitaluri proprii  Cont nou 

    
10312 

Componenta de capitaluri proprii a 
instrumentelor de capitaluri compuse  Cont nou 

    
103132) 

Diferente de curs valutar in relatie cu investitia 
neta intr-o operatiune din strainatate  Cont nou 

    
10314 

Impozit pe profit curent si amanat recunoscut 
pe seama capitalurilor proprii  Cont nou 

10315 
Diferente din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile in vederea 
vanzarii 10614 Rezerva de valoare justă 

10316 
Diferente de curs valutar aferente activelor 
financiare nemonetare in valuta, clasificate in 
categoria celor disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

10317 
Diferente privind instrumentele de acoperire a 
fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)  Cont nou 

10318 Alte elemente de capitaluri proprii  Cont nou 

1032 
Alte elemente de capitaluri proprii aferente  
asigurarilor generale  Cont nou 

10321 
Beneficii acordate angajatilor sub forma 
instrumentelor de capitaluri proprii  Cont nou 

10322 Componenta de capitaluri proprii a 
instrumentelor de capitaluri compuse  Cont nou 

103232) 
Diferente de curs valutar in relatie cu investitia 
neta intr-o operatiune din strainatate  Cont nou 

10324 
Impozit pe profit curent si amanat recunoscut 
pe seama capitalurilor proprii  Cont nou 

10325 
Diferente din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile in vederea 
vanzarii 10624 Rezerva de valoare justa 

10326 
Diferente de curs valutar aferente activelor 
financiare nemonetare in valuta, clasificate in 
categoria celor disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

10327 
Diferente privind instrumentele de acoperire a 
fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)  Cont nou 

10328 Alte elemente de capitaluri proprii  Cont nou 
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1033 
Alte elemente de capitaluri proprii aferente 
administrarii fondurilor de pensii facultative  Cont nou 

10331 
Beneficii acordate angajatilor sub forma 
instrumentelor de capitaluri proprii  Cont nou 

10332 Componenta de capitaluri proprii a 
instrumentelor de capitaluri compuse  Cont nou 

103332) 
Diferente de curs valutar in relatie cu investitia 
neta intr-o operatiune din strainatate  Cont nou 

10334 
Impozit pe profit curent si amanat recunoscut 
pe seama capitalurilor proprii  Cont nou 

10335 
Diferente din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile in vederea 
vanzarii 10634 Rezerva de valoare justa 

10336 
Diferente de curs valutar aferente activelor 
financiare nemonetare in valuta, clasificate in 
categoria celor disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

10337 
Diferente privind instrumentele de acoperire a 
fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)  Cont nou 

10338 Alte elemente de capitaluri proprii  Cont nou 
104  Prime de capital 104  Prime legate de capital 

1041 Prime de capital privind asigurările  de viaţă 1041 
Prime legate de capital privind 
asigurările  de viaţă 

10411 Prime de emisiune 10411 Prime de emisiune 
10412 Prime de fuziune/divizare 10412 Prime de fuziune/divizare 
10413 Prime de aport 10413 Prime de aport 

10414 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 10414 
Prime de conversie a obligaţiunilor în 
acţiuni 

10481 Alte prime de capital   Cont nou 

1042 Prime de capital privind asigurările  generale 1042 
Prime legate de capital privind 
asigurările generale 

10421 Prime de emisiune 10421 Prime de emisiune 
10422 Prime de fuziune/divizare 10422 Prime de fuziune/divizare 
10423 Prime de aport 10423 Prime de aport 

10424 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 10424 
Prime de conversie a obligaţiunilor în 
acţiuni 

10482 Alte prime de capital  Cont nou 

1043 
Prime de capital privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 1043 

Prime de capital privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

10431 Prime de emisiune 10431 Prime de emisiune 
10432 Prime de fuziune/divizare 10432 Prime de fuziune/divizare 
10433 Prime de aport 10433 Prime de aport 
10434 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 10434 Prime de conversie a obligaţiunilor în 
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acţiuni 
10483 Alte prime de capital  Cont nou 

105  Rezerve din reevaluare 105  Rezerve din reevaluare 
1051 Rezerve din reevaluare privind asigurările  de 

viaţă aferente imobilizarilor necorporale si 
corporale 

1051 
 

Rezerve din reevaluare privind 
asigurările  de viaţă 
 

10511 
Rezerve din reevaluare privind asigurările  de 
viaţă aferente imobilizarilor necorporale 

 
Cont nou 

10512 
Rezerve din reevaluare privind asigurările  de 
viaţă aferente imobilizarilor corporale 

 
Cont nou 

1052 
Rezerve din reevaluare privind asigurările  
generale imobilizarilor necorporale si corporale 

 
1052 

Rezerve din reevaluare privind 
asigurările  generale 
 

   
10521 

Rezerve din reevaluare privind asigurările  
generale aferente imobilizarilor necorporale  Cont nou 

   
10522 

Rezerve din reevaluare privind asigurările  
generale aferente imobilizarilor  corporale  Cont nou 

1053 

Rezerve din reevaluare privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative imobilizarilor 
necorporale si corporale 1053 

Rezerve din reevaluare privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

     
10531 

Rezerve din reevaluare privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative aferente 
imobilizarilor  necorporale  Cont nou 

     
10532 

Rezerve din reevaluare privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative aferente 
imobilizarilor  corporale  Cont nou 

106  Rezerve 106  Rezerve 

1061 Rezerve privind asigurările  de viaţă 1061 Rezerve privind asigurările  de viaţă 
10611 Rezerve legale 10611 Rezerve legale 

10613 Rezerve statutare sau contractuale 10613 Rezerve statutare sau contractuale 

10614 
Fonduri proprii constituite potrivit cerintelor de 
raportare in scop prudenţial (SII)  Cont nou 

10618 Alte rezerve 10618 Alte rezerve 

1062 Rezerve privind asigurările  generale 1062 Rezerve privind asigurările  generale 
10621 Rezerve legale 10621 Rezerve legale 

10623 Rezerve statutare sau contractuale 10623 Rezerve statutare sau contractuale 

10624 
Fonduri proprii constituite potrivit cerintelor de 
raportare in scop prudenţial (SII)  Cont nou 

10628 Alte rezerve 10628 Alte rezerve 

1063 
Rezerve privind administrarea de pensii 
facultative 1063 

Rezerve privind administrarea de 
pensii facultative 
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10631 Rezerve legale 10631 Rezerve legale 
10633 Rezerve statutare sau contractuale 10633 Rezerve statutare sau contractuale 
10638 Alte rezerve 10638 Alte rezerve 

107 Diferente de curs valutar din conversie  Cont nou 

10713) 

Diferente de curs valutar din conversia unei 
operatiuni din strainatate cuprinse in 
consolidare  Cont nou 

     
10711 

Diferente de curs valutar din conversia unei 
operatiuni din strainatate cuprinse in 
consolidare aferente asigurarilor de viata  Cont nou 

     
10712                    

Diferente de curs valutar din conversia unei 
operatiuni din strainatate cuprinse in 
consolidare aferente asigurarilor generale  Cont nou 

     
10713 

Diferente de curs valutar din conversia unei 
operatiuni din strainatate cuprinse in 
consolidare aferente administrarii de pensii 
facultative  Cont nou 

1084) Interese care nu controleazǎ 108 Interese minoritare 

1081 
Interese care nu controleazǎ  privind asigurarile 
de viata 1081 

Interese minoritare privind asigurarile 
de viata 

10811 
Interese care nu controleazǎ  - rezultatul 
exercitiului financiar 10811 

Interese minoritare- rezultatul 
exercitiului financiar 

10812 
Interese care nu controleazǎ  - alte capitaluri 
proprii 10812 

Interese minoritare- alte capitaluri 
proprii 

1082 
Interese care nu controleazǎ  privind asigurarile 
generale 1082 

Interese minoritare privind asigurarile 
generale 

10821 
Interese care nu controleazǎ  - rezultatul 
exercitiului financiar 10821 

Interese minoritare- rezultatul 
exercitiului financiar 

10822 
Interese care nu controleazǎ  - alte capitaluri 
proprii 10822 

Interese minoritare- alte capitaluri 
proprii 

1083 
Interese care nu controleazǎ  privind 
administrarea de pensii facultative 1083 

Interese minoritare privind 
administrarea de pensii facultative 

10831 
Interese care nu controleazǎ  - rezultatul 
exercitiului financiar 10831 

Interese minoritare- rezultatul 
exercitiului financiar 

10832 
Interese care nu controleazǎ  - alte capitaluri 
proprii 10832 

Interese minoritare- alte capitaluri 
proprii 

109  Acţiuni proprii 109  Acţiuni proprii 

1091 Acţiuni proprii privind asigurările  de viaţă 1091 
Acţiuni proprii privind asigurările  de 
viaţă 

109115) Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 10911 
Acţiuni proprii deţinute pe termen 
scurt 

10912 Acţiuni proprii deţinute  pe termen lung 10912 
Acţiuni proprii deţinute  pe termen 
lung 

10915 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de 
societatea absorbită la societatea absorbantă 

 Cont nou 
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1092 Acţiuni proprii privind asigurările  generale 1092 
Acţiuni proprii privind asigurările  
generale 

109215) Acţiuni proprii deţinute  pe termen scurt 10921 
Acţiuni proprii deţinute  pe termen 
scurt 

10922 Acţiuni proprii deţinute  pe termen lung 10922 
Acţiuni proprii deţinute  pe termen 
lung 

10925 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de 
societatea absorbită la societatea absorbantă 

 Cont nou 

1093 
Actiuni proprii privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 1093 

Actiuni proprii privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

109315) Acţiuni proprii deţinute  pe termen scurt 10931 
Acţiuni proprii deţinute  pe termen 
scurt 

10932 Acţiuni proprii deţinute  pe termen lung 10932 
Acţiuni proprii deţinute  pe termen 
lung 

10935 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de 
societatea absorbită la societatea absorbantă” 

 Cont nou 

 
GRUPA 11 REZULTATUL REPORTAT 

 

    117  

Rezultatul reportat, cu exceptia 
rezultatului reportat provenit din 
adoptarea pentru prima data a IAS 29 117  Rezultatul reportat 

1171 
Rezultatul reportat privind asigurările  de 
viaţă 1171 

Rezultatul reportat privind 
asigurările  de viaţă 

11711 
Rezultatul reportat reprezentând profitul 
nerepartizat sau pierderea neacoperită 11711 

Rezultatul reportat reprezentând 
profitul nerepartizat sau pierderea 
neacoperită 

117126) 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea 
pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29 11712 

Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima dată a IAS, 
mai putin IAS 29 

11713 
Rezultatul reportat provenit din 
modificarile politicilor contabile  Cont nou 

11714 
Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile 11714 

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor contabile 

11715 
Rezultatul reportat reprezentand surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare 10615 

Rezerva reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare 

11716 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea reglementarilor contabile 
conforme cu Directivele Europene 11716 

Rezultatul reportat provenit din 
trecerea la aplicarea reglementarilor 
contabile conforme cu Directivele 
Europene 

11717 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29   Cont nou 

11718 

Rezultatul reportat provenit din utilizarea, 
la data trecerii la aplicarea a valorii juste 
drept cost presupus   Cont nou 

1172 Rezultatul reportat privind asigurările  1172 Rezultatul reportat privind 
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generale asigurările  generale 

11721 

Rezultatul reportat reprezentând profitul 
nerepartizat, respectiv pierderea 
neacoperita 11721 

Rezultatul reportat reprezentând 
profitul nerepartizat, respectiv 
pierderea nerecuperata 

117226) 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea 
pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 11722 

Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima data a IAS, 
mai putin IAS 29 

11723 
Rezultatul reportat provenit din 
modificarile politicilor contabile  Cont nou 

11724 
Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile 11724 

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor fundamentale 

11725 

Rezultatul reportate reprezentand 
surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare 10625 

Rezerva reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare 

11726 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea reglementarilor contabile 
conforme cu Directivele Europene 

11726 Rezultatul reportat provenit din 
trecerea la aplicarea reglementarilor 
contabile conforme cu Directivele 
Europene 

11727 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea IFRS,  mai puțin IAS 29   Cont nou 

11728 

Rezultatul reportat provenit din utilizarea, 
la data trecerii la aplicarea a valorii juste 
drept cost presupus   Cont nou 

1173 
Rezultatul reportat privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 1173 

Rezultatul reportat privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

11731 
Rezultatul reportat reprezentând profitul 
nerepartizat sau pierderea neacoperită 11731 

Rezultatul reportat reprezentând 
profitul nerepartizat sau pierderea 
neacoperită 

117326) 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea 
pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29 11732 

Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima dată a IAS, 
mai putin IAS 29 

11733 
Rezultatul reportat provenit din 
modificarile politicilor contabile  Cont nou 

11734 
Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile 11734 

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor contabile 

11735 
Rezultatul reportat reprezentand surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare 10635 

Rezerva reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare 

11736 

Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea reglementarilor contabile 
conforme cu Directivele Europene 11736 

Rezultatul reportat provenit din 
trecerea la aplicarea reglementarilor 
contabile conforme cu Directivele 
Europene 

11737 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea IFRS  mai puțin IAS 29   Cont nou 

          11738 
Rezultatul reportat provenit din utilizarea, 
la data trecerii la aplicarea a valorii juste  Cont nou 
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drept cost presupus  

118 
Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima data a IAS 29  Cont nou 

1181 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea 
pentru prima data a IAS 29 privind 
asigurarile de viată  Cont nou 

1182 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea 
pentru prima data a IAS 29 privind 
asigurările generale   

GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI 
 

121  Profit sau pierdere 121  Profit şi  pierdere 

1211 
Profit sau pierdere privind asigurarile de 
viata  Cont nou 

1212 
Profit sau pierdere privind asigurarile 
generale  Cont nou 

1213 
Profit sau pierdere privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative  Cont nou 

129  Repartizarea profitului 129  Repartizarea profitului 
GRUPA 14 CAȘTIGURI SAU PIERDERI  LEGATE DE EMITEREA RĂSCUMPARAREA , 
VANZAREA CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE 

CAPITALURI PROPRII  
 

141 

Câştiguri legate de vânzarea sau 
anularea instrumentelor de capitaluri 
proprii  Cont nou 

1411 

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii 
privind asigurările de viaţă  Cont nou 

1412 

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii 
privind asigurările generale  Cont nou 

1413 

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative  Cont nou 

149 

Pierderi legate de  emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu 
titlu gratuit sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii   Cont nou 

1491 

Pierderi legate de  emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 
gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii aferente asigurarilor de 
viată   Cont nou 
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14911 
Pierderi rezultate din  vânzarea, 
instrumentelor de capitaluri proprii    Cont nou 

14915 

Pierderi rezultate din  reorganizari care 
sunt determinate de anularea titlurilor 
deținute    Cont nou 

14918 
Alte pierderi legate de instrumentele de 
capitaluri proprii     Cont nou 

1492 

Pierderi legate de  emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 
gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii aferente asigurarilor 
generale   Cont nou 

      14921 
Pierderi rezultate din  vânzarea, 
instrumentelor de capitaluri proprii    Cont nou 

     14922 

Pierderi rezultate din  reorganizari care 
sunt determinate de anularea titlurilor 
deținute    Cont nou 

     14923 
Alte pierderi legate de instrumentele de 
capitaluri proprii     Cont nou 

1493 

Pierderi legate de  emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu 
gratuit sau anularea instrumentelor de 
capitaluri proprii privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative   Cont nou 

             
       14931 

Pierderi rezultate din  vânzarea, 
instrumentelor de capitaluri proprii    Cont nou 

     14932 

Pierderi rezultate din  reorganizari care 
sunt determinate de anularea titlurilor 
deținute    Cont nou 

     14933 
Alte pierderi legate de instrumentele de 
capitaluri proprii     Cont nou 

 
GRUPA 15 - PROVIZIOANE 

 
151  Provizioane 151  Provizioane  

1511 Provizioane privind asigurările  de viaţă 1511 
Provizioane aferente asigurările  de 
viaţă 

15111 Provizioane pentru litigii 15111 Provizioane pentru litigii 

15113 

Provizioane pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale şi alte acţiuni 
similare legate de acestea 15113 

Provizioane pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale şi alte 
acţiuni similare legate de acestea 

15114 Provizioane pentru restructurare 15114 Provizioane pentru restructurare 

15115 
Provizioane pentru beneficiile 
angajatilor  15115 

Provizioane pentru pensii şi  alte 
obligaţii similare 
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15118 Alte provizioane 15118 
Alte provizioane pentru riscuri şi  
cheltuieli 

1512 Provizioane privind asigurările  generale 1512 
Provizioane aferente asigurările  
generale 

15121 Provizioane pentru litigii 15121 Provizioane pentru litigii 

15123 

Provizioane pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale şi alte acţiuni 
similare legate de acestea 15123 

Provizioane pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale şi alte 
acţiuni similare legate de acestea 

15124 Provizioane pentru restructurare 15124 Provizioane pentru restructurare 

15125 
Provizioane pentru beneficiile 
angajatilor 15125 

Provizioane pentru pensii şi  alte 
obligaţii similare 

15128 Alte provizioane 15128 
Alte provizioane pentru riscuri şi  
cheltuieli 

1513 
Provizioane privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 1513 

Provizioane privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

15131 Provizioane pentru litigii 15131 Provizioane pentru litigii 

15133 

Provizioane pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale şi alte acţiuni 
similare legate de acestea 15133 

Provizioane pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale şi alte 
acţiuni similare legate de acestea 

15134 Provizioane pentru restructurare 15134 Provizioane pentru restructurare 

15135 
Provizioane pentru beneficiile 
angajatilor 15135 

Provizioane pentru pensii şi  alte 
obligaţii similare 

15138 Alte provizioane 15138 Alte provizioane 
 

GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI  ŞI  DATORII ASIMILATE 
 

161  
Împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni 161  

Împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni 

1611 
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 
privind asigurările de viaţă 1611 

Împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni pentru asigurările  de 
viaţă 

16114 
Împrumuturi externe din emisiuni de 
obligaţiuni garantate de stat 16114 

Împrumuturi externe din emisiuni 
de obligaţiuni garantate de stat 

16115 
Împrumuturi externe din emisiuni de 
obligaţiuni garantate de bănci 16115 

Împrumuturi externe din emisiuni 
de obligaţiuni garantate de bănci 

16117 
Împrumuturi interne din emisiuni de 
obligaţiuni garantate de stat 16117 

Împrumuturi interne din emisiuni 
de obligaţiuni garantate de stat 

16118 
Alte împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni 16118 

Alte împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni 

1612 
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 
privind asigurările  generale 1612 

Împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni pentru asigurările  
generale 

16124 
Împrumuturi externe din emisiuni de 
obligaţiuni garantate de stat 16124 

Împrumuturi externe din emisiuni 
de obligaţiuni garantate de stat 
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16125 
Împrumuturi externe din emisiuni de 
obligaţiuni garantate de bănci 16125 

Împrumuturi externe din emisiuni 
de obligaţiuni garantate de bănci 

16127 
Împrumuturi interne din emisiuni de 
obligaţiuni garantate de stat 16127 

Împrumuturi interne din emisiuni 
de obligaţiuni garantate de stat 

16128 
Alte împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni 16128 

Alte împrumuturi din emisiuni de 
obligaţiuni 

162  Credite bancare pe termen lung 162  Credite bancare pe termen lung 

1621 
Credite bancare pe termen lung privind 
asigurările  de viaţă 1621 

Credite bancare pe termen lung 
pentru asigurările  de viaţă 

16211 Credite bancare pe termen lung 16211 Credite bancare pe termen lung 

16212 
Credite bancare pe termen lung 
nerambursate la scadenta 16212 

Credite bancare pe termen lung 
nerambursate la scadenta 

16213 Credite externe guvernamentale 16213 Credite externe guvernamentale 

16214 Credite bancare externe garantate de stat 16214 
Credite bancare externe garantate 
de stat 

16215 Credite bancare externe garantate de bănci 16215 
Credite bancare externe garantate 
de bănci 

16216 Credite de la trezoreria statului 16216 Credite de la trezoreria statului 

16217 Credite bancare interne garantate de stat 16217 
Credite bancare interne garantate 
de stat 

16218 Alte credite pe termen lung 16218 Alte credite pe termen lung 

1622 
Credite bancare pe termen lung privind 
asigurările  generale 1622 

Credite bancare pe termen lung 
pentru asigurările  generale 

16221 Credite bancare pe termen lung 16221 Credite bancare pe termen lung 

16222 
Credite bancare pe termen lung 
nerambursate la scadenta 16222 

Credite bancare pe termen lung 
nerambursate la scadenta 

16223 Credite externe guvernamentale 16223 Credite externe guvernamentale 

16224 Credite bancare externe garantate de stat 16224 
Credite bancare externe garantate 
de stat 

16225 Credite bancare externe garantate de bănci 16225 
Credite bancare externe garantate 
de bănci 

16226 Credite de la trezoreria statului 16226 Credite de la trezoreria statului 

16227 Credite bancare interne garantate de stat 16227 
Credite bancare interne garantate 
de stat 

16228 Alte credite pe termen lung 16228 Alte credite pe termen lung 

1623 
Credite bancare pe termen lung privind 
administrarea de fonduri de pensii 1623 

Credite bancare pe termen lung 
privind administrarea de fonduri de 
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facultative pensii facultative 

16231 Credite bancare pe termen lung 16231 Credite bancare pe termen lung 

16232 
Credite bancare pe termen lung 
nerambursate la scadenta 16232 

Credite bancare pe termen lung 
nerambursate la scadenta 

16233 Credite externe guvernamentale 16233 Credite externe guvernamentale 

16234 Credite bancare externe garantate de stat 16234 
Credite bancare externe garantate 
de stat 

16235 Credite bancare externe garantate de bănci 16235 
Credite bancare externe garantate 
de bănci 

16236 Credite de la trezoreria statului 16236 Credite de la trezoreria statului 

16237 Credite bancare interne garantate de stat 16237 
Credite bancare interne garantate 
de stat 

16238 Alte credite pe termen lung 16238 Alte credite pe termen lung 
163 Datorii subordonate 163 Datorii subordonate 

1631 
Datorii subordonate privind asigurările  de 
viaţă 1631 

Datorii subordonate privind 
asigurările  de viaţă 

16311 Titluri subordonate la termen  Cont nou 

16312 
Titluri subordonate pe durata 
nedeterminata  Cont nou 

16313 Imprumuturi subordonate la termen  Cont nou 

16314 
Imprumuturi subordonate pe durata 
nedeterminata  Cont nou 

16315 
Alte titluri si/sau imprumuturi 
subordonate  Cont nou 

16316 Datorii atasate  Cont nou 

16317 Sume de amortizat  Cont nou 

1632 
Datorii subordonate privind asigurările  
generale 1632 

Datorii subordonate privind 
asigurările  generale 

16321 Titluri subordonate la termen  Cont nou 

16322 
Titluri subordonate pe durata 
nedeterminata  Cont nou 

16323 Imprumuturi subordonate la termen  Cont nou 

16324 
Imprumuturi subordonate pe durata 
nedeterminata  Cont nou 

16325 
Alte titluri si/sau imprumuturi 
subordonate  Cont nou 

16326 Datorii atasate  Cont nou 
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16327 Sume de amortizat  Cont nou 

1633 
Datorii subordonate privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 1633 

Datorii subordonate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

16331 Titluri subordonate la termen  Cont nou  

16332 
Titluri subordonate pe durata 
nedeterminata  Cont nou  

16333 Imprumuturi subordonate la termen  Cont nou  

16334 
Imprumuturi subordonate pe durata 
nedeterminata  Cont nou  

16335 
Alte titluri si/sau imprumuturi 
subordonate  Cont nou  

16336 Datorii atasate  Cont nou  

16337 Sume de amortizat  Cont nou 

164  
Datorii care privesc imobilizările 
financiare 164  

Datorii ce privesc imobilizările 
financiare 

1641 
Datorii care privesc activele  financiare 
pentru asigurările  de viaţă 1641 

Datorii ce privesc imobilizările 
financiare pentru asigurările  de 
viaţă 

16411 Datorii catre privesc entitatile din grup 16411  Datorii catre societăţile afiliate  

16412 
Datorii fata de entitatile asociate si 
entitatile controlate in comun  16412 

Datorii catre societăţile care detin 
interese de participare 

1642 
Datorii care privesc activele financiare 
pentru asigurările  generale 1642 

Datorii ce privesc imobilizările 
financiare pentru asigurările  
generale 

16421 Datorii catre privesc entitatile din grup 16421 Datorii catre societăţile afiliate 

16422 
Datorii fata de entitatile asociate si 
entitatile controlate in comun  16422 

Datorii catre societăţile care detin 
interese de participare 

1643 

Datorii care privesc activele financiare 
pentru administrarea de fonduri de pensii 
facultative 1643 

Datorii care privesc imobilizările 
financiare pentru administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

16431 Datorii catre privesc entitatile din grup 16431 Datorii catre societăţile afiliate 

16432 
Datorii fata de entitatile associate si 
entitatile controlate in comun  16432 

Datorii catre societăţile care detin 
interese de participare 

165  Depozite primite de la reasiguratori 165  
Depozite primite de la 
reasiguratori 

1651 
Depozite primite de la reasiguratori 
privind asigurările de viaţă 1651 

Depozite primite de la 
reasiguratori privind asigurările  de 
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viaţă 

1652 
Depozite primite de la reasiguratori 
privind asigurările  generale 1652 

Depozite primite de la 
reasiguratori privind asigurările  
generale 

167  Alte împrumuturi şi  datorii asimilate 167  
Alte împrumuturi şi  datorii 
asimilate 

1671 
Alte împrumuturi şi  datorii asimilate 
privind asigurările  de viaţă 1671 

Alte împrumuturi şi  datorii 
asimilate privind asigurările  de 
viaţă 

1672 
Alte împrumuturi şi  datorii asimilate 
privind asigurările  generale 1672 

Alte împrumuturi şi  datorii 
asimilate privind asigurările  
generale 

1673 

Alte împrumuturi şi  datorii asimilate 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 1673 

Alte împrumuturi şi  datorii 
asimilate privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

168  
Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate 168  

Dobânzi aferente 
împrumuturilor şi  datoriilor 
asimilate 

1681 

Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate privind asigurările  de 
viaţă 1681 

Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate privind 
asigurările  de viaţă 

16811 
Dobânzi aferente împrumuturilor din 
emisiuni de obligaţiuni 16811 

Dobânzi aferente împrumuturilor 
din emisiuni de obligaţiuni 

16812 
Dobânzi aferente creditelor bancare pe 
termen lung 16812 

Dobânzi aferente creditelor 
bancare pe termen lung 

16815 
Dobânzi aferente datoriilor fata de 
entitatile din grup  16815 

Dobânzi aferente datoriilor catre 
societăţile afiliate 

16816 

Dobânzi aferente datoriilor fata de 
entitatile asociate si entitatile controlate in 
comun  16816 

Dobânzi aferente datoriilor catre 
societăţile care detin interese de 
participare 

16817 
Dobânzi aferente altor împrumuturi şi  
datorii asimilate 16817 

Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi  datorii asimilate 

16818 
Dobânzi privind depozitele primite de la 
reasiguratori 16818 

Dobânzi privind depozitele primite 
de la reasiguratori 

1682 

Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate privind asigurările  
generale 1682 

Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate privind 
asigurările  generale 

16821 
Dobânzi aferente împrumuturilor din 
emisiuni de obligaţiuni 16821 

Dobânzi aferente împrumuturilor 
din emisiuni de obligaţiuni 

16822 
Dobânzi aferente creditelor bancare pe 
termen lung 16822 

Dobânzi aferente creditelor 
bancare pe termen lung 
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16825 
Dobânzi aferente datoriilor fata de 
entitatile din grup 16825 

Dobânzi aferente datoriilor catre 
societăţile afiliate 

16826 

Dobânzi aferente datoriilor fata de 
entitatile asociate si entitatile controlate in 
comun 16826 

Dobânzi aferente datoriilor catre 
societăţile care detin interese de 
participare 

16827 
Dobânzi aferente altor împrumuturi şi  
datorii asimilate 16827 

Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi  datorii asimilate 

16828 
Dobânzi privind depozitele primite de la 
reasiguratori 16828 

Dobânzi privind depozitele primite 
de la reasiguratori 

1683 

Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 1683 

Dobânzi aferente împrumuturilor şi  
datoriilor asimilate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

16832 
Dobânzi aferente creditelor bancare pe 
termen lung 16832 

Dobânzi aferente creditelor 
bancare pe termen lung 

16835 
Dobânzi aferente datoriilor fata de 
entitatile din grup 16835 

Dobânzi aferente datoriilor catre 
societăţile afiliate 

16836 

Dobânzi aferente datoriilor fata de 
entitatile asociate si entitatile controlate in 
comun 16836 

Dobânzi aferente datoriilor catre 
societăţile care detin interese de 
participare 

16837 
Dobânzi aferente altor împrumuturi şi  
datorii asimilate 16837 

Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi  datorii asimilate 

169  
Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor și a altor datorii 169  

Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor 

1691 

Prime privind rambursarea obligaţiunilor 
și a altor datorii pentru asigurările  de 
viaţă 1691 

Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor aferente asigurărilor  
de viaţă 

1692 

Prime privind rambursarea obligaţiunilor 
și a altor datorii pentru asigurările 
generale 1692 

Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor aferente asigurărilor  
generale 

175 Instrumente derivate   Cont nou 

1751 
Instrumente derivate privind asigurarile de 
viață   Cont nou 

1752 
Instrumente derivate privind asigurarile 
generale   Cont nou 

1753 
Instrumente derivate privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative  Cont nou 

176 Instrumente derivate de acoperire  Cont nou 

1761 
Instrumente derivate de acoperire privind 
asigurarile de viață  Cont nou 

1762 
Instrumente derivate de acoperire privind 
asigurarile generale  Cont nou 

1763 

Instrumente derivate de acoperire privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative  Cont nou 
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CLASA  2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI      

 
 

GRUPA 21 IMOBILIZĂRI  CORPORALE ÎN TERENURI, CONSTRUCȚII 
ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE  

 
211  Terenuri şi  construcţii 211  Terenuri şi  construcţii 

2111 
Terenuri şi  construcţii privind asigurările  
de viaţă 2111 

Terenuri şi  construcţii privind 
asigurările  de viaţă 

21111 Terenuri şi  amenajări de terenuri 21111 Terenuri şi  amenajări de terenuri 
21112 Construcţii 21112 Construcţii 

2112 
Terenuri şi  construcţii privind asigurările  
generale 2112 

Terenuri şi  construcţii privind 
asigurările  generale 

21121 Terenuri şi  amenajări de terenuri 21121 Terenuri şi  amenajări de terenuri 
21122 Construcţii 21122 Construcţii 

2113 

Terenuri şi  construcţii privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2113 

Terenuri şi  construcţii privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

21131 Terenuri şi  amenajări de terenuri 21131 Terenuri şi  amenajări de terenuri 
21132 Construcţii 21132 Construcţii 

215 Investiții imobiliare  Cont nou 

      2151 
Investitii imobiliare privind asigurarile de 
viata  Cont nou 

21511 
Investitii imobiliare evaluate la valoarea 
justa  Cont nou 

21512 Investitii imobiliare evaluate la cost  Cont nou 

     2152 
Investitii imobiliare privind asigurarile 
generale  Cont nou 

21521 
Investitii imobiliare evaluate la valoarea 
justa  Cont nou 

21522 Investitii imobiliare evaluate la cost  Cont nou 

    2153 
Investitii imobiliare privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative  Cont nou 

21531 
Investitii imobiliare evaluate la valoarea 
justa  Cont nou 

21532 Investitii imobiliare evaluate la cost  Cont nou 
 

GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI  ȘI INVESTITII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE 
 

231  Imobilizări corporale în curs 231  
Plasamente în imobilizări  
corporale în curs 
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2311 
Imobilizări corporale în curs privind 
asigurările  de viaţă 2311 

Plasamente în imobilizări 
corporale în curs privind 
asigurările de viaţă 

23111 Amenajări de terenuri in curs 23111 Amenajări de terenuri 
23112 Construcţii in curs 23112 Construcţii 

2312 
Imobilizări  corporale în curs privind 
asigurările  generale 2312 

Plasamente în imobilizări 
corporale în curs privind 
asigurările generale 

23121 Amenajări de terenuri in curs 23121 Amenajări de terenuri 
23122 Construcţii in curs 23122 Construcţii 

2313 

Imobilizări  corporale în curs privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2313 

Plasamente în imobilizări 
corporale în curs privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

23131 Amenajări de terenuri in curs 23131 Amenajări de terenuri in curs 
23132 Construcţii in curs 23132 Construcţii in curs 

232  
Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale 232  

Avansuri acordate pentru 
plasamente în imobilizări  
corporale 

2321 
Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale privind asigurările  de viaţă 2321 

Avansuri acordate pentru 
plasamente în imobilizări  
corporale privind asigurările  de 
viaţă 

23211 Avansuri acordate pentru terenuri 23211 Avansuri acordate pentru terenuri 

23212 Avansuri acordate pentru construcţii 23212 
Avansuri acordate pentru 
construcţii 

2322 
Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale privind asigurările  generale 2322 

Avansuri acordate pentru 
plasamente în imobilizări  
corporale privind asigurările  
generale 

23221 Avansuri acordate pentru terenuri 23221 Avansuri acordate pentru terenuri 

23222 Avansuri acordate pentru construcţii 23222 
Avansuri acordate pentru 
construcţii 

2323 

Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 2323 

Avansuri acordate pentru 
plasamente în imobilizări  
corporale privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

23231 Avansuri acordate pentru terenuri 23231 Avansuri acordate pentru terenuri 

23232 Avansuri acordate pentru construcţii 23232 
Avansuri acordate pentru 
construcţii 
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GRUPA 24 –ACTIVE FINANCIARE AFERENTE ASIGURĂRILOR  DE VIAŢĂ PENTRU CARE 
EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII   ESTE TRANSFERATĂ  CONTRACTANTULUI    

 

241  

 Active financiare aferente asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea la riscul 
de investiţii  este transferată  
contractantului  241 

Plasamente aferente asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea 
la riscul de investiţii   este 
transferată  contractantului 

2411 Acţiuni şi  alte titluri cu venit variabil 2411 
Acţiuni şi  alte titluri cu venit 
variabil 

2412 Obligaţiuni şi  alte titluri cu venit fix 2412 
Obligaţiuni şi  alte titluri cu venit 
fix 

2413 Alte active financiare 2413 Alte plasamente financiare 

2414 

Dobânzi pentru active aferente 
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   este 
transferată  contractantului 2414 

Dobânzi pentru plasamente 
aferente asigurărilor  de viaţă 
pentru care expunerea la riscul de 
investiţii   este transferată  
contractantului 

242 
Active financiare aferente contractelor  
de investiții    Cont nou  

2421 Acţiuni şi  alte titluri cu venit variabil  Cont nou 
2422 Obligaţiuni şi  alte titluri cu venit fix  Cont nou 

2423 Alte active financiare  Cont nou 

2424 
Dobânzi pentru  active aferente 
contractelor  de investitii   

249  

Vărsăminte de efectuat pentru  active 
financiare aferente asigurărilor  de 
viaţă pentru care expunerea la riscul de 
investiţii   este transferată  
contractantului  249  

Vărsăminte  de efectuat pentru 
plasamente aferente asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea 
la riscul de investiţii   este 
transferată  contractantului 

 
GRUPA 26 ACTIVE FINANCIARE  

 

261  
Titluri de participare deţinute  la 
societăţi afiliate  261  

Titluri de participare deţinute  la 
societăţi afiliate 

2611 
Acțiuni detinute la filiale privind 
asigurările de viaţă 2611 

Titluri de participare deţinute  la 
societăţi afiliate privind asigurările  
de viaţă 

26111 Titluri contabilizate la cost  Cont nou 

26112 
Titluri evaluate la valoarea justă prin 
profit sau pierdere   Cont nou 
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26113 Titluri disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

2612 
Titluri de participare deţinute  la societăţi 
afiliate privind asigurările  generale  2612 

Titluri de participare deţinute  la 
societăţi afiliate privind asigurările  
generale 

26121 Titluri contabilizate la cost  Cont nou 

26122 
Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere  

 
Cont nou 

26123 Titluri disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

2613 

Titluri de participare deţinute  la societăţi 
afiliate privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative  

 
 
 

2613 

Titluri de participare deţinute  la 
societăţi afiliate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

26131 Titluri contabilizate  la cost 
 

Cont nou 

26132 
Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere  

 
Cont nou 

26133 Titluri disponibile in vederea vanzarii 
 

Cont nou 

263  Interese de participare  263 Interese de participare 

2631 
Interese de participare privind asigurările  
de viaţă  

 
 
2631 
 

 
Interese de participare privind 
asigurările  de viaţă 

26311 Titluri contabilizate la cost 

 

Cont nou 

26312 
Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere  

 

Cont nou 

26313 Titluri disponibile in vederea vanzarii 
 

Cont nou 

2632 
Interese de participare privind asigurările  
generale  

 
       
2632 

Interese de participare privind 
asigurările  generale 

26321 Titluri contabilizate  la cost 
 

Cont nou 

26322 
Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere  

 
Cont nou 

26133 Titluri disponibile in vedere vanzarii 
 

Cont nou 

2633 
Interese de participare privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative  

2633 
Interese de participare privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 



 

196 

 

26331 Titluri contabilizate la cost 
 

Cont nou 

26332 
Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere  

 
Cont nou 

26333 Titluri disponibile in vederea vanzarii 
 

Cont nou 

      2634 
Actiuni detinute la entitǎţi controlate in 
comun privind asigurarile de viata  Cont nou 

26341 Titluri contabilizate  la cost 
 Cont nou 

26342 Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere   Cont nou 

26343 Titluri disponibile in vedere vanzarii 
 Cont nou 

2635 
Actiuni detinute la entitǎţi controlate in 
comun privind asigurarile generale  Cont nou 

26351 Titluri contabilizate  la cost 
 Cont nou 

26352 Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere   Cont nou 

26353 Titluri disponibile in vedere vanzarii 
 Cont nou 

2636 
Actiuni deţinute la entitǎţi controlate in 
comun privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative  Cont nou 

26361 Titluri contabilizate  la cost 
 Cont nou 

26362 Titluri evaluate la valoarea justa prin 
profit sau pierdere   Cont nou 

26363 Titluri disponibile in vedere vanzarii 
 Cont nou 

2647) Titluri puse în echivalenţǎ 264 Titluri puse în echivalenţǎ 

2641 
Titluri puse în echivalenţǎ privind 
asigurările  de viaţă 2641 

Titluri puse în echivalenţǎ privind 
asigurările  de viaţă 

2642 
Titluri puse în echivalenţǎ privind 
asigurările  generale 2642 

Titluri puse în echivalenţǎ privind 
asigurările  generale 

2643 

Titluri puse în echivalenţǎ privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2643 

Titluri puse în echivalenţǎ privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

265  Alte titluri de participare 265  Alte titluri imobilizate 

2651 
Alte titluri de participare privind 
asigurările de viaţă 

 
2651 

 

Alte titluri imobilizate privind 
asigurările de viaţă 

     26511 Alte titluri contabilizate la cost 
 

Cont nou 
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    26512 
Alte titluri evaluate la valoarea justă prin 
profit și pierdere 

 
Cont nou 

   26513 Alte titluri disponibile în vederea vanzarii  
 

Cont nou 

2652 
Alte titluri  de participare privind 
asigurările generale 

 
2652 

Alte titluri imobilizate privind 
asigurările  generale 

     26521 Alte titluri contabilizate  la cost  Cont nou 

    26522 
Alte titluri evaluate la valoarea justă prin 
profit și pierdere  Cont nou 

   26523 Alte titluri disponibile în vederea vanzarii   Cont nou 

2653 

Alte titluri de participare privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2653 

Alte titluri imobilizate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

     26531 Alte titluri contabilizate  la cost  Cont nou 

    26532 
Alte titluri evaluate la valoarea justă prin 
profit și pierdere  Cont nou 

   26533 Alte titluri disponibile în vederea vanzarii   Cont nou 

267  Împrumuturi și creanţe   267  
Creanţe  imobilizate şi  alte 
plasamente financiare 

2671 
Împrumuturi și creanţe  privind asigurările  
de viaţă  2671 

Creanţe  imobilizate şi  alte 
plasamente financiare privind 
asigurările  de viaţă  

26711 Sume datorate de entitatile din grup 26711 

 
Sume datorate de societatile 
afiliate 

26712 Împrumuturi acordate pe termen lung 

26712 
 
 

Împrumuturi acordate pe termen 
lung 

26713 Creanţe  fata de entitatile asociate  26713 
Creanţe  legate de interesele de 
participare 

26714 Alte active financiare 26714 Alte creanţe  imobilizate 

26715 Împrumuturi ipotecare 26715 Împrumuturi ipotecare 

26716 Alte împrumuturi 26716 Alte împrumuturi 

26717 Depozite la institutiile de credit  26717 
 
Depozite la institutiile de credit 

26718 
Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia 
emisiunilor efectuate de terţi  

Cont nou 

26719 Depozite colaterale  
Cont nou 

2672 
Dobânzi aferente împrumuturilor și 
creantelor privind asigurările de viaţă 2672 

Dobânzi aferente creantelor 
imobilizate şi  altor împrumuturi 
privind asigurările  de viaţă 
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26721 
Dobânzi aferente sumelor datorate de 
entitatile din grup  26721 

Dobânzi aferente sumelor datorate 
de societatile afiliate 

26722 
Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 
pe termen lung 

 
26722 

Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung 

26723 
Dobânzi aferente creantelor fata  de 
entitatile asociate 26723 

Dobânzi aferente creantelor legate 
de interesele de participare 

26724 Dobânzi aferente altor active financiare 26724 
Dobânzi aferente altor creanţe  
imobilizate 

26725 
 

Dobânzi aferente împrumuturilor 
ipotecare 

26725 
 

Dobânzi aferente împrumuturilor 
ipotecare 

26726 Dobânzi aferente altor împrumuturi 26726 
Dobânzi aferente altor 
împrumuturi 

26727 
Dobânzi aferente depozitelor la institutiile 
de credit 26727 

Dobânzi aferente depozitelor la 
institutiile de credit 

2673 
Împrumuturi și creanţe  privind asigurările 
generale 2673 

Creanţe  imobilizate şi  alte 
plasamente financiare privind 
asigurările  generale 

26731 Sume datorate de entitatile din grup 26731 
Sume datorate de societatile 
afiliate 

26732 Împrumuturi acordate pe termen lung 26732 
Împrumuturi acordate pe termen 
lung 

26733 Creanţe  fata de entitatile asociate 26733 
Creanţe  legate de interesele de 
participare 

26734 Alte active financiare  26734 Alte creanţe  imobilizate 

26737 Depozite la institutiile de credit 26737 Depozite la institutiile de credit 

26738 
Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia 
emisiunilor efectuate de terţi  Cont nou 

26739 Depozite colaterale  Cont nou 

2674 
Dobânzi aferente împrumuturilor și 
creantelor privind asigurările  generale 2674 

Dobânzi aferente creantelor 
imobilizate şi  altor împrumuturi 
privind asigurările  generale 

26741 
Dobânzi aferente sumelor datorate de 
entitatile din grup  26741 

Dobânzi aferente sumelor datorate 
de societatile afiliate 

26742 
Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 
pe termen lung 26742 

Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung 

26743 
Dobânzi aferente creantelor fata de 
entitatile asociate 26743 

Dobânzi aferente creantelor legate 
de interesele de participare 

26744 Dobânzi aferente altor active financiare 26744 
Dobânzi aferente altor creanţe  
imobilizate 

26747 
Dobânzi aferente depozitelor la institutiile 
de credit 26747 

Dobânzi aferente depozitelor la 
institutiile de credit 

2675 
Creante privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 2675 

Creante imobilizate si alte 
plasamente financiare privind 
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administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

26751 Sume datorate de entitatile din grup 26751 
Sume datorate de societăţile 
afiliate 

26752 Creanţe  fata de entitatile asociate 26752 
Creanţe  legate de interesele de 
participare 

26753 Alte active financiare  26753 Alte creanţe  imobilizate 
26754 Depozite la institutiile de credit 26754 Depozite la institutiile de credit 

26758 
Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia 
emisiunilor efectuate de terţi  Cont nou 

26759 Depozite colaterale  Cont nou 

2676 

Dobânzi aferente creantelor şi  altor 
împrumuturi privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 2676 

Dobânzi aferente creantelor 
imobilizate şi  altor împrumuturi 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

26761 
Dobânzi aferente sumelor datorate de 
entitatile din grup 26761 

Dobânzi aferente sumelor datorate 
de societăţile afiliate 

26762 
Dobânzi aferente creantelor fata de 
entitatile asociate 26762 

Dobânzi aferente creantelor legate 
de interesele de participare 

26763 Dobânzi aferente altor active financiare 26763 
Dobânzi aferente altor creanţe  
imobilizate 

26764 
Dobânzi aferente depozitelor la institutiile 
de credit 26764 

Dobânzi aferente depozitelor la 
institutiile de credit 

268  Depozite la societăţi cedente  268  Depozite la societăţi cedente 

2681 
Depozite la societăţi cedente privind 
asigurările  de viaţă 2681 

Depozite la societăţi cedente 
privind asigurările  de viaţă 

2682 
Depozite la societăţi cedente privind 
asigurările  generale 2682 

Depozite la societăţi cedente 
privind asigurările  generale 

2683 
Dobânzi aferente depozitelor la societăţi 
cedente 2683 

Dobânzi aferente depozitelor la 
societăţi cedente 

26831 
Dobânzi aferente depozitelor la societăţi 
cedente privind asigurările  de viaţă 26831 

Dobânzi aferente depozitelor la 
societăţi cedente privind 
asigurările  de viaţă 

26832 
Dobânzi aferente depozitelor la societăţi 
cedente privind asigurările  generale 26832 

Dobânzi aferente depozitelor la 
societăţi cedente privind 
asigurările  generale 

269  
Vărsăminte  de efectuat pentru active  
financiare 269  

Vărsăminte  de efectuat pentru 
imobilizări  financiare 

2691 
Vărsăminte  de efectuat pentru active  
financiare privind asigurările  de viaţă 2691 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
imobilizări  financiare privind 
asigurările  de viaţă 

26911 
Vărsăminte  de efectuat privind titlurile de 
participare deţinute  in filiale 26911 

Vărsăminte  de efectuat privind 
titlurile de participare deţinute  la 
societăţile afiliate 
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26912 
Vărsăminte  de efectuat privind titlurile 
detinute in entitati asociate 26912 

Vărsăminte  de efectuat privind 
interesele de participare 

26913 
Vărsăminte  de efectuat pentru alte titluri 
si creante 26913 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
imobilizări  financiare 

2692 
Vărsăminte  de efectuat pentru active    
financiare privind asigurările  generale 2692 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
imobilizări  financiare privind 
asigurările  generale 

26921 
Vărsăminte  de efectuat privind titlurile de 
participare deţinute  in filiale 26921 

Vărsăminte  de efectuat privind 
titlurile de participare deţinute  la 
societăţile afiliate 

26922 
Vărsăminte  de efectuat privind titlurile 
detinute in entitati asociate 26922 

Vărsăminte  de efectuat privind 
interesele de participare 

26923 
Vărsăminte  de efectuat pentru alte titluri 
si creante 26923 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
imobilizări  financiare  

2693 

Vărsăminte  de efectuat pentru active    
financiare privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 2693 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
imobilizări  financiare privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

26931 
Vărsăminte  de efectuat privind titlurile de 
participare deţinute  in filiale 26931 

Vărsăminte  de efectuat privind 
titlurile de participare deţinute  la 
societăţile afiliate 

26932 
Vărsăminte  de efectuat privind titlurile 
detinute in entitati asociate 26932 

Vărsăminte  de efectuat privind 
interesele de participare 

26933 
Vărsăminte  de efectuat pentru alte titluri 
si creante 26933 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
imobilizări  financiare 

 
GRUPA 27 –INSTRUMENTE FINANCIARE  

 

271  Instrumente de capitaluri 271  
Plasamente financiare în titluri 
cu venit variabil 

2711 
Instrumente de capitaluri privind 
asigurările de viaţă 2711 

Plasamente financiare în titluri cu 
venit variabil privind asigurările  
de viaţă 

27111 

Instrumente de capitaluri detinute la 
valoarea justă prin contul de profit și 
pierdere 27111 Acţiuni cotate 

27112 
Instrumente de capitaluri disponibile 
pentru vanzare  27112 Acţiuni necotate 

2712 
Instrumente de capitaluri privind 
asigurările generale 2712 

Plasamente financiare în titluri cu 
venit variabil privind asigurările  
generale 

27121 

Instrumente de capitaluri detinute la 
valoarea justă prin contul de profit și 
pierdere 27121 Acţiuni cotate 
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27122 
Instrumente de capitaluri disponibile 
pentru vanzare  27122 Acţiuni necotate 

2713 

Instrumente de capitaluri privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2713 

Plasamente financiare în titluri cu 
venit variabil privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

27131 

Instrumente de capitaluri detinute la 
valoarea justă prin contul de profit și 
pierdere 27131 Acţiuni cotate 

27132 
Instrumente de capitaluri disponibile 
pentru vanzare  27132 Acţiuni necotate 

272  Instrumente de datorie   272  
Plasamente financiare în titluri 
cu venit fix 

2721 
Instrumente de datorie  privind asigurările  
de viaţă  2721 

Plasamente financiare în titluri cu 
venit fix privind asigurările  de 
viaţă 

27211 

 Instrumente de datorie  detinute la 
valoarea justă prin contul de profit și 
pierdere   Cont nou 

27212 
Instrumente de datorie  disponibile pentru 
vanzare  

27211  
27212 

Obligaţiuni cotate 
Obligaţiuni necotate 

27213 
Instrumente de datorie  detinute pana la 
scadență  27213 Alte titluri cu venit fix 

27214 Credite și creante    Cont nou 

27215 Dobanzi la obligatiuni și alte titluri 27214 
Dobânzi la obligaţiuni şi  alte 
titluri cu venit fix 

2722 
Instrumente de datorie  privind asigurările 
generale  2722 

Plasamente financiare în titluri cu 
venit fix privind asigurările  
generale 

27221 

 Instrumente de datorie  detinute la 
valoarea justă prin contul de profit și 
pierdere   Cont nou 

27222 
Instrumente de datorie  disponibile pentru 
vanzare  

27221 
27222 

Obligaţiuni cotate  
Obligaţiuni necotate 

27223 
Instrumente de datorie  detinute pana la 
scadență  27223 Alte titluri cu venit fix 

27224 Credite și creante    Cont nou 

27225 Dobanzi la obligatiuni și alte titluri 27224 
Dobânzi la obligaţiuni şi  alte 
titluri cu venit fix 

2723 

Instrumente de datorie  privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2723 

Plasamente financiare în titluri cu 
venit fix  privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

27231 

 Instrumente de datorie  detinute la 
valoarea justă prin contul de profit și 
pierdere   Cont nou 
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27232 
Instrumente de datorie  disponibile pentru 
vanzare  

27231 
27232 

Obligaţiuni cotate 
Obligaţiuni necotate 

27233 
Instrumente de datorie  detinute pana la 
scadență  27233 Alte titluri cu venit fix 

27234 Credite și creante    Cont nou 

27235 Dobanzi la obligatiuni și alte titluri 27234 
Dobânzi la obligaţiuni şi  alte 
titluri cu venit fix 

273  
Dețineri la fondurile comune de 
plasament 273  

Unităţi  la fondurile comune de 
plasament 

2731 
Dețineri  la fondurile comune de 
plasament privind asigurările  de viaţă 2731 

Unităţi  la fondurile comune de 
plasament privind asigurările  de 
viaţă 

2732 
Dețineri  la fondurile comune de 
plasament privind asigurările  generale 2732 

Unităţi  la fondurile comune de 
plasament privind asigurările  
generale 

2733 

Dețineri  la fondurile comune de 
plasament privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 2733 

Unităţi  la fondurile comune de 
plasament privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

274  Parti în fonduri comune de investiţii   274  
Parti în fonduri comune de 
investiţii   

2741 
Parti în fonduri comune de investiţii   
privind asigurările de viaţă 2741 

Parti în fonduri comune de 
investiţii   privind asigurările  de 
viaţă 

2742 
Parti în fonduri comune de investiţii   
privind asigurările  generale 2742 

Parti în fonduri comune de 
investiţii   privind asigurările 
generale 

2743 

Parti în fonduri comune de investiţii   
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2743 

Parti în fonduri comune de 
investiţii   privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

275 Instrumente derivate   Cont nou 

      2751 
Instrumente derivate aferente asigurarilor 
de viata  Cont nou 

      2752 
Instrumente derivate aferente asigurarilor 
generale  Cont nou 

      2753 
Instrumente derivate privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative  Cont nou 

276 Instrumente derivate de acoperire  Cont nou 

2761 
Instrumente derivate de acoperire privind 
asigurarile de viață  Cont nou 

2762 
Instrumente derivate de acoperire privind 
asigurarile generale  Cont nou 

2763 
Instrumente derivate de acoperire privind 
administrarea de fonduri de pensii  Cont nou 
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facultative 

279  
Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
active financiare  279  

Vărsăminte  de efectuat pentru 
alte plasamente financiare pe 
termen scurt 

2791 
Vărsăminte  de efectuat pentru alte active 
financiare privind asigurările  de viaţă 2791 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
plasamente financiare pe termen 
scurt privind asigurările  de viaţă 

2792 
Vărsăminte  pentru alte active  financiare 
privind asigurările generale 2792 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
plasamente financiare pe termen 
scurt privind asigurările  generale 

2793 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte active  
financiare privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 2793 

Vărsăminte  de efectuat pentru alte 
plasamente financiare pe termen 
scurt privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

GRUPA 28 - AMORTIZAREA  IMOBILIZĂRILOR CORPORALE IN TERENURI ,  CONSTRUCTII 
ȘI INVESTITII IMOBILIARE 

 

281  

Amortizarea  imobilizărilor  corporale 
în terenuri, construcții și investiții 
imobiliare 281  

Amortizarea plasamentelor în 
imobilizări corporale 

2811 

Amortizarea  imobilizărilor  corporale în 
terenuri si constructii privind asigurările  
de viaţă 2811 

Amortizarea plasamentelor în 
imobilizări  corporale privind 
asigurările  de viaţă 

28111 Amortizarea amenajarilor de terenuri 28111 
Amortizarea amenajarilor de 
terenuri 

28112 Amortizarea constructiilor 28112 Amortizarea constructiilor 

2812 

Amortizarea  imobilizărilor  corporale în 
terenuri si constructii  privind asigurările 
generale 2812 

Amortizarea plasamentelor în 
imobilizări  corporale privind 
asigurările  generale 

28121 Amortizarea amenajarilor de terenuri 28121 
Amortizarea amenajarilor de 
terenuri 

28122 Amortizarea constructiilor 28122 Amortizarea constructiilor 

2813 

Amortizarea imobilizărilor  corporale în 
terenuri si constructii  privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2813 

Amortizarea plasamentelor în 
imobilizări  corporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

28131 Amortizarea amenajarilor de terenuri 28131 
Amortizarea amenajarilor de 
terenuri 

28132 Amortizarea constructiilor 28132 Amortizarea constructiilor 
285 Amortizarea investitiilor imobiliare  Cont nou 

2851 
Amortizarea investitiilor imobiliare 
privind asigurările  de viaţă  Cont nou 

2852 
Amortizarea investitiilor imobiliare 
privind asigurările generale  Cont nou 

2853 Amortizarea investitiilor imobiliare  Cont nou 
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privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE ÎN 
TERENURI , CONSTRUCTII ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE  

 

291  

Ajustări pentru deprecierea imobilizări  
corporale in terenuri, construcții și 
investiții imobiliare  291 

Ajustari pentru deprecierea 
plasamentelor în imobilizări  
corporale 

2911 
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  
constructiilor privind asigurările  de viaţă 2911 

Ajustări pentru deprecierea 
terenurilor şi  constructiilor privind 
asigurările  de viaţă 

29111 
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  
amenajarilor de terenuri 29111 

Ajustari pentru deprecierea 
terenurilor şi  amenajarilor de 
terenuri 

29112 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor 29112 
Ajustări  pentru deprecierea 
constructiilor 

29113 
Ajustări pentru deprecierea investitiilor 
imobiliare  

Cont  nou 

2912 
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  
constructiilor privind asigurările  generale 2912 

Ajustări  pentru deprecierea 
terenurilor şi  constructiilor privind 
asigurările  generale 

29121 
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  
amenajarilor de terenuri 29121 

Ajustări pentru deprecierea 
terenurilor şi  amenajarilor de 
terenuri 

29122 Ajustări pentru deprecierea constructiilor 29122 
Ajustări pentru deprecierea 
constructiilor 

29123 
Ajustări pentru deprecierea investitiilor 
imobiliare  

Cont nou 

2913 

Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  
constructiilor privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 2913 

Ajustări pentru deprecierea 
terenurilor şi  constructiilor privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

29131 
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi  
amenajarilor de terenuri 29131 

Ajustări pentru deprecierea 
terenurilor şi  amenajarilor de 
terenuri 

29132 Ajustări pentru deprecierea constructiilor 29132 
Ajustări pentru deprecierea 
constructiilor 

29133 
Ajustări pentru deprecierea investitiilor 
imobiliare  Cont nou 

293  
Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs 293 

Ajustări pentru deprecierea 
plasamentelor în imobilizări  
corporale în curs 

2931 

Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale în curs privind asigurările  de 
viaţă 2931 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs 
privind asigurările  de viaţă 
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29311 
Ajustări pentru deprecierea amenajarilor 
de terenuri 29311 

Ajustări pentru deprecierea 
amenajarilor de terenuri 

29312 Ajustări pentru deprecierea constructiilor 29312 
Ajustări pentru deprecierea 
constructiilor 

29313 

Ajustări pentru deprecierea investitiilor 
imobiliare în curs de execuție evaluate la 
cost  Cont nou 

2932 

Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale în curs privind asigurările  
generale 2932 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs 
privind asigurările  generale 

29321 
Ajustări pentru deprecierea amenajarilor 
de terenuri 29321 

Ajustări pentru deprecierea 
amenajarilor de terenuri 

29322 Ajustări pentru deprecierea constructiilor 29322 
Ajustări pentru deprecierea 
constructiilor 

29323 

Ajustări pentru deprecierea investitiilor 
imobiliare în curs de execuție evaluate la 
cost  Cont nou 

2933 

Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale în curs privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 2933 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

29331 
Ajustări pentru deprecierea amenajarilor 
de terenuri 29331 

Ajustări pentru deprecierea 
amenajarilor de terenuri 

29332 Ajustări pentru deprecierea constructiilor 29332 
Ajustări pentru deprecierea 
constructiilor 

        29333 
Ajustări pentru deprecierea investitiilor 
imobiliare în curs de execuție evaluate la 
cost   Cont nou 

294  

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
activelor financiare  aferente 
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   este 
transferată  contractantului  294  

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a plasamentelor aferente 
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   
este transferată  contractantului  

295 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
activelor financiare aferente 
contractelor de investitii  Cont nou 

296  
Ajustări pentru pierderea de valoare a  
activelor financiare 296  

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a plasamentelor în 
imobilizări financiare 

2961 

Ajustări pentru pierderea de valoare a  
activelor  financiare privind asigurările  de 
viaţă 2961 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a plasamentelor în 
imobilizări  financiare privind 
asigurările  de viaţă 
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29611 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
acțiunilor deţinute  la filiale 29611 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a titlurilor de participare 
deţinute  la societăţi afiliate 

29613 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
actiunilor deținute la entități asociate  29613 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a imobilizărilor financiare 
sub forma intereselor de 
participare 

29614 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor titluri imobilizate 29614 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor titluri imobilizate 

29615 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
sumelor datorate de entitățile din grup 29615 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a sumelor datorate de 
societăţi afiliate 

29616 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
împrumuturilor acordate pe termen lung 29616 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a împrumuturilor acordate 
pe termen lung 

29617 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
creantelor față de entitățile asociate   29617 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a creantelor legate de 
interesele de participare 

29619 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare 29619 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor creanţe  imobilizate 

2962 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
activelor financiare privind asigurările 
generale 2962 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a plasamentelor în 
imobilizări  financiare privind 
asigurările  generale 

29621 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
acțiunilor deţinute  la filiale  29621 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a titlurilor de participare 
deţinute  la societăţi afiliate 

29623 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
actiunilor deținute la entități asociate  29623 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a imobilizărilor financiare 
sub forma intereselor de 
participare 

29624 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor titluri imobilizate 29624 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor titluri imobilizate 

29625 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
sumelor datorate de entitățile din grup 29625 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a sumelor datorate de  
societăţi afiliate 

29626 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
împrumuturilor acordate pe termen lung 29626 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a împrumuturilor acordate 
pe termen lung 

29627 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
creantelor față de entitățile asociate   29627 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a creantelor legate de 
interesele de participare 
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29629 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare 29629 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor creanţe  imobilizate 

2963 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
împrumuturilor ipotecare şi  a altor 
împrumuturi privind asigurările de viaţă 2963 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a împrumuturilor ipotecare 
şi  a altor împrumuturi privind 
asigurările  de viaţă 

29631 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
împrumuturilor ipotecare 29631 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a împrumuturilor ipotecare 

29632 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor împrumuturi 29632 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor împrumuturi 

2964 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la institutiile de credit şi  la 
societăţile cedente privind asigurările  de 
viaţă 2964 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la institutiile 
de credit şi  la societăţile cedente 
privind asigurările  de viaţă 

29641 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la institutiile de credit privind 
asigurările de viaţă 29641 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la institutiile 
de credit privind asigurările de 
viaţă 

29642 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la societăţile cedente privind 
asigurările  de viaţă 29642 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la societăţile 
cedente privind asigurările de viaţă 

2965 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la institutiile de credit şi  la 
societăţile cedente privind asigurările  
generale 2965 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la institutiile 
de credit şi  la societăţile cedente 
privind asigurările  generale 

29651 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la institutiile de credit privind 
asigurările  generale 29651 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la institutiile 
de credit privind asigurările  
generale 

29652 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la societăţile cedente privind 
asigurările  generale 29652 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la societăţile 
cedente privind asigurările  
generale 

2966 

Ajustari pentru pierderea de valoare a 
activelor financiare privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 2966 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a plasamentelor in 
imobilizari financiare privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

29661 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
acțiunilor deţinute  la filiale  29661 

Ajustari pentru pierdere de valoare 
a titlurilor de participare detinute la 
societatile afiliate 
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29663 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
actiunilor deținute la entități asociate  29663 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a imobilizarilor financiare 
sub forma intereselor de 
participare 

29664 
Ajustari pentru pierderea de valoare a 
altor titluri imobilizate 29664 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a altor titluri imobilizate 

29665 
Ajustari pentru pierderea de valoare a 
sumelor datorate de entitățile din grup  29665 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a sumelor datorate de 
societati afiliate 

29667 
Ajustari pentru pierderea de valoare a 
creantelor fată de entitățile asociate  29667 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a creantelor legate de 
interesele de participare 

29669 
Ajustari pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare 29669 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a altor creante imobilizate 

2967 

Ajustari pentru pierderea de valoare a 
depozitelor la institutiile de credit privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2967 

Ajustari pentru pierderea de 
valoare a depozitelor la institutiile 
de credit privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

297  
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare  297 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare pe termen scurt 

2971 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare  privind asigurările  
de viaţă 2971 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare pe termen scurt privind 
asigurările  de viaţă 

29711 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
acţiunilor şi  altor titluri cu venit variabil 29711 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a acţiunilor şi  altor titluri 
cu venit variabil 

29712 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor şi  altor titluri cu venit fix 29712 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor şi  altor 
titluri cu venit fix 

29713 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
detinerilor la fondurile comune de 
plasament 29713 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a unitatilor la fondurile 
comune de plasament 

29714 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
partilor in fondurile comune de investitii 29714 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a partilor in fondurile 
comune de investitii 

29718 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare 29718 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare 

2972 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare pe termen scurt 
privind asigurările  generale 2972 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare pe termen scurt privind 
asigurările  generale 
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29721 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
acţiunilor si a altor titluri cu venit variabil 29721 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a acţiunilor si a altor titluri 
cu venit variabil 

29722 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor şi  altor titluri cu venit fix 29722 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor şi  altor 
titluri cu venit fix. 

29723 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
detinerilor la fondurile comune de 
plasament 29723 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a unitatilor la fondurile 
comune de plasament 

29724 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
partilor in fondurile comune de investitii 29724 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a partilor in fondurile 
comune de investitii 

29728 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare 29728 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare 

2973 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active  financiare  privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 2973 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare pe termen scurt privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

29731 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
acţiunilor si a altor titluri cu venit variabil 29731 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a acţiunilor si a altor titluri 
cu venit variabil 

29732 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor şi  altor titluri cu venit fix 29732 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor şi  altor 
titluri cu venit fix. 

29733 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
detinerilor la fondurile comune de 
plasament 29733 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a unitatilor la fondurile 
comune de plasament 

29734 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
partilor in fondurile comune de investitii 29734 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a partilor in fondurile 
comune de investitii 

29738 
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
altor active financiare 29738 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor plasamente 
financiare 

 
CLASA 3 CONTURI DE ACTIVE SI DATORII ASOCIATE CONTRACTELOR DE ASIGURARE –

REASIGURARE (REZERVE TEHNICE) 
  
 

GRUPA 31 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE  DE VIAŢĂ ŞI  REZERVA DE PRIME 
PRIVIND ASIGURĂRILE  GENERALE 

 
311  Rezerve matematice 311 Rezerve matematice  

3111 
Rezerve matematice privind asigurările 
directe 3111 

Rezerve matematice privind 
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asigurările  directe 

3112 
Rezerve matematice privind acceptările în 
reasigurare 3112 

Rezerve matematice privind 
acceptările în reasigurare 

312  
Rezerva pentru participare la beneficii şi  
risturnuri privind asigurările  de viaţă 312  

Rezerva pentru participare la 
beneficii şi  risturnuri privind 
asigurările  de viaţă  

3121 
Rezerva pentru participare la beneficii şi  
risturnuri privind asigurările  directe 3121 

Rezerva pentru participare la 
beneficii şi  risturnuri privind 
asigurările  directe 

3122 

Rezerva pentru participare la beneficii şi  
risturnuri privind acceptările în 
reasigurare 3122 

Rezerva pentru participare la 
beneficii şi  risturnuri privind 
acceptările în reasigurare 

313  
Alte rezerve tehnice privind asigurările  
de viaţă 313  

Alte rezerve tehnice  privind 
asigurările  de viaţă  

3131 
Alte rezerve tehnice privind asigurările  
directe 3131 

Alte rezerve tehnice  privind 
asigurările  directe 

3132 
Alte rezerve tehnice privind acceptările în 
reasigurare 3132 

Alte rezerve tehnice  privind 
acceptările în reasigurare 

3133 Rezerve pentru prime nealocate 3133 
Rezerve pentru prime nealocate 

3138 
Alte rezerve tehnice privind asigurările de 
viață   

Cont nou  

314  

Rezerva matematica aferentă  
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este 
transferată  contractantului  314  

Rezerva matematica aferentă  
asigurărilor de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   
este transferată  contractantului 

3141 

Rezerva matematica aferenta asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea la riscul de 
investiţii   este transferată  contractantului 
- asigurări  directe 3141 

Rezerva matematica aferenta 
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   
este transferată  contractantului - 
asigurări  directe 

3142 

Rezerva matematică aferentă  asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea la riscul de 
investiţii   este transferată  contractantului 
- acceptari în reasigurare 3142 

Rezerva matematica aferentă  
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   
este transferată  contractantului - 
acceptari în reasigurare 

315  
Rezerva de prime privind asigurările  
generale 315  

Rezerva de prime privind 
asigurările  generale 
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3151 
Rezerva de prime privind asigurările  
directe 3151 

Rezerva de prime privind 
asigurările  directe 

3152 
Rezerva de prime privind acceptările în 
reasigurare 3152 

Rezerva de prime privind 
acceptările în reasigurare 

316 
Alte rezerve in legatura cu contractele 
incheiate  

Cont nou 

318  
Rezerva de prime privind asigurările  
de viaţă 318  

Rezerva de prime privind 
asigurările  de viaţă 

3181 
Rezerva de prime privind asigurările  
directe 3181 

Rezerva de prime privind 
asigurările  directe 

3182 
Rezerva de prime privind acceptările în 
reasigurare 3182 

Rezerva de prime privind 
acceptările în reasigurare 

GRUPA 32 REZERVA DE DAUNE PRIVIND ASIGURĂRILE  DE VIAŢĂ ŞI   
ASIGURĂRILE  GENERALE 

326  
Rezerva de daune privind asigurările  
de viaţă 

326 Rezerva de daune privind 
asigurările  de viaţă 

3261 Rezerva de daune avizate 3261 Rezerva de daune avizate 

32611 
Rezerva de daune avizate aferente 
asigurărilor  directe 32611 

Rezerva de daune avizate aferente 
asigurărilor  directe 

32612 
Rezerva de daune avizate aferente 
acceptărilor  în  reasigurare 32612 

Rezerva de daune avizate aferente 
acceptărilor  în  reasigurare 

32613 Alte rezerve tehnice de daune  Cont nou 
3262 Rezerva de daune neavizate 3262 Rezerva de daune neavizate 

32621 
Rezerva de daune neavizate aferente 
asigurărilor  directe 32621 

Rezerva de daune neavizate 
aferente asigurărilor  directe 

32622 
Rezerva de daune neavizate aferente 
acceptărilor în  reasigurare 32622 

Rezerva de daune neavizate 
aferente acceptărilor în  reasigurare 

327  
Rezerva de daune privind asigurările  
generale 

327 Rezerva de daune privind 
asigurările  generale 

3271 Rezerva de daune avizate 
3271 Rezerva de daune avizate  

32711 
Rezerva de daune avizate privind 
asigurările  directe 

32711 Rezerva de daune avizate privind 
asigurările  directe 

32712 
Rezerva de daune avizate privind 
acceptările în reasigurare 

32712 Rezerva de daune avizate privind 
acceptările în reasigurare 

32713 Alte rezerve tehnice  de daune  
 Cont nou 

3272 Rezerva de daune neavizate 
3272 Rezerva de daune  neavizate 
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32721 
Rezerva de daune neavizate privind 
asigurările  directe 

32721 Rezerva de daune neavizate 
privind asigurările  directe 

32722 
Rezerva de daune neavizate privind 
acceptările în reasigurare 

32722 Rezerva de daune neavizate 
privind acceptările în reasigurare 

GRUPA 33 REZERVE TEHNICE PRIVIND ASIGURĂRILE  GENERALE 

332  
Rezerva pentru participare la beneficii 
şi risturnuri 332 

Rezerva  pentru participare la 
beneficii şi risturnuri  

3321 
Rezerva pentru participare la beneficii şi 
risturnuri privind asigurările directe 

3321 

Rezerva  pentru participare la 
beneficii şi risturnuri privind 
asigurările  directe 

3322 

Rezerva pentru participare la beneficii şi 
risturnuri privind acceptările în 
reasigurare 

3322 

Rezerva pentru participare la 
beneficii şi risturnuri privind 
acceptările în reasigurare 

334 
Rezerva pentru adecvarea obligatiilor 
din contractele de asigurare  334 

Rezerva pentru riscuri 
neexpirate 

3341 

Rezerva pentru adecvarea obligațiilor din 
contractele de asigurare aferentă 
asigurărilor  directe 3341 

Rezerva pentru riscuri neexpirate 
aferente asigurărilor  directe 

 
 

3342 
Rezerva pentru adecvarea obligatiilor din 
acceptări  în  reasigurare 3342 

Rezerva pentru riscuri neexpirate 
aferente acceptărilor  în  
reasigurare 

335  Alte rezerve tehnice 335  Alte rezerve tehnice 

3351 
Alte rezerve tehnice privind asigurările  
directe 3351 

Alte rezerve tehnice privind 
asigurările  directe 

3352 
Alte rezerve tehnice privind acceptările în 
reasigurare 3352 

Alte rezerve tehnice privind 
acceptările în reasigurare 

GRUPA 39 REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE 

391  
Partea cedată reasigurătorului  din 
rezervele matematice 391 

Partea cedată  reasigurătorului 
din rezervele matematice 

3911 

Partea cedată reasigurătorului  din 
rezervele matematice aferente asigurărilor 
directe 3911 

Partea cedată  reasigurătorului din 
rezervele matematice aferente  
asigurărilor directe 

3912 
Partea cedată reasigurătorului din 
rezervele matematice aferente acceptărilor  3912 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele matematice aferente 
acceptărilor  
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392  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva pentru participare la beneficii 
şi risturnuri 392 

Partea cedată reasigurătorului  
din rezerva pentru participare la 
beneficii şi  risturnuri 

3921 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele pentru participare la beneficii şi 
risturnuri aferente asigurărilor  de viaţă 3921 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele pentru participare la 
beneficii şi risturnuri aferente 
asigurărilor de viaţă 

39211 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 

39211 
Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor directe 

39212 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă 
acceptărilor  

39212 
Partea cedată reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor 

3922 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele pentru participarea la beneficii şi 
risturnuri aferente asigurărilor  generale 3922 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele pentru participarea la 
beneficii şi risturnuri aferente 
asigurărilor  generale 

39221 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 

39221 
Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor directe 

39222 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  

39222 
Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

393  

Partea cedată  reasigurătorului  din alte 
rezerve tehnice aferente asigurărilor  de 
viaţă 3931 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
alte rezerve tehnice aferente 
asigurărilor  de viaţă 

3931 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 39311 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor directe 

3932 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  

39312 
Partea cedată  reasigurătorului   
aferentă  acceptărilor  

394  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva matematica aferentă  
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este 
transferată  contractantului  394  

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezerva matematica aferentă  
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii 
este transferată  contractantului 

3941 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 3941 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor directe 

3942 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  3942 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  
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395  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de prime aferentă  asigurărilor  
generale 395  

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezerva de prime aferentă  
asigurărilor  generale 

3951 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 3951 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor directe 

3952 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  3952 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

396  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  neavizate 
aferentă  asigurărilor  de viaţă 396 

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezerva de daune avizate şi  
neavizate aferentă  asigurărilor  
de viaţă 

3961 
Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate 3961 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate 

39611 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
asigurărilor  directe 39611 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
asigurărilor  directe 

39612 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
acceptărilor  39612 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
acceptărilor  

3962 
Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 3962 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 

39621 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate aferentă  
asigurărilor  directe 39621 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 
aferentă  asigurărilor  directe 

39622 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate aferentă  
acceptărilor  39622 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 
aferentă  acceptărilor  

397  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  neavizate 
aferentă  asigurărilor  generale 397  

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezerva de daune avizate şi  
neavizate aferentă  asigurărilor  
generale 

3971 
Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate 3971 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate 

39711 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
asigurărilor  directe 39711 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
asigurărilor  directe 
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39712 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
acceptărilor  39712 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate aferentă  
acceptărilor  

3972 
Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 3972 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 

39721 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate aferentă  
asigurărilor  directe 39721 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 
aferentă  asigurărilor  directe 

39722 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate aferentă  
acceptărilor  39722 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune neavizate 
aferentă  acceptărilor  

398  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de prime privind asigurările  de 
viaţă 398  

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezerva de prime privind 
asigurările  de viaţă 

3981 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 3981 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

3982 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  3982 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

399  

Partea cedată  reasigurătorului  din alte 
rezerve tehnice aferente asigurărilor  
generale 399  

Partea cedată  reasigurătorului  
din alte rezerve tehnice aferente 
asigurărilor  generale 

3993 

Partea cedată  reasigurătorului  din alte 
rezerve tehnice aferente asigurărilor  
generale 3993 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
alte rezerve tehnice aferente 
asigurărilor  generale 

39931 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 39931 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

39932 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  39932 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI 
 

 

GRUPA 40 DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE ASIGURĂRI  DIRECTE  

401  Decontari privind primele de asigurare 401  
Decontari privind primele de 
asigurare 

4011 
Decontari privind primele de asigurare 
aferente asigurărilor  de viaţă 4011 

Decontari privind primele de 
asigurare aferente asigurărilor  de 
viaţă 

4012 
Decontari privind primele de asigurare 
aferente asigurărilor  generale 4012 

Decontari privind primele de 
asigurare aferente asigurărilor  
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generale 

402  Prime anulate şi  de restituit 402  Prime anulate şi  de restituit 

4021 
Prime anulate şi  de restituit privind 
asigurările  de viaţă 4021 

Prime anulate şi  de restituit 
privind asigurările  de viaţă 

4022 
Prime anulate şi  de restituit privind 
asigurările  generale 4022 

Prime anulate şi  de restituit 
privind asigurările  generale 

404  
Decontari privind intermediarii în 
asigurări  404  

Decontari privind intermediarii 
în asigurări  

4041 
Decontari privind intermediarii în 
asigurări  aferente asigurărilor  de viaţă 4041 

Decontari privind intermediarii în 
asigurări  aferente asigurărilor  de 
viaţă 

4042 
Decontari privind intermediarii în 
asigurări  aferente asigurărilor  generale 4042 

Decontari privind intermediarii în 
asigurări  aferente asigurărilor  
generale 

405  
Decontari privind operaţiunile de 
coasigurare 405  

Decontari privind operaţiunile 
de coasigurare 

4051 
Decontari privind operaţiunile de 
coasigurare aferente asigurărilor  de  viaţă 4051 

Decontari privind operaţiunile de 
coasigurare aferente asigurărilor  
de  viaţă 

4052 
Decontari privind operaţiunile de 
coasigurare aferente asigurărilor  generale 4052 

Decontari privind operaţiunile de 
coasigurare aferente asigurărilor  
generale 

GRUPA 41 DECONTARI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE REASIGURARE 
 

411  
Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare-acceptari 411  

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare-acceptari 

4111 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare acceptari aferente asigurărilor  
de viaţă 4111 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare acceptari aferente 
asigurărilor  de viaţă 

4112 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare acceptari aferente asigurărilor  
generale 4112 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare acceptari aferente 
asigurărilor  generale 

412  
Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare-cedari 412  

Decontari privind operaţiunile 
de reasigurare-cedari 

4121 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare cedari aferente asigurărilor  de 
viaţă 4121 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare cedari aferente 
asigurărilor  de viaţă 

4122 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare cedari aferente asigurărilor  
generale 4122 

Decontari privind operaţiunile de 
reasigurare cedari aferente 
asigurărilor  generale 

GRUPA 42 PERSONAL ŞI  CONTURI ASIMILATE 

421  
Personal - salarii datorate  si alte 
beneficii acordate  cu execeptia 421  Personal - salarii datorate 
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beneficiilor pe termen scurt 

4211 

Personal - salarii datorate  si alte beneficii 
acordate  cu execeptia beneficiilor pe 
termen scurt  privind asigurările  de viaţă  Cont nou 

    42111 Personal - salarii datorate   

Cont nou  - 4211 Personal - salarii 
datorate privind asigurările  de 
viaţă 

   42112 Beneficii postanagjare  Cont nou 

   42113 Alte beneficii pe termen lung  Cont nou 

  42114 
Beneficii pentru terminarea contractului 
de muncă  Cont nou 

4212 

Personal - salarii datorate  si alte beneficii 
acordate  cu execeptia beneficiilor pe 
termen scurt  privind asigurările  generale 4212 

Personal - salarii datorate privind 
asigurările  generale 

    42121 Personal - salarii datorate   Cont nou 

   42122 Beneficii postangajare   Cont nou 

   42123 Alte beneficii pe termen lung  Cont nou 

  42124 
Beneficii pentru terminarea contractului 
de muncă  Cont nou 

4213 

Personal - salarii datorate  si alte beneficii 
acordate  cu execeptia beneficiilor pe 
termen scurt  privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4213 

Personal - salarii datorate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

      42131 Personal - salarii datorate   Cont nou 
                         

      42132 Beneficii postangajare    Cont nou 

      42133 Alte beneficii pe termen lung  Cont nou 

      42134 
Beneficii pentru terminarea contractului 
de muncă  Cont nou 

422  
Sume datorate intermediarilor în asigurări  
asimilate salariilor 422  

Sume datorate intermediarilor în 
asigurări   

4221 
Sume datorate intermediarilor în asigurări  
privind asigurările  de viaţă 4221 

Sume datorate intermediarilor în 
asigurări  privind asigurările  de 
viaţă 

4222 
Sume datorate intermediarilor în asigurări  
privind asigurările  generale 4222 

Sume datorate intermediarilor în 
asigurări  privind asigurările  
generale 
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4223 

Sume datorate intermediarilor în asigurări  
privind administrarea de fonduri de pensii  
facultative 4223 

Sume datorate intermediarilor în 
asigurări  privind administrarea de 
fonduri de pensii  facultative 

423  Personal - ajutoare materiale datorate 423  
Personal - ajutoare materiale 
datorate 

4231 
Personal - ajutoare materiale datorate 
privind asigurările  de viaţă 4231 

Personal - ajutoare materiale 
datorate privind asigurările  de 
viaţă 

4232 
Personal - ajutoare materiale datorate 
privind asigurările  generale 4232 

Personal - ajutoare materiale 
datorate privind asigurările  
generale 

4233 

Personal - ajutoare materiale datorate 
privind privind administrarea de fonduri 
de pensii  facultative 4233 

Personal - ajutoare materiale 
datorate privind privind 
administrarea de fonduri de pensii  
facultative 

4248) 
Prime reprezentând participarea 
personalului la profit   Cont nou 

4241 

Prime reprezentând participarea 
personalului la profit privind 
asigurările de viaţă  Cont nou 

4242 

Prime reprezentând participarea 
personalului la profit privind 
asigurările generale  Cont nou 

4243 

Prime reprezentând participarea 
personalului la profit privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative  Cont nou 

425  Avansuri acordate personalului 425  Avansuri acordate personalului 

4251 
Avansuri acordate personalului privind 
asigurările  de viaţă 4251 

Avansuri acordate personalului 
privind asigurările  de viaţă 

4252 
Avansuri acordate personalului privind 
asigurările  generale 4252 

Avansuri acordate personalului 
privind asigurările  generale 

4253 

Avansuri acordate personalului privind 
administrarea de fonduri de pensii  
facultative 4253 

Avansuri acordate personalului 
privind administrarea de fonduri de 
pensii  facultative 

426  Drepturi de personal neridicate 426  Drepturi de personal neridicate 

4261 
Drepturi de personal neridicate privind 
asigurările  de viaţă 4261 

Drepturi de personal neridicate 
privind asigurările  de viaţă 

4262 
Drepturi de personal neridicate privind 
asigurările  generale 4262 

Drepturi de personal neridicate 
privind asigurările  generale 

4263 

Drepturi de personal neridicate privind 
administrarea de fonduri de pensii  
facultative 4263 

Drepturi de personal neridicate 
privind administrarea de fonduri de 
pensii  facultative 
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427  Retineri din salarii datorate tertilor 427  
Retineri din salarii datorate 
tertilor 

4271 
Retineri din salarii datorate tertilor privind 
asigurările  de viaţă 4271 

Retineri din salarii datorate tertilor 
privind asigurările  de viaţă 

4272 
Retineri din salarii datorate tertilor privind 
asigurările  generale 4272 

Retineri din salarii datorate tertilor 
privind asigurările  generale 

4273 

Retineri din salarii datorate tertilor privind 
administrarea de fonduri de pensii  
facultative 4273 

Retineri din salarii datorate tertilor 
privind administrarea de fonduri de 
pensii  facultative 

428  
Alte datorii şi  creanţe  în legatura cu 
personalul 428  

Alte datorii şi  creanţe  în 
legatura cu personalul 

4281 Alte datorii în legatura cu personalul 4281 
Alte datorii în legatura cu 
personalul 

42811 
Alte datorii în legatura cu personalul 
privind asigurările  de viaţă 42811 

Alte datorii în legatura cu 
personalul privind asigurările  de 
viaţă 

42812 
Alte datorii în legatura cu personalul 
privind asigurările generale 42812 

Alte datorii în legatura cu 
personalul privind asigurările  
generale 

4282 Alte creanţe  în legatura cu personalul 4282 
Alte creanţe  în legatura cu 
personalul 

42821 
Alte creanţe  în legatura cu personalul 
privind asigurările  de viaţă 42821 

Alte creanţe  în legatura cu 
personalul privind asigurările  de 
viaţă 

42822 
Alte creanţe  în legatura cu personalul 
privind asigurările  generale 42822 

Alte creanţe  în legatura cu 
personalul privind asigurările  
generale 

4283 

Alte datorii în legatura cu personalul 
privind administrarea de fonduri de pensii  
facultative 4283 

Alte datorii în legatura cu 
personalul privind administrarea de 
fonduri de pensii  facultative 

4284 

Alte creanţe  în legatura cu personalul 
privind administrarea de fonduri de pensii  
facultative 4284 

Alte creanţe  în legatura cu 
personalul privind administrarea de 
fonduri de pensii  facultative 

429 
Alte datorii in legatura cu intermediarii 
in asigurari  Cont nou 

4291 
Alte datorii in legatura cu intermediarii in 
asigurari privind asigurările  de viaţă  Cont nou 

4292 
Alte datorii in legatura cu intermediarii in 
asigurari privind asigurările generale  Cont nou 

4293 

Alte datorii in legatura cu intermediarii in 
asigurari privind administrarea de fonduri 
de pensii  facultative  Cont nou 

GRUPA 43 ASIGURĂRI  SOCIALE, PROTECŢIA  SOCIALĂ  ŞI  CONTURI ASIMILATE 
431  Asigurări  sociale 431  Asigurări  sociale 
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4311 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale 4311 

Contribuţia  unităţii  la asigurările  
sociale 

43111 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale privind asigurările  de viaţă 43111 

Contribuţia  unităţii  la asigurările  
sociale privind asigurările  de viaţă 

43112 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale privind asigurările  generale 43112 

Contribuţia  unităţii  la asigurările  
sociale privind asigurările  
generale 

4312 
Contribuţia  personalului pentru 
asigurările  sociale 4312 

Contribuţia  personalului pentru 
asigurările  sociale 

43121 

Contribuţia  personalului pentru 
asigurările  sociale privind asigurările  de 
viaţă 43121 

Contribuţia  personalului pentru 
asigurările  sociale privind 
asigurările  de viaţă 

43122 

Contribuţia  personalului pentru 
asigurările  sociale privind asigurările  
generale 43122 

Contribuţia  personalului pentru 
asigurările  sociale privind 
asigurările  generale 

4313 
Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 4313 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 

43131 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate privind 
asigurările  de viaţă 43131 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 
privind asigurările  de viaţă 

43132 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate privind 
asigurările  generale 43132 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 
privind asigurările  generale 

4314 
Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  
sociale de sănătate 4314 

Contribuţia  angajatilor pentru 
asigurările  sociale de sănătate 

43141 

Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  
sociale de sănătate privind asigurările  de 
viaţă 43141 

Contribuţia  angajatilor pentru 
asigurările  sociale de sănătate 
privind asigurările  de viaţă 

43142 

Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  
sociale de sănătate privind asigurările  
generale 43142 

Contribuţia  angajatilor pentru 
asigurările  sociale de sănătate 
privind asigurările  generale 

4315 

Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale privind administrarea de fonduri 
de pensii  facultative 4315 

Contribuţia  angajatorului la 
asigurările  sociale privind 
administrarea de fonduri de pensii  
facultative 

43151 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale 43151 

Contribuţia  angajatorului la 
asigurările  sociale 

43152 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale de sanatate 43152 

Contribuţia  angajatorului la 
asigurările  sociale de sanatate 

4316 

Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  
sociale privind administrarea de fonduri 
de pensii  facultative 4316 

Contribuţia  angajatilor pentru 
asigurările  sociale privind 
administrarea de fonduri de pensii  
facultative 

43161 
Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  
sociale  43161 

Contribuţia  angajatilor pentru 
asigurările  sociale  
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43162 
Contribuţia  angajatilor pentru asigurările  
sociale de sănătate 43162 

Contribuţia  angajatilor pentru 
asigurările  sociale de sănătate 

437  Ajutor de somaj 437  Ajutor de somaj 

4371 
Contribuţia  angajatorului la fondul de 
somaj 4371 

Contribuţia  angajatorului la fondul 
de somaj 

43711 
Contribuţia  angajatorului la fondul de 
somaj privind asigurările  de viaţă 43711 

Contribuţia  angajatorului la fondul 
de somaj privind asigurările  de 
viaţă 

43712 
Contribuţia  angajatorului la fondul de 
somaj privind asigurările  generale 43712 

Contribuţia  angajatorului la fondul 
de somaj privind asigurările  
generale 

4372 
Contribuţia  personalului la fondul de 
somaj 4372 

Contribuţia  personalului la fondul 
de somaj 

43721 
Contribuţia  personalului la fondul de 
somaj privind asigurările  de viaţă 43721 

Contribuţia  personalului la fondul 
de somaj privind asigurările  de 
viaţă 

43722 
Contribuţia  personalului la fondul de 
somaj privind asigurările  generale 43722 

Contribuţia  personalului la fondul 
de somaj privind asigurările  
generale 

4373 

Contribuţia  angajatorului la fondul de 
somaj privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 4373 

Contribuţia  angajatorului la fondul 
de somaj privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

4374 

Contribuţia  personalului la fondul de 
somaj privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 4374 

Contribuţia  personalului la fondul 
de somaj privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

438  Alte datorii şi  creanţe  sociale 438  Alte datorii şi  creanţe  sociale 
4381 Alte datorii sociale 4381 Alte datorii sociale 

43811 
Alte datorii sociale privind asigurările  de 
viaţă 43811 

Alte datorii sociale privind 
asigurările  de viaţă 

43812 
Alte datorii sociale privind asigurările  
generale 43812 

Alte datorii sociale privind 
asigurările  generale 

4382 Alte creanţe  sociale 4382 Alte creanţe  sociale 

43821 
Alte creanţe  sociale privind asigurările  
de viaţă 43821 

Alte creanţe  sociale privind 
asigurările  de viaţă 

43822 
Alte creanţe  sociale privind asigurările  
generale 43822 

Alte creanţe  sociale privind 
asigurările  generale 

4383 
Alte datorii sociale privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative   

Alte datorii sociale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

4384 
Alte creanţe  sociale privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 4384 

Alte creanţe  sociale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI  CONTURI ASIMILATE 
441  Impozitul pe profit  Impozitul pe profit 
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441  

  4411 Impozit pe profit curent  Cont nou 

   4412 Impzit amânat 

 

Cont nou 15116 Provizioane 
pentru impozite 
Cont nou 15126 Provizioane 
pentru impozite 
 
 

442  Taxa pe valoarea adaugată 442  Taxa pe valoarea adaugata 
4423 TVA de plata 4423 TVA de plata 
4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat 
4426 TVA deductibila 4426 TVA deductibila 
4427 TVA colectata 4427 TVA colectata 
4428 TVA neexigibila 4428 TVA neexigibila 

443  
Fonduri speciale privind activitatea de 
asigurări  443  

Fonduri speciale privind 
activitatea de asigurări  

4431 
Fonduri speciale privind activitatea de 
asigurări de viaţă 4431 

Fonduri speciale privind activitatea 
de asigurări  de viaţă 

44311 Taxa de funcţionare 44311 Taxa de funcţionare 

44312 Contribuţia  la fondul de garantare 44312 Contribuţia  la fondul de garantare 

44318 Alte contribuţii  la fonduri speciale 44318 Alte contribuţii  la fonduri speciale 

4432 
Fonduri speciale privind activitatea de 
asigurări  generale 4432 

Fonduri speciale privind activitatea 
de asigurări  generale 

44321 Taxa de funcţionare 44321 Taxa de funcţionare 

44322 Contribuţia  la fondul de garantare 44322 Contribuţia  la fondul de garantare 

44323 
Contribuţia  procentuala din primele 
pentru asigurarea obligatorie RCA 44323 

Contribuţia  procentuala din 
primele pentru asigurarea 
obligatorie RCA 

44324 
Contribuţia  la fondul de protecţie a 
victimelor străzii 44324 

Contribuţia  la fondul de protecţie 
a victimelor străzii 

44325 Contribuţia  la fondul de compensare 44325 
Contribuţia  la fondul de 
compensare 

44328 
Alte contribuţii  la fonduri speciale 
privind activitatea de asigurare 44328 

Alte contribuţii  la fonduri speciale 
privind activitatea de asigurare 

444  
Impozitul pe venituri de natura 
salariilor 444  

Impozitul pe venituri de natura 
salariilor 

4441 
Impozitul pe venituri de natura salariilor 
pentru asigurările  de viaţă 4441 

Impozitul pe venituri de natura 
salariilor pentru asigurările  de 
viaţă 
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4442 
Impozitul pe venituri de natura salariilor 
pentru asigurările  generale 4442 

Impozitul pe venituri de natura 
salariilor pentru asigurările  
generale 

4443 

Impozitul pe venituri de natura salariilor 
pentru administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4443 

Impozitul pe venituri de natura 
salariilor pentru administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

445  Subvenţii  445  Subvenţii  

4451 Subvenţii  privind asigurările  de viaţă 4451 
Subvenţii  privind asigurările  de 
viaţă 

44511 Subvenţii  guvernamentale 44511 Subvenţii  guvernamentale 

44512 
Împrumuturi nerambursabile cu caracter 
de subvenţii  44512 

Împrumuturi nerambursabile cu 
caracter de subvenţii  

44518 
Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  44518 

Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  

4452 Subvenţii  privind asigurările  generale 4452 
Subvenţii  privind asigurările  
generale 

44521 Subvenţii  guvernamentale 44521 Subvenţii  guvernamentale 

44522 
Împrumuturi nerambursabile cu caracter 
de subvenţii  44522 

Împrumuturi nerambursabile cu 
caracter de subvenţii  

44528 
Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  44528 

Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  

4453 
Subvenţii  privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4453 

Subvenţii  privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

44531 Subvenţii  guvernamentale 44531 Subvenţii  guvernamentale 

44532 
Împrumuturi nerambursabile cu caracter 
de subvenţii  44532 

Împrumuturi nerambursabile cu 
caracter de subvenţii  

44538 
Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  44538 

Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  

446  
Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate 446  

Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate 

4461 
Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate pentru asigurările  de viaţă 4461 

Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate pentru asigurările  de 
viaţă 

4462 
Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate pentru asigurările  generale 4462 

Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate pentru asigurările  
generale 

4463 

Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate pentru administrarea de fonduri 
de pensii facultative 4463 

Alte impozite, taxe şi  vărsăminte  
asimilate pentru administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

447  
Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  
asimilate 447  

Fonduri speciale - taxe şi  
vărsăminte  asimilate 

4471 
Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  
asimilate privind asigurările  de viaţă 4471 

Fonduri speciale - taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
asigurările  de viaţă 
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4472 
Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  
asimilate privind asigurările  generale 4472 

Fonduri speciale - taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
asigurările  generale 

4473 

Fonduri speciale - taxe şi  vărsăminte  
asimilate privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 4473 

Fonduri speciale - taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

448  
Alte datorii şi  creanţe  cu bugetul 
statului 448  

Alte datorii şi  creanţe  cu 
bugetul statului 

4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 

44811 
Alte datorii faţă de bugetul statului 
privind asigurările  de viaţă 44811 

Alte datorii faţă de bugetul statului 
privind asigurările  de viaţă 

44812 
Alte datorii faţă de bugetul statului 
privind asigurările  generale 44812 

Alte datorii faţă de bugetul statului 
privind asigurările  generale 

4482 Alte creanţe  privind bugetul statului 4482 
Alte creanţe  privind bugetul 
statului 

44821 
Alte creanţe  privind bugetul statului 
aferente asigurărilor  de viaţă 44821 

Alte creanţe  privind bugetul 
statului aferente asigurărilor  de 
viaţă 

44822 
Alte creanţe  privind bugetul statului 
aferente asigurărilor  generale 44822 

Alte creanţe  privind bugetul 
statului aferente asigurărilor  
generale 

4483 

Alte datorii faţă de bugetul statului 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4483 

Alte datorii faţă de bugetul statului 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

4484 

Alte creanţe  faţă de bugetul statului 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4484 

Alte creanţe  faţă de bugetul 
statului privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

GRUPA 45 GRUP ŞI  ACTIONARI 

451  Decontari intre entitățile din grup 451  Decontari între societati afiliate   

4511 Decontari între entitățile din grup  4511 Decontari între societăţi afiliate 

45111 
Decontari între  entitățile din grup privind 
asigurările de viaţă 45111 

Decontari între societăţi afiliate 
privind asigurările  de viaţă 

45112 
Decontari între entitățile din grup privind 
asigurările  generale 45112 

Decontari între societăţi afiliate 
privind asigurările  generale 

4518 
Dobânzi aferente decontarilor între 
entitățile din grup  4518 

Dobânzi aferente decontarilor între 
societăţi afiliate 

45181 

Dobanzi aferente decontarilor între 
societăţi afiliate privind asigurările  de    
viaţă 45181 

Dobanzi aferente decontarilor între 
societăţi afiliate privind asigurările  
de    viaţă 
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45182 

Dobanzi aferente decontarilor între 
entitățile din grup privind asigurările  
generale 45182 

Dobanzi aferente decontarilor între 
societăţi afiliate   privind 
asigurările  generale 

452  
Decontari cu entitatile asociate și 
entitățile controlate în comun  452  

Decontari privind interesele de 
participare 

4521 Decontari cu entitatile asociate 4521 
Decontari privind interesele de 
participare 

45211 
Decontari cu entitatile asociate privind 
asigurările  de    viaţă 45211 

Decontari privind interesele de 
participare privind asigurările  de    
viaţă 

45212 
Decontari cu entitatile asociate privind 
asigurările  generale 45212 

Decontari privind interesele de 
participare privind asigurările  
generale 

     45213 

Decontari cu entitatile asociate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative  Cont nou 

4528 
Dobânzi aferente decontarilor 
cu entitatile asociate  4528 

Dobânzi aferente decontarilor 
privind interesele de participare 

45281 

Dobânzi aferente decontarilor 
cu entitatile asociate privind asigurările  
de viaţă 45281 

Dobânzi în cadrul grupului privind 
asigurările  de viaţă 

45282 

Dobânzi aferente decontarilor 
cu entitatile asociate privind asigurările  
generale 45282 

Dobânzi în cadrul grupului privind 
asigurările  generale 

45283 

Dobânzi aferente decontarilor 
cu entitatile asociate privind  
administrarea de fonduri de pensii 
facultative  Cont nou 

455  Sume datorate acționarilor 455  Sume datorate actionarilor 
4551 Actionari - conturi curente 4551 Asociati - conturi curente 

45511 
Actionari - conturi curente privind 
asigurările  de viaţă 45511 Actionari - conturi curente 

45512 
Actionari - conturi curente privind 
asigurările  generale 45512 

Actionari - conturi curente privind 
asigurările  de viaţă 

4553 

Actionari - conturi curente si dobanzi 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4553 

Actionari - conturi curente si 
dobanzi privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

45531 Actionari - conturi curente 45531 Actionari - conturi curente 

45532 Actionari – dobanzi la conturi curente 45532 
Actionari – dobanzi la conturi 
curente 

4558 Actionari - dobânzi la conturi curente 4558 
Actionari - dobânzi la conturi 
curente 
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45581 
Actionari - dobânzi la conturi curente 
privind asigurările  de viaţă 45581 

Actionari - dobânzi la conturi 
curente privind asigurările  de viaţă 

45582 
Actionari - dobânzi la conturi curente 
privind asigurările  generale 45582 

Actionari - dobânzi la conturi 
curente privind asigurările  
generale 

456 
Decontari cu actionarii privind 
capitalul 456 

Decontari cu actionarii privind 
capitalul 

4561 
Decontari cu actionarii privind capitalul-
asigurări  de viaţă 4561 

Decontari cu asociatii privind 
capitalul-asigurări  de viaţă 

4562 
Decontari cu actionarii privind capitalul-
asigurări  generale 4562 

Decontari cu asociatii privind 
capitalul-asigurări  generale 

4563 

Decontari cu actionarii privind capitalul - 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4563 

Decontari cu actionarii privind 
capitalul - administrarea de fonduri 
de pensii facultative 

457  Dividende de plătit 457  Dividende de plata 

458  Decontari din operaţii  în participatie 458  
Decontari din operaţii  în 
participatie 

4581 
Decontari din operaţii  în participatie-
activ 4581 

Decontari din operaţii  în 
participatie-activ 

45811 
Decontari din operaţii  în participatie-activ 
privind asigurările  de viaţă 45811 

Decontari din operaţii  în 
participatie-activ privind 
asigurările  de viaţă 

45812 
Decontari din operaţii  în participatie-activ 
privind asigurările  generale 45812 

Decontari din operaţii  în 
participatie-activ privind 
asigurările  generale 

45813 

Decontari din operaţii  în participatie-activ 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 45813 

Decontari din operaţii  în 
participatie-activ privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

4582 
Decontari din operaţii  în participatie-
pasiv 4582 

Decontari din operaţii  în 
participatie-pasiv 

45821 
Decontari din operaţii  în participatie-
pasiv privind asigurările  de viaţă 45821 

Decontari din operaţii  în 
participatie-pasiv privind 
asigurările  de viaţă 

45822 
Decontari din operaţii  în participatie-
pasiv privind asigurările  generale 45822 

Decontari din operaţii  în 
participatie-pasiv privind 
asigurările  generale 

45823 

Decontari din operaţii  în participatie-
pasiv privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 45823 

Decontari din operaţii  în 
participatie-pasiv privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 46 DEBITORI ŞI  CREDITORI DIVERŞI  
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461  Debitori diverşi 461  
 

Debitori diverşi 
 

4611 
Debitori diverşi privind asigurările  de 
viaţă 4611 

Debitori diverşi privind asigurările  
de viaţă 

4612 
Debitori diverşi privind asigurările  
generale 4612 

Debitori diverşi privind asigurările  
generale 

4613 
Debitori diverşi privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4613 

Debitori diverşi privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

462  Creditori diverşi 462  Creditori diverşi 

4621 Creditori diverşi pentru asigurări  de viaţă 4621 
Creditori diverşi pentru asigurări  
de viaţă 

4622 Creditori diverşi pentru asigurări  generale 4622 
Creditori diverşi pentru asigurări  
generale 

4623 
Creditori diverşi pentru administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4623 

Creditori diverşi pentru 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

463 Efecte de plătit 463 Efecte de plătit 

4631 Efecte de plătit pentru asigurări  de viaţă 4631 
Efecte de plătit pentru asigurări  de 
viaţă 

4632 Efecte de plătit pentru asigurări  generale 4632 
Efecte de plătit pentru asigurări  
generale 

4633 
Efecte de plătit pentru administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4633 

Efecte de plătit pentru 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

464  Efecte de primit 464  Efecte de primit 

4641 Efecte de primit pentru asigurări  de viaţă 4641 
Efecte de primit pentru asigurări  
de viaţă 

4642 Efecte de primit pentru asigurări  generale 4642 
Efecte de primit pentru asigurări  
generale 

4643 
Efecte de primit pentru administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4643 

Efecte de primit pentru 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

465 

Sume recuperabile provenite din 
achizitionarea creantelor fata de terti 
(subrogarea in drepturile acestora) sau 
din achizitionarea drepturilor de 
proprietate asupra bunurilor asigurate  Cont nou ( sume din cont 461) 

 
GRUPA 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI  ASIMILATE 

 

471  
Cheltuieli privind chiriile şi  dobânzile 
înregistrate în avans 471  

Cheltuieli privind chiriile şi  
dobânzile înregistrate în avans 
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4711 
Chirii şi  dobânzi înregistrate în avans 
privind asigurările  de viaţă 4711 

Chirii şi  dobânzi înregistrate în 
avans privind asigurările  de viaţă 

4712 
Chirii şi  dobânzi înregistrate în avans 
privind asigurările  generale 4712 

Chirii şi  dobânzi înregistrate în 
avans privind asigurările  generale 

4713 

Chirii şi  dobânzi înregistrate în avans 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4713 

Chirii şi  dobânzi înregistrate în 
avans privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

472  Cheltuieli de achiziţie reportate 472  Cheltuieli de achiziţie reportate 

4721 
Cheltuieli de achiziţie reportate privind 
asigurările  de viaţă 4721 

Cheltuieli de achiziţie reportate 
privind asigurările  de viaţă 

4722 
Cheltuieli de achiziţie reportate privind 
asigurările  generale 4722 

Cheltuieli de achiziţie reportate 
privind asigurările  generale 

473  Alte cheltuieli înregistrate în avans 473  
Alte cheltuieli înregistrate în 
avans 

4731 
Alte cheltuieli înregistrate în avans 
privind asigurările  de viaţă 4731 

Alte cheltuieli înregistrate în avans 
privind asigurările  de viaţă 

4732 
Alte cheltuieli înregistrate în avans 
privind asigurările  generale 4732 

Alte cheltuieli înregistrate în avans 
privind asigurările  generale 

4733 

Alte cheltuieli înregistrate în avans 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4733 

Alte cheltuieli înregistrate în avans 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

474  Venituri înregistrate în avans 474  Venituri înregistrate în avans 

4741 
Venituri înregistrate în avans privind 
asigurările  de viaţă 4741 

Venituri înregistrate în avans 
privind asigurările  de viaţă 

4742 
Venituri înregistrate în avans privind 
asigurările  generale 4742 

Venituri înregistrate în avans 
privind asigurările  generale 

4743 

Venituri înregistrate în avans privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4743 

Venituri înregistrate în avans 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

475  
Decontari din operaţiuni  în curs de 
clarificare 475  

Decontari din operaţii  în curs de 
clarificare 

4751 
Decontari din operaţiuni  în curs de 
clarificare privind asigurările  de viaţă 4751 

Decontari din operaţii  în curs de 
clarificare privind asigurările  de 
viaţă 

4752 
Decontari din operaţiuni  în curs de 
clarificare privind asigurările  generale 4752 

Decontari din operaţii  în curs de 
clarificare privind asigurările  
generale 

4753 

Decontari din operaţiuni  în curs de 
clarificare privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4753 

Decontari din operaţii  în curs de 
clarificare privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 
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476 Subvenţii pentru investiţii 131  Subvenţii  pentru investiţii   

4761 
Subvenţii pentru investiţii privind 
asigurările  de viaţă 1311 

Subvenţii  pentru investiţii   
aferente asigurărilor  de viaţă 

47611 Subventii guvernamentale pentru investitii 13111 
Subvenţii  guvernamentale pentru 
investiţii   

47612 
Imprumuturi nerambursabile cu caracter 
de subventii  pentru investitii 13112 

Împrumuturi  nerambursabile cu 
caracter de subvenţii  pentru 
investiţii   

47613 Donatii pentru investitii 13113 Donaţii  pentru investiţii   

47614 
Plusuri de inventar de natura 
imobilizarilor 13114 

Plusuri de inventar de natura 
imobilizărilor 

47618 
Alte sume primite cu caracter de subventii 
pentru investitii 13118 

Alte sume primite cu caracter de 
subvenţii  pentru investiţii   

4762 
Subvenţii pentru investiţii privind 
asigurările  generale 1312 

Subvenţii  pentru investiţii   
aferente asigurărilor  generale 

47621 Subventii guvernamentale pentru investitii 13121 
Subvenţii  guvernamentale pentru 
investiţii   

47622 
Imprumuturi nerambursabile cu caracter 
de subventii  pentru investitii 13122 

Împrumuturi  nerambursabile cu 
caracter de subvenţii  pentru 
investiţii   

47623 Donatii pentru investitii 13123 Donaţii  pentru investiţii   

47624 
Plusuri de inventar de natura 
imobilizarilor 13124 

Plusuri de inventar de natura 
imobilizărilor 

47628 
Alte sume primite cu caracter de subventii 
pentru investitii 13128 

Alte sume primate cu caracter de 
subvenţii  pentru investiţii   

4763 

Subvenţii pentru investiţii aferente 
administrarii de fonduri de pensii 
facultative 1313 

Subvenţii pentru investiţii aferente 
administrării de fonduri de pensii 
facultative 

47631 Subventii guvernamentale pentru investitii 13131 
Subventii guvernamentale pentru 
investitii 

47632 
Imprumuturi nerambursabile cu caracter 
de subventii  pentru investitii 13132 

Imprumuturi nerambursabile cu 
caracter de subventii  pentru 
investitii 
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47633 Donatii pentru investitii 13133 Donatii pentru investitii 

47634 
Plusuri de inventar de natura 
imobilizarilor 13134 

Plusuri de inventar de natura 
imobilizarilor 

47638 
Alte sume primite cu caracter de subventii 
pentru investitii 13138 

Alte sume primite cu caracter de 
subventii pentru investitii 

477 
Venituri de realizat privind operatiunile de 
reasigurare –cedări  Cont nou 

4771 

Venituri de realizat privind operatiunile de 
reasigurare -cedari  privind asigurările  de 
viaţă  Cont nou 

4772 

Venituri de realizat  privind operatiunile 
de reasigurare –cedari privind asigurările  
generale  Cont nou 

GRUPA 48 DECONTARI ÎN CADRUL UNITĂŢII  

481  Decontari între unitate şi  subunitati 481  
Decontari între unitate şi  
subunitati 

4811 
Decontari între unitate şi  subunitati 
privind asigurările  de viaţă 4811 

Decontari între unitate şi  
subunitati privind asigurările  de 
viaţă 

4812 
Decontari între unitate şi  subunitati 
privind asigurările  generale 4812 

Decontari între unitate şi  
subunitati privind asigurările  
generale 

4813 

Decontari între unitate şi  subunitati 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4813 

Decontari între unitate şi  
subunitati privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

482  Decontari între subunitati 482  Decontari între subunitati 

4821 
Decontari între subunitati privind 
asigurările  de viaţă 4821 

Decontari între subunitati privind 
asigurările  de viaţă 

4822 
Decontari între subunitati privind 
asigurările  generale 4822 

Decontari între subunitati privind 
asigurările  generale 

4823 

Decontari între subunitati privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 4823 

Decontari între subunitati privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 

491  

Ajustări  pentru deprecierea creanţelor 
privind operaţiunile cu tertii din 
activitatea  de asigurare şi reasigurare 491  

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor privind operaţiunile 
de asigurare şi  reasigurare 

4911 

Ajustări  pentru deprecierea creanţelor 
privind operaţiunile cu tertii din 
activitatea de asigurare şi reasigurare 4911 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor privind operaţiunile de 
asigurare şi  reasigurare pentru 
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aferente asigurărilor de viaţă asigurările  de viaţă 

4912 

Ajustări  pentru deprecierea creanţelor 
privind operaţiunile cu tertii din 
activitatea de asigurare şi reasigurare 
aferente asigurărilor generale 4912 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor privind operaţiunile de 
asigurare şi  reasigurare pentru 
asigurările  generale 

495  

Ajustări pentru deprecierea creantelor 
- decontari în cadrul grupului  şi  cu 
actionarii 495  

Ajustari pentru deprecierea 
creantelor - decontari între 
societatile afiliate si cu actionarii  

4951 Ajustări pentru deprecierea creantelor – 
decontari decontari în cadrul grupului  şi  
cu actionarii privind asigurările  de viaţă 

4951 Ajustări pentru deprecierea 
creantelor – decontari între 
societăţile afiliate şi  cu actionarii 
privind asigurările  de viaţă 

4952 Ajustări pentru deprecierea creantelor – 
decontari decontari în cadrul grupului  şi  
cu acționarii privind asigurările  generale 

 
 

4952 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor – decontari între 
societăţile afiliate şi  cu actionarii 
privind asigurările  generale 

 
 

4953 

Ajustări pentru deprecierea creantelor – 
decontari decontari în cadrul grupului  şi  
cu actionarii privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

 
 

4953 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor – decontari între 
societăţile afiliate şi  cu actionarii 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

496  
Ajustări pentru deprecierea creantelor-
debitori diverşi 496  

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor-debitori diverşi 

4961 

Ajustări pentru deprecierea creantelor – 
debitori diverşi privind asigurările  de 
viaţă 4961 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor – debitori diverşi 
privind asigurările  de viaţă 

4962 

Ajustări pentru deprecierea creantelor – 
debitori diverşi privind asigurările  
generale 4962 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor – debitori diverşi 
privind asigurările  generale 

4963 

Ajustări pentru deprecierea creantelor – 
debitori diverşi privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 4963 

Ajustări pentru deprecierea 
creantelor – debitori diverşi 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

4964 

Ajustări pentru deprecierea sumelor 
recuperabile provenite din achizitionarea 
creantelor fata de terti   Cont nou  

CLASA 5  - ALTE ELEMENTE DE ACTIV 
GRUPA 50 IMOBILIZĂRI  NECORPORALE 

507  Fond comercial 507  Fond comercial 

     50719) Fond comercial  pozitiv  5071 Fond comercial  pozitiv  
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50711 
Fond comercial  pozitiv privind 
asigurările  de viaţă 50711 

Fond comercial  pozitiv privind 
asigurările  de viaţă 

50712 
Fond comercial  pozitiv privind 
asigurările  generale 50712 

Fond comercial  pozitiv privind 
asigurările generale 

50713 

Fond comercial  pozitiv privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 50713 

Fond comercial  pozitiv privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

508  Alte imobilizări  necorporale 508  Alte imobilizări  necorporale 

5081 
Alte imobilizări  necorporale privind 
asigurările  de viaţă 5081 

Alte imobilizări  necorporale 
privind asigurările  de viaţă 

5082 
Alte imobilizări  necorporale privind 
asigurările  generale 5082 

Alte imobilizări  necorporale 
privind asigurările  generale 

5083 

Alte imobilizări  necorporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5083 

Alte imobilizări  necorporale 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

GRUPA 51 IMOBILIZĂRI  CORPORALE DE EXPLOATARE 
511  Mijloace fixe 511  Mijloace fixe 

5111 Mijloace fixe privind asigurările  de viaţă 5111 
Mijloace fixe privind asigurările  
de viaţă 

51112 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje 
şi  instalaţii de lucru) 51112 

Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

51113 
Aparate şi  instalaţii de masurare, control 
şi  reglare 51113 

Aparate şi  instalaţii de masurare, 
control şi  reglare 

51114 Mijloace de transport 51114 Mijloace de transport 

51116 

Mobilier, aparatura birotică, echipamente 
de protecţie a valorilor umane şi  
materiale şi  alte active corporale 51116 

Mobilier, aparatura birotică, 
echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  
alte active corporale 

5112 Mijloace fixe privind asigurările  generale 5112 
Mijloace fixe privind asigurările  
generale 

51122 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje 
şi  instalaţii de lucru) 51122 

Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

51123 
Aparate şi  instalaţii de masurare, control 
şi  reglare 51123 

Aparate şi  instalaţii de masurare, 
control şi  reglare 

51124 Mijloace de transport 51124 Mijloace de transport 

51126 

Mobilier, aparatura birotică, echipamente 
de protecţie a valorilor umane şi  
materiale şi  alte active corporale 51126 

Mobilier, aparatura birotică, 
echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  
alte active corporale 

5113 
Mijloace fixe privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5113 

Mijloace fixe privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

51131 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje 
şi  instalaţii de lucru) 51131 

Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 
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51132 
Aparate şi  instalaţii de masurare, control 
şi  reglare 51132 

Aparate şi  instalaţii de masurare, 
control şi  reglare 

51133 Mijloace de transport 51133 Mijloace de transport 

51136 

Mobilier, aparatura birotică, echipamente 
de protecţie a valorilor umane şi  
materiale şi  alte active corporale 51136 

Mobilier, aparatura birotică, 
echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  
alte active corporale 

GRUPA 52 IMOBILIZĂRI  ÎN CURS SI AVANSURI 
 

521  Imobilizări  corporale în curs  521 Imobilizări  corporale în curs 

5211 
Imobilizări  corporale în curs privind 
asigurările  de viaţă 5211 

Imobilizări  corporale în curs 
privind asigurările  de viaţă 

52112 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje 
şi  instalaţii de lucru) 52112 

Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

         52113 
Aparate şi  instalaţii de masurare, control 
şi  reglare          52113 

Aparate şi  instalaţii de masurare, 
control şi  reglare 

52118 Alte imobilizari corporale în curs  52118 Alte imobilizari corporale în curs 

5212 
Imobilizări  corporale în curs privind 
asigurările  generale 5212 

Imobilizări  corporale în curs 
privind asigurările  generale 

52122 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje 
şi  instalaţii de lucru) 52122 

Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

         52123 
Aparate şi  instalaţii de masurare, control 
şi  reglare          52123 

Aparate şi  instalaţii de masurare, 
control şi  reglare 

52128 Alte imobilizari corporale în curs  52128 Alte imobilizari corporale în curs  

5213 

Imobilizări corporale în curs privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5213 

Imobilizări corporale în curs 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

52132 
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje 
şi  instalaţii de lucru) 52132 

Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

         52133 
Aparate şi  instalaţii de masurare, control 
şi  reglare          52133 

Aparate şi  instalaţii de masurare, 
control şi  reglare 

52138 Alte imobilizari corporale în curs  52138 Alte imobilizari corporale în curs  

522  
Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale 522  

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  corporale 
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5221 
Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale privind asigurările  de viaţă 5221 

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  corporale privind 
asigurările  de viaţă 

52212 

Avansuri acordate pentru echipamente 
tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de 
lucru) 52212 

Avansuri acordate pentru 
echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

52213 
Avansuri acordate pentru aparate şi  
instalaţii de masurare, control şi  reglare 52213 

Avansuri acordate pentru aparate şi  
instalaţii de masurare, control şi  
reglare 

52214 
Avansuri acordate pentru mijloace de 
transport 52214 

Avansuri acordate pentru mijloace 
de transport 

52218 
Avansuri acordate pentru alte imobilizari 
corporale 52218 

Avansuri acordate pentru alte 
imobilizari corporale 

5222 
Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale privind asigurările  generale 5222 

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  corporale privind 
asigurările  generale 

52222 

Avansuri acordate pentru echipamente 
tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de 
lucru) 52222 

Avansuri acordate pentru 
echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

52223 
Avansuri acordate pentru aparate şi  
instalaţii de masurare, control şi  reglare 52223 

Avansuri acordate pentru aparate şi  
instalaţii de masurare, control şi  
reglare 

52224 
Avansuri acordate pentru mijloace de 
transport 52224 

Avansuri acordate pentru mijloace 
de transport 

52228 
Avansuri acordate pentru alte imobilizari 
corporale 52228 

Avansuri acordate pentru alte 
imobilizari corporale 

5223 

Avansuri acordate pentru imobilizări  
corporale privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 5223 

Avansuri acordate pentru 
imobilizări corporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

52232 

Avansuri acordate pentru echipamente 
tehnologice (maşini, utilaje şi  instalaţii de 
lucru) 52232 

Avansuri acordate pentru 
echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 

52233 
Avansuri acordate pentru aparate şi  
instalaţii de masurare, control şi  reglare 52233 

Avansuri acordate pentru aparate şi  
instalaţii de masurare, control şi  
reglare 
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52234 
Avansuri acordate pentru mijloace de 
transport 52234 

Avansuri acordate pentru mijloace 
de transport 

52238 
Avansuri acordate pentru alte imobilizari 
corporale 52238 

Avansuri acordate pentru alte 
imobilizari corporale 

523 Imobilizări necorporale în curs  523 Imobilizări  necorporale în curs 

5231 
Imobilizări  necorporale în curs privind 
asigurările  de viaţă 5231 

Imobilizări  necorporale în curs 
privind asigurările  de viaţă 

5232 
Imobilizări  necorporale în curs privind 
asigurările  generale 5232 

Imobilizări  necorporale în curs 
privind asigurările  generale 

5233 

Imobilizări  necorporale în curs privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5233 

Imobilizări  necorporale în curs  
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

524  
Avansuri acordate pentru imobilizări  
necorporale 524  

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  necorporale 

5241 
Avansuri acordate pentru imobilizări  
necorporale privind asigurările  de viaţă 5241 

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  necorporale privind 
asigurările  de viaţă 

5242 
Avansuri acordate pentru imobilizări  
necorporale privind asigurările  generale 5242 

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  necorporale privind 
asigurările  generale 

5243 

Avansuri acordate pentru imobilizări  
necorporale privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5243 

Avansuri acordate pentru 
imobilizări  necorporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 53 ALTE ACTIVE MATERIALE ŞI  STOCURI 
531  Materiale consumabile 531  Materiale consumabile 

5311 
Materiale consumabile privind asigurările  
de viaţă 5311 

Materiale consumabile privind 
asigurările  de viaţă 

53111 Materiale consumabile 53111 Materiale consumabile 
53112 Combustibili  53112 Combustibili 
53113 Materiale publicitare  Cont nou 
53114 Piese de schimb 53114 Piese de schimb 
53115 Imprimate specifice  Cont nou  

53118 Alte active materiale şi  stocuri 53118 Alte active materiale şi  stocuri 

5312 
Materiale consumabile privind asigurările  
generale 5312 

Materiale consumabile privind 
asigurările  generale 

53121 Materiale consumabile 53121 Materiale consumabile 



 

236 

 

53122 Combustibili  53122 Combustibili 
53123 Materiale publicitare  Cont nou 

53124 Piese de schimb 53124 Piese de schimb 

53125 Imprimate specifice  Cont nou  

53128 Alte active materiale şi  stocuri 53128 Alte active materiale şi  stocuri 

5313 

Materiale consumabile privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5313 

Materiale consumabile privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

53131 Materiale consumabile 53131 Materiale consumabile 

53132 Combustibili  53132 Combustibili 

53133 Materiale publicitare  Cont nou 

53134 Piese de schimb 53134 Piese de schimb 

53135 Imprimate specifice  Cont nou  

53138 Alte active materiale şi  stocuri 53138 Alte active materiale şi  stocuri 

532  Alte materiale  532  
Materiale de natura obiectelor 
de inventar 

5321 
   Alte materiale privind asigurările  de 
viaţă 5321 

Materiale de natura obiectelor de 
inventar privind asigurările  de 
viaţă 

5322 
   Alte materiale privind asigurările  
generale 5322 

Materiale de natura obiectelor de 
inventar privind asigurările  
generale 

5323 
    Alte materiale  privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5323 

Materiale de natura obiectelor de 
inventar privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

533 Active imobilizate deţinute în vederea 
vȃnzǎrii   Cont nou  

5331 
Active imobilizate deţinute în vederea 
vȃnzǎrii privind asigurările  de viaţă  Cont nou  

5332 
Active imobilizate deţinute în vederea 
vȃnzǎrii privind asigurările generale  Cont nou  

5333 
Active imobilizate deţinute în vederea 
vȃnzǎrii privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative  Cont nou  

GRUPA 54 INVESTITII PE TERMEN SCURT SI TREZORERIE  
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54210)  Obligaţiuni emise şi  rascumparate 542  
Obligaţiuni emise şi  
rascumparate 

5421 
Obligaţiuni emise şi  rascumparate privind 
asigurările  de viaţă 5421 

Obligaţiuni emise şi  rascumparate 
privind asigurările  de viaţă 

5422 
Obligaţiuni emise şi  rascumparate privind 
asigurările  generale 5422 

Obligaţiuni emise şi  rascumparate 
privind asigurările  generale 

543  Valori de încasat 543  Valori de încasat 

5431 
Valori de încasat privind asigurările  de 
viaţă 5431 

Valori de încasat privind 
asigurările  de viaţă 

54311 Cecuri de încasat 54311 Cecuri de încasat 
54312 Efecte de încasat 54312 Efecte de încasat 
54313 Efecte remise spre scontare 54313 Efecte remise spre scontare 

5432 
Valori de încasat privind asigurările  
generale 5432 

Valori de încasat privind 
asigurările  generale 

54321 Cecuri de încasat 54321 Cecuri de încasat 
54322 Efecte de încasat 54322 Efecte de încasat 
54323 Efecte remise spre scontare 54323 Efecte remise spre scontare 

5433 
Valori de încasat privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5433 

Valori de încasat privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

54331 Cecuri de încasat 54331 Cecuri de încasat 
54332 Efecte de încasat 54332 Efecte de încasat 
54333 Efecte remise spre scontare 54333 Efecte remise spre scontare 

544  Conturi curente la bănci 544  Conturi curente la bănci 

5441 
Conturi curente la bănci privind 
asigurările  de viaţă 5441 

Conturi curente la bănci privind 
asigurările  de viaţă 

54411 Conturi la bănci în lei 54411 Conturi la bănci în lei 
54414 Conturi la bănci în valuta 54414 Conturi la bănci în valuta 
54415 Sume în curs de decontare 54415 Sume în curs de decontare 

5442 
Conturi curente la bănci privind 
asigurările  generale 5442 

Conturi curente la bănci privind 
asigurările  generale 

54421 Conturi la bănci în lei 54421 Conturi la bănci în lei 
54424 Conturi la bănci în valuta 54424 Conturi la bănci în valuta 
54425 Sume în curs de decontare 54425 Sume în curs de decontare 

5443 

Conturi curente la bănci privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5443 

Conturi curente la bănci privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

54431 Conturi la bănci în lei 54431 Conturi la bănci în lei 
54434 Conturi la bănci în valuta 54434 Conturi la bănci în valuta 
54435 Sume în curs de decontare 54435 Sume în curs de decontare 

545  Dobânzi 545  Dobânzi 
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5451 Dobânzi privind asigurările  de viaţă 5451 
Dobânzi privind asigurările  de 
viaţă 

54511 Dobânzi de plătit 54511 Dobânzi de plătit 
54512 Dobânzi de încasat 54512 Dobânzi de încasat 

5452 Dobânzi privind asigurările  generale 5452 
Dobânzi privind asigurările  
generale 

54521 Dobânzi de plătit 54521 Dobânzi de plătit 
54522 Dobânzi de încasat 54522 Dobânzi de încasat 

5453 
Dobânzi privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 5453 

Dobânzi privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

54531 Dobânzi de plătit 54531 Dobânzi de plătit 
54532 Dobânzi de încasat 54532 Dobânzi de încasat 

546  Credite bancare pe termen scurt 546  Credite bancare pe termen scurt 

5461 
Credite bancare pe termen scurt privind 
asigurările  de viaţă 5461 

Credite bancare pe termen scurt 
privind asigurările  de viaţă 

54611 Credite bancare pe termen scurt 54611 Credite bancare pe termen scurt 

54612 
Credite bancare pe termen scurt 
nerambursate la scadenta 54612 

Credite bancare pe termen scurt 
nerambursate la scadenta 

54613 Credite externe garantate de stat 54613 Credite externe garantate de stat 

54614 Credite externe garantate de bănci 54614 Credite externe garantate de bănci 

54615 Credite de la trezoreria statului 54615 Credite de la trezoreria statului 

54616 Credite interne garantate de stat 54616 Credite interne garantate de stat 

54617 
Dobânzi aferente creditelor bancare pe 
termen scurt 54617 

Dobânzi aferente creditelor 
bancare pe termen scurt 

5462 
Credite bancare pe termen scurt privind 
asigurările  generale 5462 

Credite bancare pe termen scurt 
privind asigurările  generale 

54621 Credite bancare pe termen scurt 54621 Credite bancare pe termen scurt 

54622 
Credite bancare pe termen scurt 
nerambursate la scadenta 54622 

Credite bancare pe termen scurt 
nerambursate la scadenta 

54623 Credite externe garantate de stat 54623 Credite externe garantate de stat 

54624 Credite externe garantate de bănci 54624 Credite externe garantate de bănci 

54625 Credite de la trezoreria statului 54625 Credite de la trezoreria statului 
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54626 Credite interne garantate de stat 54626 Credite interne garantate de stat 

54627 
Dobânzi aferente creditelor bancare pe 
termen scurt 54627 

Dobânzi aferente creditelor 
bancare pe termen scurt 

5463 

Credite bancare pe termen scurt privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5463 

Credite bancare pe termen scurt 
privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 

54631 Credite bancare pe termen scurt 54631 Credite bancare pe termen scurt 

54632 
Credite bancare pe termen scurt 
nerambursate la scadenta 54632 

Credite bancare pe termen scurt 
nerambursate la scadenta 

54633 Credite externe garantate de stat 54633 Credite externe garantate de stat 

54634 Credite externe garantate de bănci 54634 Credite externe garantate de bănci 

54635 Credite de la trezoreria statului 54635 Credite de la trezoreria statului 

54636 Credite interne garantate de stat 54636 Credite interne garantate de stat 

54637 
Dobânzi aferente creditelor bancare pe 
termen scurt 54637 

Dobânzi aferente creditelor 
bancare pe termen scurt 

547  Casa 547  Casa 

5471 Casa privind asigurările  de viaţă 5471 Casa privind asigurările  de viaţă 
54711 Casa în lei 54711 Casa în lei 
54714 Casa în valuta 54714 Casa în valuta 

5472 Casa privind asigurările  generale 5472 Casa privind asigurările  generale 
54721 Casa în lei 54721 Casa în lei 
54724 Casa în valuta 54724 Casa în valuta 

5473 
Casa privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative 5473 

Casa privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 

54731 Casa în lei 54731 Casa în lei 
54734 Casa în valuta 54734 Casa în valuta 

548  Alte valori 548  Alte valori 

5481 Alte valori privind asigurările  de viaţă 5481 
Alte valori privind asigurările  de 
viaţă 

54811 Timbre fiscale şi  poştale  54811 Timbre fiscale şi  poştale  
54818 Alte valori 54818 Alte valori 

5482 Alte valori privind asigurările  generale 5482 
Alte valori privind asigurările  
generale 

54821 Timbre fiscale şi  poştale  54821 Timbre fiscale şi  poştale  
54828 Alte valori 54828 Alte valori 

5483 
Alte valori privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5483 

Alte valori privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 
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54831 Timbre fiscale şi  poştale  54831 Timbre fiscale şi  poştale  
54838 Alte valori 54838 Alte valori 

549  Vărsăminte  de efectuat 549  Vărsăminte  de efectuat 

5491 
Vărsăminte  de efectuat pentru asigurările  
de viaţă 5491 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
asigurările  de viaţă 

5492 
Vărsăminte  de efectuat pentru asigurările  
generale 5492 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
asigurările  generale 

5493 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5493 

Vărsăminte  de efectuat pentru 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 55 ACREDITIVE ŞI  AVANSURI DE TREZORERIE 
551  Acreditive 551  Acreditive 

5511 Acreditive privind asigurările  de viaţă 5511 
Acreditive privind asigurările  de 
viaţă 

55111 Acreditive în lei 55111 Acreditive în lei 
55112 Acreditive în valuta 55112 Acreditive în valuta 

5512 Acreditive privind asigurările  generale 5512 
Acreditive privind asigurările  
generale 

55121 Acreditive în lei 55121 Acreditive în lei 
55122 Acreditive în valuta 55122 Acreditive în valuta 

5513 
Acreditive privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5513 

Acreditive privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

55131 Acreditive în lei 55131 Acreditive în lei 
55132 Acreditive în valuta 55132 Acreditive în valuta 

552  Avansuri de trezorerie 552  Avansuri de trezorerie 

5521 
Avansuri de trezorerie privind asigurările  
de viaţă 5521 

Avansuri de trezorerie privind 
asigurările  de viaţă 

5522 
Avansuri de trezorerie privind asigurările  
generale 5522 

Avansuri de trezorerie privind 
asigurările  generale 

5523 

Avansuri de trezorerie privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5523 

Avansuri de trezorerie privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 56 VIRAMENTE INTERNE 
561  Viramente interne 561  Viramente interne 

5611 
Viramente interne privind asigurările  de 
viaţă 5611 

Viramente interne privind 
asigurările  de viaţă 

5612 
Viramente interne privind asigurările  
generale 5612 

Viramente interne privind 
asigurările  generale 

5613 
Viramente interne privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 5613 

Viramente interne privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

GRUPA 58 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 
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580  
Amortizari privind imobilizările 
necorporale 580  

Amortizari privind imobilizările 
necorporale 

5801 
Amortizari privind imobilizările 
necorporale privind asigurările  de viaţă 5801 

Amortizari privind imobilizările 
necorporale privind asigurările  de 
viaţă 

5802 
Amortizari privind imobilizările 
necorporale privind asigurările  generale 5802 

Amortizari privind imobilizările 
necorporale privind asigurările  
generale 

5803 

Amortizari privind imobilizările 
necorporale privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5803 

Amortizari privind imobilizările 
necorporale privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

581  
Amortizari privind imobilizările 
corporale 581  

Amortizari privind imobilizările 
corporale de exploatare 

5811 
Amortizarea privind imobilizările 
corporale aferente asigurărilor  de viaţă 5811 

Amortizarea privind imobilizările 
corporale de exploatare aferente 
asigurărilor  de viaţă 

58112 
Amortizarea echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) 58112 

Amortizarea echipamentelor 
tehnologice (maşini, utilaje şi  
instalaţii de lucru) 

58113 
Amortizarea aparatelor şi  instalatiilor de 
masurare,control şi  reglare 58113 

Amortizarea aparatelor şi  
instalatiilor de masurare,control şi  
reglare 

58114 Amortizarea mijloacelor de transport 58114 
Amortizarea mijloacelor de 
transport 

58116 

Amortizarea mobilierului, aparaturii 
birotice, echipamentului de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  a altor 
active corporale privind asigurarile de 
viata 58116 

Amortizarea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentului 
de protecţie a valorilor umane şi  
materiale şi  a altor active 
corporale privind asigurarile de 
viata 

5812 
Amortizari privind imobilizările corporale 
aferente asigurărilor generale 5812 

Amortizari privind imobilizările 
corporale de exploatare aferente 
asigurărilor  generale 

58122 
Amortizarea echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) 58122 

Amortizarea echipamentelor 
tehnologice (maşini, utilaje şi  
instalaţii de lucru) 

58123 
Amortizarea aparatelor şi  instalatiilor de 
masurare,control şi  reglare 58123 

Amortizarea aparatelor şi  
instalatiilor de masurare, control şi  
reglare 

58124 Amortizarea mijloacelor de transport 58124 
Amortizarea mijloacelor de 
transport 

58126 

Amortizarea mobilierului, aparaturii 
birotice, echipamentului de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  a altor 
active corporale privind asigurarile de 
viata 58126 

Amortizarea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentului 
de protecţie a valorilor umane şi  
materiale şi  a altor active 
corporale privind asigurarile de 
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viata 

5813 

Amortizari privind imobilizările corporale 
aferente administrarii de fonduri de pensii 
facultative 5813 

Amortizari privind imobilizările 
corporale aferente administrarii de 
fonduri de pensii facultative 

58131 
Amortizarea echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi  instalaţii de lucru) 58132 

Amortizarea echipamentelor 
tehnologice (maşini, utilaje şi  
instalaţii de lucru) 

58132 
Amortizarea aparatelor şi  instalatiilor de 
masurare,control şi  reglare 58133 

Amortizarea aparatelor şi  
instalatiilor de masurare,control şi  
reglare 

58133 Amortizarea mijloacelor de transport 58134 
Amortizarea mijloacelor de 
transport 

58136 

Amortizarea mobilierului, aparaturii 
birotice, echipamentului de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  a altor 
active corporale privind asigurarile de 
viata 58136 

Amortizarea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentului 
de protecţie a valorilor umane şi  
materiale şi  a altor active 
corporale privind asigurarile de 
viata 

GRUPA 59 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ŞI  ALTOR ACTIVE 
MATERIALE 

590  
Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale 590  

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale 

5901 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale privind 
asigurările  de  viaţă 5901 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale privind 
asigurările  de  viaţă 

59017 
Ajustări pentru deprecierea fondului 
comercial 59017 

Ajustări pentru deprecierea 
fondului comercial 

59018 
Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale 59018 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale 

5902 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale privind 
asigurările  generale 5902 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale privind 
asigurările  generale 

59027 
Ajustări pentru deprecierea fondului 
comercial 59027 

Ajustări pentru deprecierea fondul 
comercial 

59028 
Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale 59028 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale 

5903 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5903 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

59037 
Ajustări pentru deprecierea fondului 
comercial 59037 

Ajustări pentru deprecierea 
fondului comercial 

59038 
Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale 59038 

Ajustări pentru deprecierea altor 
imobilizări  necorporale 
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591  
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale de exploatare 591  

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale de 
exploatare 

5911 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale privind asigurările  de viaţă 5911 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale privind 
asigurările  de viaţă 

59112 

Ajustări pentru deprecierea 
echipamentelor tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 59112 

Ajustări pentru deprecierea 
echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi  instalaţii de 
lucru) 

59113 

Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi  
instalatiilor de masurare, control şi  
reglare 59113 

Ajustări pentru deprecierea 
aparatelor şi  instalatiilor de 
masurare, control şi  reglare 

59114 
Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de 
transport 59114 

Ajustări pentru deprecierea 
mijloacelor de transport 

59116 

Ajustări pentru deprecierea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi  materiale şi  
altor active corporale 59116 

Ajustări pentru deprecierea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  
altor active corporale 

5912 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale privind asigurările  generale 5912 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale privind 
asigurările  generale 

59122 

Ajustări pentru deprecierea 
echipamentelor tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 59122 

Ajustări pentru deprecierea 
echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi  instalaţii de 
lucru) 

59123 

Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi  
instalatiilor de masurare, control şi  
reglare 59123 

Ajustări pentru deprecierea 
aparatelor şi  instalatiilor de 
masurare, control şi  reglare 

59124 
Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de 
transport 59124 

Ajustări pentru deprecierea 
mijloacelor de transport 

59126 

Ajustări pentru deprecierea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi  materiale şi  
altor active corporale 59126 

Ajustări pentru deprecierea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  
altor active corporale 

5913 

Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 5913 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

59132 

Ajustări pentru deprecierea 
echipamentelor tehnologice (maşini, 
utilaje şi  instalaţii de lucru) 59132 

Ajustări pentru deprecierea 
echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi  instalaţii de 
lucru) 
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59133 

Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi  
instalatiilor de masurare, control şi  
reglare 59133 

Ajustări pentru deprecierea 
aparatelor şi  instalatiilor de 
masurare, control şi  reglare 

59134 
Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de 
transport 59134 

Ajustări pentru deprecierea 
mijloacelor de transport 

59136 

Ajustări pentru deprecierea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi  materiale şi  
altor active corporale 59136 

Ajustări pentru deprecierea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi  materiale şi  
altor active corporale 

592  
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
în curs 592  

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor în curs 

5921 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
în curs privind asigurările  de viaţă 5921 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor în curs privind 
asigurările  de viaţă 

59211 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale în curs  59211 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs  

59213 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
necorporale în curs 59213 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale în curs 

5922 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor  
în curs privind asigurările  generale 5922 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor  în curs privind 
asigurările  generale 

59221 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale în curs 59221 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs 

59223 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
necorporale în curs 59223 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale în curs 

5923 

Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
în curs privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative 5923 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor în curs privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

59231 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale în curs 59231 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale în curs 

59233 
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 
necorporale în curs 59233 

Ajustări pentru deprecierea 
imobilizărilor necorporale în curs 

593  
Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile 593  

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile 

5931 
Ajustări pentru deprecierea materialelor 
consumabile privind asigurările  de viaţă 5931 

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile privind 
asigurările  de viaţă 

5932 
Ajustări pentru deprecierea materialelor 
consumabile privind asigurările  generale 5932 

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile privind 
asigurările  generale 



 

245 

 

5933 

Ajustări pentru deprecierea materialelor 
consumabile privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 5933 

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

594  
Ajustări pentru deprecierea altor 
materiale   594  

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor de natura obiectelor 
de inventar 

5941 
Ajustări pentru deprecierea altor materiale  
privind asigurările  de viaţă 5941 

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor de natura obiectelor 
de inventar privind asigurările  de 
viaţă 

5942 
Ajustări pentru deprecierea altor materiale  
privind asigurările  generale 5942 

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor de natura obiectelor 
de inventar privind asigurările  
generale 

5943 

Ajustări pentru deprecierea altor materiale  
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative 5943 

Ajustări pentru deprecierea 
materialelor de natura obiectelor 
de inventar privind administrarea 
de fonduri de pensii facultative 

596  
Ajustări pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor emise şi  răscumparate 596  

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor emise şi  
rascumparate 

5961 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor emise şi  rascumparate 
privind asigurările  de viaţă 5961 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor emise şi  
rascumparate privind asigurările  
de viaţă 

5962 

Ajustări pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor emise şi  rascumparate 
privind asigurările  generale 5963 

Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor emise şi  
rascumparate privind asigurările  
generale 

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 

GRUPA 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

601  
Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile 
la asigurările  de viaţă directe 601  

Cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  de viaţă 
directe 

6011 Cheltuieli privind daunele 6011 Cheltuieli privind daunele 
6013 Cheltuieli privind anuitatile 6013 Cheltuieli privind anuitatile 

6014 Cheltuieli privind rascumpararile 6014 Cheltuieli privind rascumpararile 

6018 
Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  de viaţă  6018 

Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  de viaţă 
directe 

602  
Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile 
la asigurările  generale directe 602  

Cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  
generale directe 
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6021 Cheltuieli privind daunele 6021 Cheltuieli privind daunele 
6023 Cheltuieli privind anuitatile 6023 Cheltuieli privind anuitatile 
6024 Cheltuieli privind recuperarile 6024 Cheltuieli privind recuperarile 

6028 
Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  generale directe 6028 

Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  generale 
directe 

604  
Cheltuieli privind daunele şi  prestațiile 
la asigurările  de viaţă acceptari 604  

Cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  de viaţă 
acceptari 

6041 Cheltuieli privind daunele 6041 Cheltuieli privind daunele 
6043 Cheltuieli privind anuitatile 6043 Cheltuieli privind anuitatile 

6044 Cheltuieli privind răscumpararile 6044 Cheltuieli privind rascumpararile 

6048 

Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  de viaţă acceptate 
în reasigurare 6048 

Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  de viaţă 
acceptari 

605  
Cheltuieli privind daunele şi  prestatiile 
la asigurările  generale acceptari 605  

Cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  
generale acceptari 

6051 Cheltuieli privind daunele 6051 Cheltuieli privind daunele 
6053 Cheltuieli privind anuitatile 6053 Cheltuieli privind anuitatile 
6054 Cheltuieli privind recuperarile 6054 Cheltuieli privind recuperarile 

6058 

Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  generale 
acceptate în reasigurare 6058 

Alte cheltuieli privind daunele şi  
prestatiile la asigurările  generale 
acceptari 

GRUPA 61 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR  DE 
VIAŢĂ ŞI  A REZERVEI DE PRIME LA ASIGURĂRI  GENERALE 

611  Cheltuieli privind rezerva matematica 611  
Cheltuieli privind rezerva 
matematica 

6111 
Cheltuieli privind rezerva matematica 
aferentă  asigurărilor  de viaţǎ directe 6111 

Cheltuieli privind rezerva 
matematica aferentă  asigurărilor  
directe 

6112 

Cheltuieli privind rezerva matematica 
aferentă  asigurărilor  de viaţǎ acceptate  
în reasigurare 6112 

Cheltuieli privind rezerva 
matematica aferentă  acceptărilor  
în reasigurare 

612  

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  asigurărilor  de viaţă 612  

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  
risturnuri aferentă  asigurărilor  
de viaţă 

6121 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  asigurărilor  directe de viaţǎ 6121 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  asigurărilor  directe 
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6122 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  asigurǎrilor de asigurărilor  de 
viaţǎiaţǎ acceptate  în reasigurare 6122 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

613  
Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 
aferente asigurărilor de viaţă 613  

Cheltuieli privind alte rezerve 
tehnice aferente asigurărilor  de 
viaţă 

6131 
Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 
aferente asigurărilor  directe de viaţǎ 6131 

Cheltuieli privind alte rezerve 
tehnice aferente asigurărilor  
directe 

6132 

Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 
aferenteasigurǎrilor de viaţǎ acceptate  în 
reasigurare 6132 

Cheltuieli privind alte rezerve 
tehnice aferente acceptărilor  în 
reasigurare 

6133 
Cheltuieli privind rezerve pentru prime 
nealocate 6133 

Cheltuieli privind rezerve pentru 
prime nealocate 

614  

Cheltuieli privind rezerva matematica 
aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru 
care expunerea la riscul de investiţii   
este transferată contractantului  614  

Cheltuieli privind rezerva 
matematica aferentă  
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   
este transferată contractantului  

6141 

Cheltuieli privind rezerva matematica 
aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   este 
transferată  contractantului pentru 
asigurările  directe 6141 

Cheltuieli privind rezerva 
matematica aferentă  asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea la 
riscul de investiţii   este transferată  
contractantului pentru asigurările  
directe 

6142 

Cheltuieli privind rezerva matematica 
aferentă  asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   este 
transferată  contractantului pentru 
acceptările în reasigurare 6142 

Cheltuieli privind rezerva 
matematica aferentă  asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea la 
riscul de investiţii   este transferată  
contractantului pentru acceptările 
în reasigurare 

615  
Cheltuieli privind rezerva de prime 
aferentă  asigurărilor  generale 615  

Cheltuieli privind rezerva de 
prime aferentă  asigurărilor  
generale 

6151 
Cheltuieli privind rezerva de prime 
aferentă  asigurărilor  directe 6151 

Cheltuieli privind rezerva de prime 
aferentă  asigurărilor  directe 

6152 
Cheltuieli privind rezerva de prime 
aferentă  acceptărilor  în reasigurare 6152 

Cheltuieli privind rezerva de prime 
aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

618  
Chletuieli privind rezerva de prime 
aferentă  asigurărilor  de viaţă 618  

Chletuieli privind rezerva de 
prime aferentă  asigurărilor  de 
viaţă 
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6181 
Chletuieli privind rezerva de prime 
aferentă  asigurărilor  directe 6181 

Chletuieli privind rezerva de prime 
aferentă  asigurărilor  directe 

6182 
Chletuieli privind rezerva de prime 
aferentă  acceptărilor  în reasigurare 6182 

Chletuieli privind rezerva de prime 
aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

619  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele tehnice privind asigurările  de 
viaţă şi  rezerva de prime la asigurările  
generale 619  

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezervele tehnice privind 
asigurările  de viaţă şi  rezerva 
de prime la asigurările  generale 

6191 
Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva matematicǎ 6191 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele matematice 

61911 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61911 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61912 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61912 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

6192 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva pentru participare la beneficii şi  
risturnuri privind asigurările  de viaţă 6192 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva pentru participare la 
beneficii şi  risturnuri privind 
asigurările  de viaţă 

61921 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61921 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61922 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61922 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

6193 

Partea cedată  reasigurătorului  din alte 
rezerve tehnice aferente asigurărilor  de 
viaţă 6193 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
alte rezerve tehnice aferente 
asigurărilor  de viaţă 

61931 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61931 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61932 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61932 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

6194 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva matematica aferentă  asigurărilor  
de viaţă pentru care expunerea la riscul de 
investiţii   este transferată  contractantului  6194 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva matematica aferentă  
asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii   
este transferată  contractantului  
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61941 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61941 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61942 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61942 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

6195 

Partea cedată  reasigurătorului  din  
rezerva de prime aferente asigurărilor  
generale 6195 

Partea cedată  reasigurătorului  din  
rezerva de prime aferente 
asigurărilor  generale 

61951 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61951 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61952 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61952 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

6196 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva pentru participarea la beneficii şi  
risturnuri aferente asigurărilor  generale 6196 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva pentru participarea la 
beneficii şi  risturnuri aferente 
asigurărilor  generale 

61961 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61961 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61962 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61962 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

6198 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de prime aferente asigurărilor  de 
viaţă 6198 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de prime aferente 
asigurărilor  de viaţă 

61981 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 61981 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

61982 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor  61982 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

GRUPA 62 CHELTUIELI PRIVIND REZERVELE DE DAUNE AFERENTE ASIGURĂRILOR  DE 
VIAŢĂ ŞI  GENERALE 

626  
Cheltuieli privind rezerva de daune 
aferente asigurărilor  de viaţă 626  

Cheltuieli privind rezerva de 
daune aferente asigurărilor  de 
viaţă 

6261 
Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate 6261 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate 

62611 
Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  asigurărilor  directe 62611 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  asigurărilor  
directe 
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62612 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  asigurǎrilor de viaţǎ 
acceptate  în reasigurare 62612 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

62613 Alte cheltuieli privind rezerva de daune   Cont nou 

6262 
Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  asigurǎrilor de viaţǎ 6262 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate 

62621 

Rezerva de daune neavizate pentru 
asigurǎrile suplimentare incluse în 
asigurǎrile de viaţa directe 62621 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  asigurărilor  
directe 

62622 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 62622 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

627  
Cheltuieli privind rezerva de daune 
aferentă  asigurărilor  generale 627  

Cheltuieli privind rezerva de 
daune aferentă  asigurărilor  
generale 

6271 
Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  asigurărilor  generale 6271 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate 

62711 
Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  asigurărilor  directe 62711 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  asigurărilor  
directe 

62712 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă asigurărilor  generale 
acceptate  în reasigurare 62712 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
avizate aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

62713 Alte cheltuieli privind rezerva de daune   Cont nou 

6272 
Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă asigurărilor  generale 6272 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate 

62721 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  asigurărilor generale  
directe 62721 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  asigurărilor  
directe 

62722 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  asigurărilor  generale 
acceptate  în reasigurare 62722 

Cheltuieli privind rezerva de daune 
neavizate aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

629  

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele de daune aferente 
asigurărilor  de viaţă şi  generale 629 

Partea cedată  reasigurătorului  
din rezervele de daune aferente 
asigurărilor  de viaţă şi  generale 

6296 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva  de daune avizate şi  neavizate 
aferente asigurărilor  de viaţă 6296 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele de daune avizate şi  
neavizate aferente asigurărilor  de 
viaţă 
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62961 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  neavizate 
aferente asigurărilor  directe 62961 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  
neavizate aferente asigurărilor  
directe 

62962 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  neavizate 
aferentă  acceptărilor în reasigurare 62962 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  
neavizate aferentă  acceptărilor  

6297 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele de daune avizate şi  neavizate 
aferente asigurărilor  generale 6297 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezervele de daune avizate şi  
neavizate aferente asigurărilor  
generale 

62971 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  neavizate 
aferentă  asigurărilor  directe 62971 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi  
neavizate aferentă  asigurărilor  
directe 

62972 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi   neavizate 
aferentă  acceptărilor  62972 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
rezerva de daune avizate şi   
neavizate aferentă  acceptărilor  

GRUPA 63 CHELTUIELI PRIVIND ALTE REZERVE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR  
GENERALE 

632  
Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 632  

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  
risturnuri 

6321 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  asigurărilor  directe 6321 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  asigurărilor  directe 

6322 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  acceptărilor  în reasigurare 6322 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
participare la beneficii şi  risturnuri 
aferentă  acceptărilor  în 
reasigurare 

634  
Cheltuieli privind rezerva pentru 
riscuri neexpirate 634  

Cheltuieli privind rezerva pentru 
riscuri neexpirate 

6341 
Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri 
neexpirate aferente asigurărilor  directe 6341 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
riscuri neexpirate aferente 
asigurărilor  directe 

6342 

Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri 
neexpirate aferente acceptărilor  în 
reasigurare 6342 

Cheltuieli privind rezerva pentru 
riscuri neexpirate aferente 
acceptărilor  în reasigurare 

635  Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 635  
Cheltuieli privind alte rezerve 
tehnice 
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6351 
Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 
aferente asigurărilor generale  directe 6351 

Cheltuieli privind alte rezerve 
tehnice aferente asigurărilor  
directe 

6352 

Cheltuieli privind alte rezerve tehnice 
aferentă  asigurărilor generale acceptate  
în reasigurare 6352 

Cheltuieli privind alte rezerve 
tehnice aferente acceptărilor  în 
reasigurare 

639  

Partea cedată  reasigurătorului  din alte 
rezerve tehnice aferente asigurărilor  
generale 639  

Partea cedată  reasigurătorului  
din alte rezerve tehnice aferente 
asigurărilor  generale 

6393 
Partea cedată  reasigurătorului  din alte 
rezerve tehnice 6393 

Partea cedată  reasigurătorului  din 
alte rezerve tehnice 

63931 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
asigurărilor  directe 63931 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  asigurărilor  directe 

63932 
Partea cedată  reasigurătorului  aferentă  
acceptărilor în reasigurare 63932 

Partea cedată  reasigurătorului  
aferentă  acceptărilor  

GRUPA 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, IMPOZITE, TAXE ŞI  VĂRSĂMINTE  ASIMILATE 

641  Cheltuieli cu salariile personalului 641  
Cheltuieli cu salariile 
personalului 

6411 
Cheltuieli cu salariile personalului 
aferente asigurărilor  de viaţă 6411 

Cheltuieli cu salariile personalului 
privind asigurările  de viaţă 

6412 
Cheltuieli cu salariile personalului 
aferente asigurărilor  generale 6412 

Cheltuieli cu salariile personalului 
privind asigurările  generale 

6413 

Cheltuieli cu salariile personalului privind 
administrarea de de fonduri de pensii 
facultative 6413 

Cheltuieli cu salariile personalului 
privind administrarea de de fonduri 
de pensii facultative 

642  
Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  642  

Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  

6421 
Cheltuieli privind asigurările  şi  protecţia 
socială  aferentă  asigurărilor  de viaţă 6421 

Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială aferentă  
asigurărilor  de viaţă 

64211 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale 64211 

Contribuţia  unităţii la asigurările  
sociale 

64212 
Contribuţia  angajatorului pentru ajutorul 
de somaj 64212 

Contribuţia  unităţii  pentru 
ajutorul de somaj 

64213 
Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 64213 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 

64216 
Contribuţia angajatorului la schemele de 
pensii facultative  Cont nou 

64217 
Contribuţia angajatorului la primele de 
asigurare voluntară de sănătate  Cont nou 
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64218 
Alte cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  64218 

Alte cheltuieli privind asigurările  
şi  protecţia  socială  

6422 

Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  aferentă  asigurărilor  
generale 6422 

Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  aferentă  
asigurărilor  generale 

64221 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale 64221 

Contribuţia  unităţii  la asigurările  
sociale 

64222 
Contribuţia  angajatorului pentru ajutorul 
de somaj 64222 

Contribuţia  unităţii  pentru 
ajutorul de somaj 

64223 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale de sănătate 64223 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 

64226 
Contribuţia angajatorului la schemele de 
pensii facultative  Cont nou 

64227 
Contribuţia angajatorului la primele de 
asigurare voluntară de sănătate  Cont nou 

64228 
Alte cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  64228 

Alte cheltuieli privind asigurările  
şi  protecţia  socială  

6423 

Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  aferente  
administrarii de de fonduri de pensii 
facultative 6423 

Cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  aferentă  
administrarii de de fonduri de 
pensii facultative 

64221 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale 64221 

Contribuţia  angajatorului la 
asigurările  sociale 

64222 
Contribuţia  angajatorului pentru ajutorul 
de somaj 64222 

Contribuţia  angajatorului pentru 
ajutorul de somaj 

64223 
Contribuţia  angajatorului la asigurările  
sociale de sănătate 64223 

Contribuţia  angajatorului pentru 
asigurările  sociale de sănătate 

64226 
Contribuţia angajatorului la schemele de 
pensii facultative  Cont nou 

64227 
Contribuţia angajatorului la primele de 
asigurare voluntară de sănătate  Cont nou 

64228 
Alte cheltuieli privind asigurările  şi  
protecţia  socială  64228 

Alte cheltuieli privind asigurările  
şi  protecţia  socială  

643 
Cheltuieli cu fondurile speciale privind 
activitatea de asigurare 643  

Cheltuieli cu alte impozite, taxe 
şi  vărsăminte asimilate 

6431 
Cheltuieli cu fondurile speciale privind 
asigurările  de viaţă 6431 

Cheltuieli cu fondurile speciale 
privind asigurările  de viaţă 
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64311 Cheltuieli privind taxa de funcţionare 64311 
Cheltuieli privind taxa de 
funcţionare 

64312 
Cheltuieli privind contribuţia la fondul de 
garantare 64312 

Cheltuieli privind contribuţia la 
fondul de garantare 

64318 
Cheltuieli privind contribuţii la alte 
fonduri speciale 64318 

Cheltuieli privind contribuţii la alte 
fonduri speciale 

6432 
Cheltuieli cu fondurile speciale privind 
asigurările  generale 6432 

Cheltuieli cu fondurile speciale 
privind asigurările  generale 

64321 Cheltuieli privind taxa de funcţionare 64321 
Cheltuieli privind taxa de 
funcţionare 

64322 
Cheltuieli privind contribuţia  la fondul de 
garantare 64322 

Cheltuieli privind contribuţia  la 
fondul de garantare 

64323 

Cheltuieli privind contribuţia  procentuala 
din primele pentru asigurarea obligatorie 
RCA 64323 

Cheltuieli privind contribuţia  
procentuala din primele pentru 
asigurarea obligatorie RCA 

64324 
Cheltuieli privind contribuţia  la fondul de 
protejare a victimelor străzii 64324 

Cheltuieli privind contribuţia  la 
fondul de protejare a victimelor 
străzii 

64325 
Cheltuieli privind contribuţia  la fondul de 
compensare 64325 

Cheltuieli privind contribuţia  la 
fondul de compensare 

64328 
Cheltuieli privind contribuţii  la alte 
fonduri speciale 64328 

Cheltuieli privind contribuţii  la 
alte fonduri speciale 

644  
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate 644  

Cheltuieli cu alte impozite, taxe 
şi  vărsăminte  asimilate 

6441 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind asigurările  
de viaţă 6441 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
asigurările  de viaţă 

6442 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind asigurările  
generale 6442 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
asigurările  generale 

6443 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 6443 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi  
vărsăminte  asimilate privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 

645 
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 
salariaţilor 645 

Cheltuieli cu tichetele de masa 
acordate salariaţilor 

6451 
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 
salariaţilor privind asigurările  de viaţă 6451 

Cheltuieli cu tichetele de masa 
acordate salariaţilor privind 
asigurările  de viaţă 

6452 
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 
salariaţilor privind asigurările  generale 6452 

Cheltuieli cu tichetele de masa 
acordate salariaţilor privind 
asigurările  generale 

6453 

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 
salariaţilor  privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative 6453 

Cheltuieli cu tichetele de masa 
acordate salariaţilor  privind 
administrarea de fonduri de pensii 
facultative 
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646 
Cheltuieli cu remunerarea în 
instrumente de capitaluri proprii  Cont nou 

6461 

Cheltuieli cu remunerarea în instrumente 
de capitaluri proprii privind  
asigurarile de viata  Cont nou 

6462 

Cheltuieli cu remunerarea în instrumente 
de capitaluri proprii privind  
asigurarile generale  Cont nou 

6463 

Cheltuieli cu remunerarea în instrumente 
de capitaluri proprii privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative   Cont nou 

647 
Cheltuieli cu primele reprezentând 
participarea personalului la profit  Cont nou 

6471 

Cheltuieli cu primele reprezentând 
participarea personalului la profit privind 
asigurarile de viata  Cont nou 

6472 

Cheltuieli cu primele reprezentând 
participarea personalului la profit privind 
asigurarile generale  Cont nou 

6473 

Cheltuieli cu primele reprezentând 
participarea personalului la profit privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative   Cont nou 

GRUPA 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

651  
Cheltuieli privind comisioanele de 
reasigurare 651  

Cheltuieli privind comisioanele 
din reasigurare 

6511 
Cheltuieli privind comisioanele de 
reasigurare aferente asigurărilor de viaţă 6511 

Cheltuieli privind comisioanele din 
reasigurare privind asigurările de 
viaţă 

6512 
Cheltuieli privind comisioanele de 
reasigurare aferente asigurărilor  generale 6512 

Cheltuieli privind comisioanele din 
reasigurare privind asigurările  
generale 

652  
Cheltuieli cu materialele consumabile si 
alte materiale 652  

Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

6521 
Cheltuieli cu materialele consumabile 
aferente asigurărilor de viaţă 6521 

Cheltuieli cu materialele 
consumabile privind asigurările  de 
viaţă 

65211 Cheltuieli cu materialele consumabile 65211 
Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

65212 Cheltuieli privind combustibilul  65212 Cheltuieli privind combustibilul  

65213 Cheltuieli privind materialele publicitare  Cont nou 

65214 Cheltuieli privind piesele de schimb 65214 
Cheltuieli privind piesele de 
schimb 



 

256 

 

65215 Cheltuieli privind imprimatele specifice  Cont nou 

65218 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 65218 
Cheltuieli cu alte materiale 
consumabile 

6522 
Cheltuieli cu materialele consumabile 
aferente asigurărilor  generale 6522 

Cheltuieli cu materialele 
consumabile privind asigurările  
generale 

65221 Cheltuieli cu materialele consumabile 65221 
Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

65222 Cheltuieli privind combustibilul  65222 Cheltuieli privind combustibilul  

65223 Cheltuieli privind materialele publicitare  Cont nou 

65224 Cheltuieli privind piesele de schimb 65224 
Cheltuieli privind piesele de 
schimb 

65225 Cheltuieli privind imprimatele specifice  Cont nou 

65228 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 65228 
Cheltuieli cu alte materiale 
consumabile 

6523 

Cheltuieli cu materialele consumabile 
privind administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 6523 

Cheltuieli cu materialele 
consumabile privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative 

65231 Cheltuieli cu materialele consumabile 65231 
Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

65232 Cheltuieli privind combustibilul  65232 Cheltuieli privind combustibilul  

65233 Cheltuieli privind imprimatele specifice  Cont nou 

65234 Cheltuieli privind piesele de schimb 65234 
Cheltuieli privind piesele de 
schimb 

65235 Cheltuieli privind imprimatele specifice  Cont nou 

65238 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 65238 
Cheltuieli cu alte materiale 
consumabile 

   6524 Cheltuieli cu alte materiale  653 
Cheltuieli privind materialele de 
natura obiectelor de inventar  

65241 Cheltuieli cu alte materiale aferente 
asigurărilor de viaţă  Cont nou 

65242 Cheltuieli cu alte materiale aferente 
asigurărilor generale  Cont nou 

65243 
Cheltuieli cu alte materiale privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

653  

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) 
detinute in vederea vanzarii  Cont nou 
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6531 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vederea vânzarii aferente asigurărilor  
de viaţă  Cont nou 

 65311 
Pierderi din evaluarea activelor detinute in 
vederea vanzarii  Cont nou 

  65312 
Cheltuieli cu cedarea activelor detinute in 
vederea vanzarii  Cont nou 

6532 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vederea vanzarii aferente asigurărilor 
generale  Cont nou 

   65321 
Pierderi din evaluarea activelor detinute in 
vederea vanzarii  Cont nou 

   65322 
Cheltuieli cu cedarea activelor detinute in 
vederea vanzarii  Cont nou 

6533 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vederea vanzarii aferente administrarii  
de fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

65331 
Pierderi din evaluarea activelor detinute in 
vederea vanzarii  Cont nou 

65332 
Cheltuieli cu cedarea activelor detinute in 
vederea vanzarii  Cont nou 

654  Pierderi din creanţe şi  debitori diverşi 654  
Pierderi din creanţe şi  debitori 
diverşi  

6541 
Pierderi din creanţe  şi  debitori diverşi 
privind asigurările  de viaţă 6541 

Pierderi din creanţe  şi  debitori 
diverşi privind asigurările  de viaţă 

6542 
Pierderi din creanţe  şi  debitori diverşi 
privind asigurările  generale 6542 

Pierderi din creanţe  şi  debitori 
diverşi privind asigurările  
generale 

6543 

Pierderi din creanţe  şi  debitori diverşi 
privind administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 6543 

Pierderi din creanţe  şi  debitori 
diverşi privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative 
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655  
Cheltuieli cu lucrările şi  serviciile 
executate de terţi 655  

Cheltuieli cu lucrările  şi  
serviciile executate de terţi 

6551 

Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile 
executate de terţi privind asigurările  de 
viaţă 6551 

Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile 
executate de terţi privind 
asigurările  de viaţă 

65511 
Cheltuieli privind  întretinerea şi  
reparaţiile 65511 

Cheltuieli cu întretinerea şi  
reparaţiile 

65512 
Cheltuieli privind revedenţele, locaţiile de 
gestiune şi  chirii 65512 

Cheltuieli cu revedenţele, locaţiile  
de gestiune şi  chirii 

65513 Cheltuieli privind primele de asigurare 65513 Cheltuieli cu primele de asigurare 

65514 Cheltuieli privind studiile şi  cercetările 65514 Cheltuieli cu studiile şi  cercetările 

65515 Cheltuieli privind energia şi  apa 65515 Cheltuieli privind energia şi  apa 

6552 

Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile 
executate de terţi privind asigurările  
generale 6552 

Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile 
executate de terţi privind 
asigurările  generale 

65521 
Cheltuieli privind întretinerea şi  
reparaţiile 65521 

Cheltuieli cu întretinerea şi  
reparaţiile 

65522 
Cheltuieli privind revedenţele, locaţiile  
de gestiune şi  chirii 65522 

Cheltuieli cu revedenţele, locaţiile  
de gestiune şi  chirii 

65523 Cheltuieli privind primele de asigurare 65523 Cheltuieli cu primele de asigurare 

65524 Cheltuieli privind studiile şi  cercetările 65524 Cheltuieli cu studiile şi  cercetările 

65525 Cheltuieli privind energia şi  apa 65525 Cheltuieli privind energia şi  apa 

6553 

Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile 
executate de terţi privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative 6553 

Cheltuieli cu lucrările  şi  serviciile 
executate de terţi privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 

65531 
Cheltuieli privind întretinerea şi  
reparaţiile 65531 

Cheltuieli cu întretinerea şi  
reparaţiile 

65532 
Cheltuieli privind revedenţele, locaţiile  
de gestiune şi  chirii 65532 

Cheltuieli cu revedenţele, locaţiile  
de gestiune şi  chirii 

65533 Cheltuieli privind primele de asigurare 65533 Cheltuieli cu primele de asigurare 

65534 Cheltuieli privind studiile şi  cercetările 65534 Cheltuieli cu studiile şi  cercetările 

65535 Cheltuieli privind energia şi  apa 65535 Cheltuieli privind energia şi  apa 

    6554 
Cheltuieli cu protecția mediului 
înconjurător   Cont nou 

      65541 
Cheltuieli cu protecția mediului 
înconjurător privind asigurarile de viață   Cont nou 
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      65542 
Cheltuieli cu protecția mediului 
înconjurător privind asigurarile generale   Cont nou 

      65543 
Cheltuieli cu protecția mediului 
înconjurător privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

      6555 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
necorporale și corporale   Cont nou 

      65551 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
necorporale aferente asigurărilor de viaţă  Cont nou 

      65552 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
corporale aferente asigurărilor  de viaţă  Cont nou 

      65553 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
necorporale aferente asigurărilor generale  Cont nou 

      65554 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
corporale aferente asigurărilor generale  Cont nou 

      65555 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
necorporale aferente administrarii  de 
fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

      65556 
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
corporale aferente administrarii  de 
fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

6556 Cheltuieli privind investitiile imobiliare  Cont nou 

65561 
Cheltuieli privind investitiile imobiliare 
aferente asigurarilor de viata  Cont nou 

65562 
Cheltuieli privind investitiile imobiliare 
aferente asigurarilor generale  Cont nou 

65563 

Cheltuieli privind investitiile imobiliare 
privind administrarea de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

656  
Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terţi 656  

Cheltuieli cu alte servicii 
executate de terţi 

6561 
Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terţi privind asigurările  de viaţă 6561 

Cheltuieli cu alte servicii executate 
de terţi privind asigurările  de viaţă 

65611 Cheltuieli privind colaboratorii 65611 Cheltuieli cu colaboratorii 

65612 
Cheltuieli privind comisioanele şi  
onorariile 65612 

Cheltuieli privind comisioanele şi  
onorariile 

65613 
Cheltuieli de protocol, reclamă şi  
publicitate 65613 

Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  
publicitate 

65614 
Cheltuieli privind transportul de bunuri şi  
personal 65614 

Cheltuieli cu transportul de bunuri 
şi  personal 

65615 
Cheltuieli privind deplasări, detaşări şi  
transferări 65615 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări  şi  
transferări 

65616 
Cheltuieli poştale şi  taxe de 
telecomunicaţii 65616 

Cheltuieli poştale  şi  taxe de 
telecomunicaţii 
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65617 
Cheltuieli privind serviciile bancare şi  
asimilate 65617 

Cheltuieli cu serviciile bancare şi  
asimilate 

65618 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de 
terţi 65618 

Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi 

6562 
Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terţi privind asigurările  generale 6562 

Cheltuieli cu alte servicii executate 
de terţi privind asigurările  
generale 

65621 Cheltuieli privind colaboratorii 65621 Cheltuieli cu colaboratorii 

65622 
Cheltuieli privind comisioanele şi  
onorariile 65622 

Cheltuieli privind comisioanele şi  
onorariile 

65623 
Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  
publicitate 65623 

Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  
publicitate 

65624 
Cheltuieli privind transportul de bunuri şi  
personal 65624 

Cheltuieli cu transportul de bunuri 
şi  personal 

65625 
Cheltuieli privind deplasări, detaşări şi 
transferări 65625 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi 
transferări 

65626 
Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii 65626 

Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii 

65627 
Cheltuieli cu serviciile bancare şi  
asimilate 65627 

Cheltuieli cu serviciile bancare şi  
asimilate 

65628 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de 
terţi 65628 

Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi 

6563 

Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terţi privind administrarea de fonduri  de 
pensii facultative 6563 

Cheltuieli cu alte servicii executate 
de terţi privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative 

65631 Cheltuieli privind colaboratorii 65631 Cheltuieli cu colaboratorii 

65632 
Cheltuieli privind comisioanele şi  
onorariile 65632 

Cheltuieli privind comisioanele şi  
onorariile 

65633 
Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  
publicitate 65633 

Cheltuieli de protocol, reclamă  şi  
publicitate 

65634 
Cheltuieli privind transportul de bunuri şi  
personal 65634 

Cheltuieli cu transportul de bunuri 
şi  personal 

65635 
Cheltuieli privind deplasări, detaşări şi 
transferări 65635 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi 
transferări 

65636 
Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii 65636 

Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii 

65637 
Cheltuieli cu serviciile bancare şi  
asimilate 65637 

Cheltuieli cu serviciile bancare şi  
asimilate 

65638 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de 
terţi 65638 

Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi 

657 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie 
reportate 657 

Variaţia cheltuielilor de achiziţie 
reportate 

6571 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
privind asigurările de viaţă 6571 

Variaţia  cheltuielilor de achiziţie 
reportate privind asigurările  de 
viaţă 
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65711 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
- cheltuieli de achizitie   Cont nou 

65712 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
- comisioane de reasigurare  Cont nou 

6572 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
privind asigurările generale 6572 

Variaţia cheltuielilor de achiziţie 
reportate privind asigurările  
generale 

65721 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
- cheltuieli de achizitie   Cont nou 

65722 
Variaţia cheltuielilor de achiziţie reportate 
- comisioane de reasigurare  Cont nou 

658  Alte cheltuieli de exploatare 658  Alte cheltuieli de exploatare 

6581 
Alte cheltuieli de exploatare privind 
asigurările  de viaţă 6581 

Alte cheltuieli de exploatare 
privind asigurările de viaţă 

65811 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 65811 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 
65812 Donaţii şi subvenţii acordate 65812 Donaţii şi subvenţii acordate 

65813 

Cheltuieli privind imobilizările 
necorporale și corporale cedate și alte 
operațiuni de capital  65813 

Cheltuieli privind activele cedate şi  
alte operaţii  de capital 

65818 Alte cheltuieli de exploatare 65818 Alte cheltuieli de exploatare 

6582 
Alte cheltuieli de exploatare privind 
asigurările  generale 6582 

Alte cheltuieli de exploatare 
privind asigurările  generale 

65821 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 65821 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 
65822 Donaţii şi subvenţii  acordate 65822 Donaţii şi subvenţii acordate 

65823 

Cheltuieli privind imobilizările 
necorporale și corporale cedate și alte 
operațiuni de capital  65823 

Cheltuieli privind activele cedate şi  
alte operaţii  de capital 

65828 Alte cheltuieli de exploatare 65828 Alte cheltuieli de exploatare 

6583 

Alte cheltuieli de exploatare privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 6583 

Alte cheltuieli de exploatare 
privind administrarea de fonduri  
de pensii facultative 

65831 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 65831 Despăgubiri, amenzi şi  penalităţi 
65832 Donaţii şi subvenţii  acordate 65832 Donaţii şi subvenţii  acordate 

65833 

Cheltuieli privind imobilizările 
necorporale și corporale cedate și alte 
operațiuni de capital  65833 

Cheltuieli privind activele cedate şi  
alte operaţii  de capital 

65838 Alte cheltuieli de exploatare 65838 Alte cheltuieli de exploatare 

      6584 

Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu 
decontare în numerar  Cont nou  

        65841 
Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei  Cont nou 
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tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu 
decontare în numerar privind asigurările  
de viaţă 

        65842 

Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu 
decontare în numerar privind asigurările  
generale  Cont nou 

        65843 

Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe baza de actiuni cu 
decontare în numerar privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

    6585 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vederea vanzarii  Cont nou 

65851 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vedere vanzarii aferente asigurarilor de 
viata  Cont nou 

65852 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vedere vanzarii aferente asigurarilor 
generale  Cont nou 

65853 

Cheltuieli legate de activele imobilizate 
(sau grupurile destinate cedarii) detinute 
in vedere vanzarii privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

6586 Cheltuieli privind investiții imobiliare  Cont nou  

     65861 
Pierderi din evaluarea la valoarea justă 
privind asigurarile de viată   Cont nou 

    65862  
Cheltuieli cu cedarea investițiilor 
imobiliare privind asigurarile de viată   Cont nou 

     65863 
Pierderi din evaluarea la valoarea justă 
privind asigurarile generale   Cont nou 

     65864 
Cheltuieli cu cedarea investițiilor 
imobiliare privind asigurarile generale  Cont nou 

   65865 
Pierderi din evaluarea la valoarea justă 
privind administrarea de fonduri de pensii 
facultative  Cont nou 

     65866 
Cheltuieli cu cedarea investițiilor 
imobiliare privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative  Cont nou 

      6587 
Cheltuieli privind calamitățile și alte 
evenimente similare 671 

Cheltuieli privind calamitățile și 
alte evenimente extraordinare 
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       65871 
Cheltuieli privind calamitățile și alte 
evenimente similare privind asigurările  
de viaţă 6711 

Cheltuieli privind calamitățile și 
alte evenimente extraordinare  
aferente asigurarilor de viață  

       65872 
Cheltuieli privind calamitățile și alte 
evenimente similare privind asigurările  
generale 6712 

Cheltuieli privind calamitățile și 
alte evenimente extraordinare 
aferente asigurărilor generale 

       65873 
Cheltuieli privind calamitățile și alte 
evenimente similare privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative 6713 

Cheltuieli privind calamitățile și 
alte evenimente extraordinare 
aferente administrării de fonduri de 
pensii facultative 

GRUPA 66 CHELTUIELI  FINANCIARE   
 

661 
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri 
și alte instrumente financiare   Cont nou 

   6611 

Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și 
alte instrumente financiare privind 
asigurarile de viață   Cont nou 

      66111 

Pierderi aferente activelor și datoriilor 
financiare deținute în vederea 
tranzacționarii   Cont nou 

      66112 

Pierderi aferente activelor și datoriilor 
financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valaorea justă prin profit sau pierdere  Cont nou 

      66113 
Pierderi din cesiunea activelor financiare 
disponibile în vederea vânzarii  Cont nou 

      66118 Alte cheltuieli  Cont nou 

   6612 

Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și 
alte instrumente financiare privind 
asigurările generale  Cont nou 

     66121 

Pierderi aferente activelor și datoriilor 
financiare deținute în vederea 
tranzacționarii   Cont nou 

     66122 

Pierderi aferente activelor și datoriilor 
financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valaorea justă prin profit sau pierdere  Cont nou 

     66123 
Pierderi din cesiunea activelor financiare 
disponibile în vederea vânzarii  Cont nou 

     66128 Alte cheltuieli  Cont nou 

   6613 

Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și 
alte instrumente financiare privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

      66131 
Pierderi aferente activelor și datoriilor 
financiare deținute în vederea  Cont nou 
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tranzacționarii  

      66132 

Pierderi aferente activelor și datoriilor 
financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea justă prin profit sau pierdere  Cont nou 

      66133 
Pierderi din cesiunea activelor financiare 
disponibile în vederea vânzarii  Cont nou 

      66138 Alte cheltuieli  Cont nou 

662  
Pierderi din creanţe  legate de 
participaţii  662  

Pierderi din creanţe  legate de 
participaţii  

6621 
Pierderi din creanţe  legate de participaţii 
privind asigurările de viaţă 6621 

Pierderi din creanţe  legate de 
participaţii la asigurările  de viaţă 

6622 
Pierderi din creanţe  legate de participaţii  
privind asigurările  generale 6622 

Pierderi din creanţe  legate de 
participaţii  la asigurările  generale 

6623 

Pierderi din creanţe  legate de participaţii 
privind administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 6623 

Pierderi din creanţe  legate de 
participaţii privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative 

663  
Cheltuieli privind instrumentele și alte 
active financiare 663  Cheltuieli privind plasamentele 

6631 

Cheltuieli privind instrumentele și alte 
active financiare aferente asigurărilor de 
viaţă  Cont nou  

66311 

Pierderi privind activele financiare 
aferente asigurărilor  de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este 
transferată  contractantului   Cont nou 

66312 
Pierderi  privind activele  financiare 
aferente contractelor de investitii   Cont nou 

66313 Pierderi  aferente altor active financiare  Cont nou 

6632 

Cheltuieli privind instrumentele și alte 
active financiare aferente asigurărilor 
generale  Cont nou 

66323 Pierderi  aferente altor active financiare  Cont nou 

6633 

Cheltuieli privind instrumentele și alte 
active financiare privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative   6633 

Cheltuieli privind plasamentele 
cedate privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative 

66333 Pierderi  aferente altor active financiare  Cont nou 

6635 
Cheltuieli privind operațiunile cu 
instrumente derivate    Cont nou 
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    66351 

Pierderi privind operațiunile cu 
instrumente derivate deținute în vederea 
tranzacționarii privind asigurarile de viată  Cont nou 

66352 
Pierderi privind contabilitatea de 
acoperire privind asigurarile de viată  Cont nou 

66353 

Cheltuieli cu dobânzile aferente 
instrumentelor derivate desemnate ca 
instrumente de acoperire a riscului de rată 
a dobânzii privind asigurarile de viată  Cont nou 

    66354 

Pierderi privind operațiunile cu 
instrumente derivate deținute în vederea 
tranzacționarii privind asigurarile generale  Cont nou 

    66355 
Pierderi privind contabilitatea de 
acoperire privind asigurarile generale  Cont nou 

66356 

Cheltuieli cu dobânzile aferente 
instrumentelor derivate desemnate ca 
instrumente de acoperire a riscului de rată 
a dobânzii privind asigurarile generale  Cont nou 

66357 

Pierderi privind operațiunile cu 
instrumente derivate deținute în vederea 
tranzacționarii privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative  Cont nou 

    66358 

Pierderi privind contabilitatea de 
acoperire privind administrarea de fonduri 
de pensii facultative  Cont nou 

66359 

Cheltuieli cu dobânzile aferente 
instrumentelor derivate desemnate ca 
instrumente de acoperire a riscului de rată 
a dobânzii privind administrarea de 
fonduri de pensii facultative  Cont nou 

664 
Cheltuieli privind investitiile financiare 
cedate  Cont nou 

    6641 
Cheltuieli  privind investitiile financiare 
cedate privind asigurarile de viata  Cont nou 

66411 
Cheltuieli  privind investitiile financiare 
cedate  Cont nou 

66412 
Cheltuieli  privind  investitiile  financiare 
pe termen scurt cedate  Cont nou 

66413 
Cheltuieli  provenind  din cedarea 
filialelor dobandite exclusiv cu intentia de 
a fi revandute  Cont nou 

   6642 
Cheltuieli  privind investitiile financiare 
cedate privind asigurarile generale  Cont nou 

66421 
Cheltuieli  privind investitiile financiare 
cedate  Cont nou 
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66422 
Cheltuieli  privind  investitiile  financiare 
pe termen scurt cedate  Cont nou 

66423 
Cheltuieli  provenind  din cedarea 
filialelor dobandite exclusiv cu intentia de 
a fi revandute  Cont nou 

6643 

Cheltuieli  privind investitiile financiare 
cedate privind administrarea de fonduri de 
pensii facultative  Cont nou 

66431 
Cheltuieli  privind investitiile financiare 
cedate  Cont nou 

66432 
Cheltuieli  privind  investitiile  financiare 
pe termen scurt cedate  Cont nou 

66433 
Cheltuieli  provenind  din cedarea 
filialelor dobandite exclusiv cu intentia de 
a fi revandute  Cont nou 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665  
Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar 

6651 
Cheltuieli din diferenţe  de curs valutar 
privind asigurările  de viaţă 6651 

Cheltuieli din diferenţe  de curs 
valutar privind asigurările  de viaţă 

6651111) 
Diferente nefavorabile de curs valutar 
legate de elementele monetare exprimate 
in valuta   Cont nou 

66512 

Diferente nefavorabile de curs valutar din 
evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune 
din strainatate  Cont nou 

6652 
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
aferente asigurărilor generale 6652 

Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar privind asigurările generale 

6652111) 
Diferente nefavorabile de curs valutar 
legate de elementele monetare exprimate 
in valuta   Cont nou 

66522 

Diferente nefavorabile de curs valutar din 
evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune 
din strainatate  Cont nou 

6653 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
privind  administrarea de fonduri  de 
pensii facultative 6653 

Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar privind  administrarea de 
fonduri  de pensii facultative 

6653111) 
Diferente nefavorabile de curs valutar 
legate de elementele monetare exprimate 
in valuta   Cont nou 

66532 
Diferente nefavorabile de curs valutar din 
evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune  Cont nou 
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din strainatate 

666  Cheltuieli privind dobânzile 666  Cheltuieli privind dobânzile 

6661 
Cheltuieli privind dobânzile  aferente 
asigurărilor de viaţă 6661 

Cheltuieli privind dobânzile - 
asigurări  de viaţă 

6662 
Cheltuieli privind dobânzile aferente 
asigurărilor  generale 6662 

Cheltuieli privind dobânzile - 
asigurări generale 

6663 

Cheltuieli privind dobânzile - 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 6663 

Cheltuieli privind dobânzile - 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 

667  Cheltuieli privind sconturile acordate 667  
Cheltuieli privind sconturile 
acordate 

6671 
Cheltuieli privind sconturile acordate la 
asigurările de viaţă 6671 

Cheltuieli privind sconturile 
acordate la asigurările de viaţă 

6672 
Cheltuieli privind sconturile acordate la 
asigurările generale 6672 

Cheltuieli privind sconturile 
acordate la asigurările generale 

6673 

Cheltuieli privind sconturile acordate 
privind  administrarea de fonduri  de 
pensii facultative 6673 

Cheltuieli privind sconturile 
acordate privind  administrarea de 
fonduri  de pensii facultative 

668  Alte cheltuieli similare 668  Alte cheltuieli similare 

6681 
Alte cheltuieli similare privind asigurările  
de viaţă 6681 

Alte cheltuieli similare la 
asigurările  de viaţă 

6682 
Alte cheltuieli similare privind asigurările  
generale 6682 

Alte cheltuieli similare la 
asigurările  generale 

6683 

Alte cheltuieli similare privind  
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 6683 

Alte cheltuieli similare privind  
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative 

GRUPA 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI  AJUSTĂRILE PENTRU 
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 

681  

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi  ajustările 
pentru depreciere 681  

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările şi  provizioanele și 
ajustările pentru depreciere 

6811 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi  ajustările 
pentru depreciere aferente asigurărilor  de 
viaţă 

6811 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările şi  provizioanele și 
ajustările pentru depreciere 
aferente asigurărilor  de viaţă  

68111 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor, a investițiilor 
imobiliare și altor active evaluate la cost. 68111 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor 

68113 
Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele 68113 

Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele 

68114 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea imobilizărilor, a 68114 

Cheltuieli de exploatare privind 
ajustările pentru deprecierea 
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investițiilor imobiliare și altor active imobilizărilor 

68115 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea altor elemente de activ 68115 

Cheltuieli de exploatare privind 
ajustările pentru deprecierea altor 
elemente de activ 

68117 
Cheltuieli de exploatare privind ajustǎrile 
pentru deprecierea fondului comercial 
  

Cont nou 

6812 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi  ajustările 
pentru depreciere aferente asigurărilor  
generale 6812 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi  
ajustările pentru depreciere 
aferente asigurărilor  generale 

68121 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor a investițiilor 
imobiliare evaluate la cost. 68121 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor 

68123 
Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele 68123 

Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele 

68124 

Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea imobilizărilor 
imobilizărilor a investițiilor imobiliare  68124 

Cheltuieli de exploatare privind 
ajustările pentru deprecierea 
imobilizărilor 

68125 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea elementelor de activ 68125 

Cheltuieli de exploatare privind 
ajustările pentru deprecierea 
elementelor de activ 

68126 

Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea sumelor recuperabile 
provenite din achizitionarea creantelor 
fata de terti 

68125 Sume din cont 

68127 Cheltuieli de exploatare privind ajustǎrile 
pentru deprecierea fondului comercial  

Cont nou 

6813 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi  ajustările 
pentru depreciere aferente administrarii  
de fonduri  de pensii facultative 6813 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi  
ajustările pentru depreciere 
aferente administrarii  de fonduri  
de pensii facultative 

68131 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor a investițiilor 
imobiliare evaluate la cost. 68131 

Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor 

68133 
Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele 68133 

Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele 

68134 

Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea imobilizărilor a 
investițiilor imobiliare   68134 

Cheltuieli de exploatare privind 
ajustările pentru deprecierea 
imobilizărilor 

68135 
Cheltuieli de exploatare privind ajustările 
pentru deprecierea elementelor de activ 68135 

Cheltuieli de exploatare privind 
ajustările pentru deprecierea 
elementelor de activ 
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68137 Cheltuieli de exploatare privind ajustǎrile 
pentru deprecierea fondului comercial  

Cont nou 

682  

Cheltuieli privind ajustările pentru 
depreciere sau pierderi de valoare 
privind imobilizarile 682  

Cheltuieli privind ajustările 
pentru depreciere sau pierderi 
de valoare privind plasamentele 

6821 

Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere 
sau pierderi de valoare privind 
imobilizările pentru asigurările  de viaţă 6821 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
depreciere sau pierderi de valoare 
privind plasamentele pentru 
asigurările  de viaţă 

68211 
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea 
imobilizările în terenuri şi construcţii 68211 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
deprecierea plasamentelor în 
terenuri şi  construcţii 

68214 

Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare  privind activele financiare 
aferente asigurărilor de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este 
transferată  contractantului  

68214 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare  privind 
plasamentele aferente asigurărilor 
de viaţă pentru care expunerea la 
riscul de investiţii este transferată  
contractantului 

68216 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind imobilizările financiare 68216 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind 
plasamentele în imobilizări  
financiare 

68217 

Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind  imobilizarile financiare 
pe termen scurt 68217 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind 
plasamentele financiare pe termen 
scurt 

68218 

Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind alte imobilizarile 
financiare 68218 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind alte 
plasamente financiare 

6822 

Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere 
sau pierderi de valoare privind 
imobilizarile pentru asigurări  generale 6822 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
depreciere sau pierderi de valoare 
privind privind plasamentele 
pentru asigurări  generale 

68221 
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea  
imobilizari în terenuri şi construcţii 68221 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
deprecierea plasamentelor în 
terenuri şi construcţii 

68226 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind imobilizările financiare 68226 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind 
plasamentele în imobilizări  
financiare 

68227 

Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind imobilizari financiare  
pe termen scurt 68227 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind 
plasamentele financiare pe termen 
scurt 
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68228 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind alte imobilizari financiare 68228 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind alte 
plasamente financiare 

6823 

Cheltuieli cu ajustările pentru depreciere 
sau pierderi de valoare privind privind 
imobilizarile pentru administrarea  de 
fonduri  de pensii facultative 6823 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
depreciere sau pierderi de valoare 
privind privind plasamentele 
pentru administrarea  de fonduri  
de pensii facultative 

68231 
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea 
imobilizarilor în terenuri şi construcţii 68231 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
deprecierea plasamentelor în 
terenuri şi construcţii 

68236 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind imobilizările  financiare 68236 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind 
plasamentele în imobilizări  
financiare 

68237 

Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind imobilizările  financiare 
pe termen scurt 68237 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind 
plasamentele financiare pe termen 
scurt 

68238 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi de 
valoare privind alte imobilizari financiare 68238 

Cheltuieli cu ajustările pentru 
pierderi de valoare privind alte 
plasamente financiare 

686  

Cheltuieli financiare privind 
amortizarea primelor de rambursare a 
obligaţiunilor și a altor datorii 686  

Cheltuieli financiare privind 
amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor 

6861 

Cheltuieli financiare privind amortizarea 
primelor de rambursare a obligaţiunilor și 
a altor datorii aferente asigurărilor de 
viaţă 6861 

Cheltuieli financiare privind 
amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor la 
asigurările de viaţă 

6862 

Cheltuieli financiare privind amortizarea 
primelor de rambursare a obligaţiunilor și 
a altor datorii aferente asigurărilor 
generale 6862 

Cheltuieli financiare privind 
amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor la 
asigurările generale 

6863 
Cheltuieli privind actualizarea 
provizioanelor  Cont nou 

68631 
Cheltuieli privind actualizarea 
provizioanelor aferente asigurarilor de 
viata  Cont nou 

68632 
Cheltuieli privind actualizarea 
provizioanelor aferente asigurarilor 
generale  Cont nou 

68633 
Cheltuieli privind actualizarea 
provizioanelor privind administrarea  de 
fonduri  de pensii facultative  Cont nou 
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GRUPA 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI  ALTE IMPOZITE 
 

691  Cheltuieli cu impozitul pe profit 691  Cheltuieli cu impozitul pe profit 

6911 
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent  
privind asigurarile de viață    Cont nou  

6912 
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 
privind asigurarile generale  Cont nou 

6913 
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 
privind adminstrarea fondurilor de pensii 
facultative  Cont nou 

 692 
Cheltuieli cu impozitul pe profit 
amânat  Cont nou 

6921 
Cheltuieli cu impozitul pe profit  amânat 
privind asigurarile de viață    Cont nou  

6922 
Cheltuieli cu impozitul pe profit  amânat 
privind asigurarile generale  Cont nou 

6928 
Cheltuieli cu impozitul pe profit  amânat 
privind adminstrarea fondurilor de  pensii 
facultative  Cont nou 

  698 
Cheltuieli cu alte impozite care nu apar 
in elementele de mai sus  Cont nou 

6981 
Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in 
elementele de mai sus privind asigurarile 
de viață    Cont nou 

6982 
Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in 
elementele de mai sus privind asigurarile 
generale    Cont nou 

6983 

Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in 
elementele de mai sus privind 
adminstrarea fondurilor de  pensii 
facultative  Cont nou 

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 
 

GRUPA 70 VENITURI DIN EXPLOATARE 

 
 
 

701  
Venituri din prime brute subscrise 
privind asigurările  de viaţă directe 701  

Venituri din prime brute 
subscrise privind asigurările  de 
viaţă directe 

702  
Venituri din prime brute subscrise 
privind asigurările  generale directe 702  

Venituri din prime brute 
subscrise privind asigurările  
generale directe 

703  

Venituri din prime brute subscrise 
aferente acceptărilor  la asigurările  de 
viaţă 703  

Venituri din prime brute 
subscrise aferente acceptărilor  
la asigurările  de viaţă 
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704  

Venituri din prime brute subscrise 
aferente acceptărilor  la asigurările  
generale 704  

Venituri din prime brute 
subscrise aferente acceptărilor  
la asigurările  generale 

705  Venituri din servicii prestate 705  Venituri din servicii prestate 

7051 
Venituri din servicii prestate privind 
asigurările  de viaţă 7051 

Venituri din servicii prestate 
privind asigurările  de viaţă 

70511 Venituri din comisioane de reasigurare 70511 
Venituri din comisioane de 
reasigurare 

70512 
Venituri reprezentând daune care au intrat 
în sarcina reasigurătorului  70512 

Venituri reprezentând daune care 
au intrat în sarcina reasigurătorului  

70513 
Venituri reprezentând participarea la 
profitul reasigurătorului  70513 

Venituri reprezentând participarea 
la profitul reasigurătorului  

70518 Alte venituri din servicii prestate 70518 Alte venituri din servicii prestate 

7052 
Venituri din servicii prestate privind 
asigurările  generale 7052 

Venituri din servicii prestate 
privind asigurările  generale 

70521 Venituri din comisioane de reasigurare 70521 
Venituri din comisioane de 
reasigurare 

70522 
Venituri reprezentând daune care au intrat 
în sarcina reasigurătorului  70522 

Venituri reprezentând daune care 
au intrat în sarcina reasigurătorului  

70523 
Venituri reprezentând participarea la 
profitul reasigurătorului  70523 

Venituri reprezentând participarea 
la profitul reasigurătorului  

70528 Alte venituri din servicii prestate 70528 Alte venituri din servicii prestate 

7053 

Venituri din servicii prestate privind 
administrarea  de fonduri  de pensii 
facultative 7053 

Venituri din servicii prestate 
privind administrarea  de fonduri  
de pensii facultative 

706  
Venituri din redevenţe, locaţii de 
gestiune şi chirii 706  

Venituri din redevenţe, locaţii de 
gestiune şi chirii 

7061 
Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune 
şi chirii privind asigurările de viaţă 7061 

Venituri din redevenţe, locaţii de 
gestiuneşi chirii privind asigurările 
de viaţă 

7062 
Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune 
şi chirii privind asigurările generale 7062 

Venituri din redevenţe, locaţii de 
gestiune şi chirii privind 
asigurările generale 

7063 

Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune 
şi chirii privind administrarea  de fonduri  
de pensii facultative 7063 

Venituri din redevenţe, locaţii de 
gestiune şi chirii privind 
administrarea  de fonduri  de pensii 
facultative 

708  Prime brute subscrise anulate 708  Prime brute subscrise anulate 

7081 
Prime brute subscrise anulate privind 
asigurările de viaţă 7081 

Prime brute subscrise anulate 
aferente asigurărilor de viaţă 
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70811 
Prime brute subscrise anulate privind 
asigurările de viaţă directe 70811 

Prime brute subscrise anulate 
aferente asigurărilor  directe 

70812 
Prime brute subscrise anulate aferente 
acceptărilor  în reasigurare 70812 

Prime brute subscrise anulate 
aferente acceptărilor  în reasigurare 

7082 
Prime brute subscrise anulate privind 
asigurările generale 7082 

Prime brute subscrise anulate 
aferente asigurărilor  generale 

70821 
Prime brute subscrise anulate privind 
asigurările generale directe 70821 

Prime brute subscrise anulate 
aferente asigurărilor directe 

70822 
Prime brute subscrise anulate aferente 
acceptărilor  în reasigurare 70822 

Prime brute subscrise anulate 
aferente acceptărilor  în reasigurare 

709  Prime brute subscrise cedate 709  Prime brute subscrise cedate 

7091 
Prime brute subscrise cedate aferente 
asigurărilor de viaţă directe 7091 

Prime brute subscrise cedate 
aferente asigurărilor de viaţă 
directe 

7092 
Prime brute subscrise cedate aferente 
acceptărilor la asigurări de viaţă 7092 

Prime brute subscrise cedate 
aferente acceptărilor la asigurări  
de viaţă 

7093 
Prime brute subscrise cedate aferente 
asigurărilor generale directe 7093 

Prime brute subscrise cedate 
aferente asigurărilor generale 
directe 

7094 
Prime brute subscrise cedate aferente 
acceptărilor  la asigurări generale 7094 

Prime brute subscrise cedate 
aferente acceptărilor la asigurări 
generale 

GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI  SI INVESTITII IMOBILIARE  
 

721  
Venituri din producţia de imobilizări  
aferentă  asigurărilor de viaţă 721  

Venituri din producţia de 
imobilizări  aferentă  
asigurărilor de viaţă 

7211 
Venituri din producţia de imobilizări 
necorporale 7211 

Venituri din producţia de 
imobilizări necorporale 

7212 
Venituri din producţia de imobilizări 
corporale 7212 

Venituri din producţia de 
imobilizări corporale 

722  
Venituri din producţia de imobilizări 
aferentă  asigurărilor generale 722  

Venituri din producţia de 
imobilizări aferentă asigurărilor  
generale 

7221 
Venituri din producţia de imobilizări 
necorporale 7221 

Venituri din producţia de 
imobilizări necorporale 

7222 
Venituri din producţia de imobilizări 
corporale 7222 

Venituri din producţia de 
imobilizări corporale 

723 

Venituri din producţia de imobilizări 
aferentă  administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 723 

Venituri din producţia de 
imobilizări aferentă  
administrarii  de fonduri  de 
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pensii facultative 

7231 
Venituri din producţia de imobilizări 
necorporale 7231 

Venituri din producţia de 
imobilizări necorporale 

7232 
Venituri din producţia de imobilizări 
corporale 7232 

Venituri din producţia de 
imobilizări corporale 

 
 

GRUPA 73 VENITURI DIN SUBVENŢII  DE EXPLOATARE 

 

731  
Venituri din subvenţii  de exploatare 
aferente asigurărilor de viaţă 731  

Venituri din subvenţii  de 
exploatare aferente asigurărilor 
de viaţă 

732  
Venituri din subvenţii  de exploatare 
aferente asigurărilor generale 732  

Venituri din subvenţii  de 
exploatare aferente asigurărilor 
generale 

733 

Venituri din subvenţii  de exploatare 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 733 

Venituri din subvenţii  de 
exploatare aferente administrarii  
de fonduri  de pensii facultative 

75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE  

753  
Venituri din recuperări aferente 
asigurărilor generale 753  

Venituri din recuperări aferente 
asigurărilor  generale 

754  
Venituri din creanţe  reactivate şi  
debitori diverşi 754  

Venituri din creanţe  reactivate 
şi  debitori diverşi 

7541 
Venituri din creanţe reactivate şi debitori 
diverşi privind asigurările de viaţă 7541 

Venituri din creanţe reactivate şi 
debitori diverşi aferente 
asigurărilor de viaţă 

7542 
Venituri din creanţe reactivate şi  debitori 
diverşi privind  asigurările generale 7542 

Venituri din creanţe reactivate şi  
debitori diverşi aferente 
asigurărilor generale 

7543 

Venituri din creanţe reactivate şi  debitori 
diverşi aferente  administrarii  de fonduri  
de pensii facultative 7543 

Venituri din creanţe reactivate şi  
debitori diverşi aferente  
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 

755 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
necorporale și corporale    Cont nou 

7551 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor  
privind asigurarile de viață   Cont nou 

          75511 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
necorporale   Cont nou 

75512 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
corporale   Cont nou 

7552 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
privind asigurarile generale  Cont nou 

75521 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
necorporale   Cont nou 
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75522 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
corporale   Cont nou 

7553 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor  
privind administrarea de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

75531 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
necorporale  Cont nou 

75532 
Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
corporale  Cont nou 

758  Alte venituri din exploatare 758  Alte venituri din exploatare 

7581 
Alte venituri din exploatare privind 
asigurările de viaţă 7581 

Alte venituri din exploatare 
aferente asigurărilor de viaţă 

75811 
Venituri din despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi 75811 

Venituri din despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi 

75812 Venituri din donaţii primite 75812 
Venituri din donaţii şi subvenţii 
primite 

75813 

Venituri din vânzarea imobilizărilor 
necorporale și corporale și alte operațiuni 
de capital  75813 

Venituri din vânzarea activelor şi 
alte operaţii de capital 

75814 Venituri din subvenţii pentru investiţii   75814 
Venituri din subvenţii pentru 
investiţii   

75815 Alte venituri din exploatare 75815 Alte venituri din exploatare 

7582 
Alte venituri din exploatare privind 
asigurările generale 7582 

Alte venituri din exploatare 
aferente asigurărilor generale 

75821 
Venituri din despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi 75821 

Venituri din despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi 

75822 Venituri din donaţii şi subvenţii primite 75822 
Venituri din donaţii şi subvenţii 
primite 

75823 

Venituri din vânzarea imobilizărilor 
necorporale și corporale și alte operațiuni 
de capital 75823 

Venituri din vânzarea activelor şi  
alte operaţii  de capital 

75824 Venituri din subvenţii  pentru investiţii   75824 
Venituri din subvenţii pentru 
investiţii   

75825 Alte venituri din exploatare 75825 Alte venituri din exploatare 

7583 

Alte venituri din exploatare aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 7583 

Alte venituri din exploatare 
aferente administrarii  de fonduri  
de pensii facultative 

75831 
Venituri din despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi 75831 

Venituri din despăgubiri, amenzi şi 
penalităţi 

75832 Venituri din donaţii şi subvenţii primite 75832 
Venituri din donaţii şi subvenţii 
primite 

75833 
Venituri din vânzarea activelor şi alte 
operaţii de capital 75833 

Venituri din vânzarea activelor şi 
alte operaţii de capital 

75834 Venituri din subvenţii  pentru investiţii   75834 Venituri din subvenţii  pentru 
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investiţii   
75835 Alte venituri din exploatare 75835 Alte venituri din exploatare 

7584 

Venituri din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe bază de acțiuni cu 
decontare în numerar  Cont nou  

75841 

Venituri din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe bază de acțiuni cu 
decontare în numerar privind asigurarile 
de viață  Cont nou 

75842 

Venituri din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe bază de acțiuni cu 
decontare în numerar privind asigurarile 
generale  Cont nou  

75843 

Venituri din evaluarea la valoarea justă a 
datoriilor decontate în cadrul unei 
tranzacții cu plată pe bază de acțiuni cu 
decontare în numerar privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

7585 

Venituri din activele imobilizate (sau 
grupurile destinate cedarii deținute în 
vederea vânzarii)   Cont nou  

75851 

Câstiguri din evaluarea activelor deținute 
in vederea  vanzarii privind asigurarile de 
viață  Cont nou 

75852 

Venituri din cedarea activelor deținute în 
vederea vanzării privind asigurarile de 
viață  Cont nou 

75853 

Câstiguri din evaluarea activelor deținute 
in vederea  vanzarii privind asigurarile 
generale  Cont nou 

75854 

Venituri din cedarea activelor deținute în 
vederea vânzării privind asigurarile 
generale  Cont nou 

75855 

Câstiguri din evaluarea activelor deținute 
in vederea  vânzării privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

75856 

Venituri din cedarea activelor deținute în 
vederea vanzării privind administrarea de 
fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

7586 Venituri din investiții imobiliare   Cont nou 
75861 Câstiguri din evaluarea la valoarea justă a  Cont nou 
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investițiilor imobiliare privind asigurarile 
de viață 

75862 
Venituri din cedarea investițiilor 
imobiliare privind asigurarile de viață  Cont nou 

75863 

Câstiguri din evaluarea la valoarea justă a 
investițiilor imobiliare privind asigurarile 
generale   Cont nou 

75864 
Venituri din cedarea investițiilor 
imobiliare privind asigurarile generale   Cont nou 

75865 

Câstiguri din evaluarea la valoarea justă a 
investițiilor imobiliare privind 
administrarea de fonduri  de pensii 
facultative   Cont nou 

75866 

Venituri din cedarea investițiilor 
imobiliare privind privind administrarea 
de fonduri  de pensii facultative   Cont nou 

GRUPA 76 VENITURI  FINANCIARE   

761  Venituri din imobilizari financiare 761  Venituri din plasamente 

7611 
Venituri din  imobilizari financiare 
aferente asigurărilor de viaţă 7611 

Venituri din plasamente aferente 
asigurărilor  de viaţă 

76111 Venituri din  acțiuni deţinute  la filiale 76111 
Venituri din titluri de participare 
deţinute  la societăţile afiliate 

76112 Venituri din actiuni deținute la entități 
asociate și controlate în comun 

76112 Venituri din interese de participare 

76117 Venituri din alte  investitii financiare 76117 Venituri din alte plasamente 

76118 

Venituri din  active financiare aferente 
asigurărilor de viaţă pentru care expunerea 
la riscul de investiţii este transferată 
contractantului  76118 

Venituri din plasamente aferente 
asigurărilor de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este 
transferată contractantului  

7612 
Venituri din imobilizari financiare 
aferente asigurărilor generale 7612 

Venituri din plasamente aferente 
asigurărilor  generale 

76121 Venituri din  acțiuni deţinute  la filiale 76121 
Venituri din titluri de participare 
deţinute  la societăţile afiliate 

76122 
Venituri din actiuni deținute la entități 
asociate și controlate în comun 76122 Venituri din interese de participare 

76127 Venituri din alte investitii financiare 76127 Venituri din alte plasamente 

7613 

Venituri din imobilizari financiare 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 7613 

Venituri din plasamente aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 

76131 Venituri din  acțiuni deţinute  la filiale 76131 
Venituri din titluri de participare 
deţinute  la societăţile afiliate 

76132 
Venituri din actiuni deținute la entități 
asociate și controlate în comun 76132 Venituri din interese de participare 
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76137 Venituri din alte  investitii financiare 76137 Venituri din alte plasamente 

762  
Venituri din operatiunile cu titluri si 
alte instrumente financiare  Cont nou 

7621 

Venituri din operatiunile cu titluri si alte 
instrumente financiare privind asigurările  
de viaţă  

 
Cont nou 

76211 
Castiguri aferente activelor si datoriilor 
financiare detinute in vederea 
tranzactionarii  Cont nou 

76212 
Castiguri aferente activelor si datoriilor 
financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea justa prin profit sau pierdere  Cont nou 

76213 Venituri aferente activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

76214 Alte venituri financiare 
 

Cont nou 

7622 

Venituri din operatiunile cu titluri si alte 
instrumente financiare privind asigurările  
generale  Cont nou 

76221 
Castiguri aferente activelor si datoriilor 
financiare detinute in vederea 
tranzactionarii  Cont nou 

76222 
Castiguri aferente activelor si datoriilor 
financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea justa prin profit sau pierdere  Cont nou 

76223 Venituri aferente activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 

76224 Alte venituri financiare 
 

Cont nou 

7623 

Venituri din operatiunile cu titluri si alte 
instrumente financiare privind 
administrarea  de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

76231 
Castiguri aferente activelor si datoriilor 
financiare detinute in vederea 
tranzactionarii  Cont nou 

76232 
Castiguri aferente activelor si datoriilor 
financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea justa prin profit sau pierdere  Cont nou 

76233 Venituri aferente activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii  Cont nou 
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76234 Alte venituri financiare 
 

Cont nou 

763  
Alte venituri privind instrumentele și 
activele financiare 763  Alte venituri privind plasamentele 

7631 

Alte venituri privind instrumentele și 
activele financiare aferente asigurărilor de 
viaţă  Cont nou 

76311 

Câştiguri privind activele financiare  
aferente asigurărilor de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este 
transferată  contractantului  Cont nou 

76312 
Câştiguri privind activele financiare  
aferente contractelor de investitii  

Cont nou 

76313 Câştiguri aferente altor active financiare    
Cont nou 

7632 

Alte venituri privind instrumentele și 
activele financiare aferente asigurărilor 
generale  Cont nou 

76323 Câştiguri aferente altor active financiare    Cont nou 

7633 

Alte venituri privind instrumentele și 
activele financiare aferente administrarii  
de fonduri  de pensii facultative  

Cont nou 

76333 Câştiguri aferente altor active financiare    Cont nou 

7635 
Venituri din operatiuni cu instrumente 
financiare derivate   Cont nou  

76351 

Câștiguri privind operatiunile cu 
instrumente derivate detinute in 
vederea tranzacţionǎrii 
 privind asigurările de viață   Cont nou 

76352 
Câștiguri privind contabilitatea de 
acoperire privind asigurările de viață  Cont nou 

76353 

Venituri din dobanzi aferente 
instrumentelor financiare derivate 
desemnate ca instrumente de acoperire 
a riscului de rata a dobanzii privind 
asigurările de viață  Cont nou 

76354 

Câștiguri  privind operatiunile cu 
instrumente derivate detinute in 
vederea tranzacţionǎrii 
 privind asigurările generale   Cont nou 
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76355 
Câștiguri privind contabilitatea de 
acoperire privind asigurările generale  Cont nou 

76356 

Venituri din dobanzi aferente 
instrumentelor financiare derivate 
desemnate ca instrumente de acoperire 
a riscului de rata a dobanzii privind 
asigurările generale  Cont nou 

76357 

Câștiguri  privind operațiunile cu 
instrumente derivate detinute in 
vederea tranzacţionǎrii 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative  Cont nou 

76358 
Câștiguri  privind contabilitatea de 
acoperire aferente administrarii  de 
fonduri  de pensii facultative  Cont nou 

76359 

Venituri din dobanzi aferente 
instrumentelor financiare derivate 
desemnate ca instrumente de acoperire 
a riscului de rata a dobanzii aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative  Cont nou 

764 
Venituri din investitiile financiare 
cedate  Cont nou 

    7641 
Venituri din investitii financiare cedate 
privind asigurarile de viata  Cont nou 

76411 
Venituri din investitii financiare cedate 

76311 
Venituri privind investitiile  în 
imobilizări financiare cedate 

76412 
Câștiguri  din investitii  financiare pe 
termen scurt cedate 

76312 
Câştiguri privind investitiile 
financiare pe termen scurt cedate 

76413 
Venituri din cedarea filialelor dobandite 
exclusiv cu intentia de a fi revandute  Cont nou 

   7642 
Venituri din investitii financiare cedate 
privind asigurarile generale  Cont nou 

76421 Venituri din investitii financiare cedate 76321 Venituri privind investitiile  în 
imobilizări financiare cedate 

76422 Câștiguri  din investitii pe termen scurt 
cedate 

76322 Câştiguri privind investitiile 
financiare pe termen scurt cedate 

76423 Venituri din cedarea filialelor dobandite 
exclusiv cu intentia de a fi revandute  Cont nou 

   7643 

Venituri din investitii financiare cedate 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative  Cont nou 

76431 Venituri din investitii financiare cedate 76331 Venituri privind investitiile  în 
imobilizări financiare cedate 

76432 Câștiguri  din investitii  financiare  pe 
termen scurt cedate 

76332 Câştiguri privind investitiile 
financiare pe termen scurt cedate 
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76433 Venituri din cedarea filialelor dobandite 
exclusiv cu intentia de a fi revandute  Cont nou 

765  Venituri din diferenţe  de curs valutar 765  
Venituri din diferenţe  de curs 
valutar 

7651 
Venituri din diferenţe de curs valutar 
privind asigurările  de viaţă 7651 

Venituri din diferenţe de curs valutar 
aferente asigurărilor  de viaţă 

7651112) 
Diferente favorabile de curs valutar legate 
de elementele monetare exprimate in 
valuta  Cont nou 

76512 

Diferente favorabile de curs valutar din 
evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune 
din strainatate  Cont nou 

7652 
Venituri din diferenţe  de curs valutar 
privind asigurările  generale 7652 

Venituri din diferenţe  de curs 
valutar aferente asigurărilor  
generale 

7652112) 
Diferente favorabile de curs valutar legate 
de elementele monetare exprimate in 
valuta  Cont nou 

76522 

Diferente favorabile de curs valutar din 
evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune 
din strainatate  Cont nou 

7653 

Venituri din diferenţe de curs valutar 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 7653 

Venituri din diferenţe de curs valutar 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 

7653112) 
Diferente favorabile de curs valutar legate 
de elementele monetare exprimate in 
valuta  Cont nou 

76532 

Diferente favorabile de curs valutar din 
evaluarea elementelor monetare care fac 
parte din investitia neta intr-o operatiune 
din strainatate  Cont nou 

766  Venituri din dobânzi 766  Venituri din dobânzi 

7661 
Venituri din dobânzi privind asigurările de 
viaţă 

7661 
 

7621 

Venituri din dobânzi aferente 
asigurărilor de viaţă  
Venituri din creanţe  imobilizate 
privind asigurările  de viaţă 
 

7662 
Venituri din dobânzi privind asigurările 
generale 

7662 
 
 

7622 

Venituri din dobânzi aferente 
asigurărilor generale  
Venituri din creanţe  imobilizate 
privind asigurările  generale 
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7663 
Venituri din dobânzi aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 

7663 
 
 
 

7623 

Venituri din dobânzi aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 
 Venituri din creanţe  imobilizate 
privind administrarea  de fonduri  de 
pensii facultative 

767  Venituri din sconturi obţinute 767  Venituri din sconturi obţinute 

7671 
Venituri din sconturi obţinute privind 
asigurările de viaţă 7671 

Venituri din sconturi obţinute 
aferente asigurărilor de viaţă 

7672 
Venituri din sconturi obţinute privind 
asigurările generale 7672 

Venituri din sconturi obţinute 
aferente asigurărilor generale 

7673 

Venituri din sconturi obţinute aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 7673 

Venituri din sconturi obţinute 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 

768  Alte venituri financiare 768  Alte venituri financiare 

7681 
Alte venituri financiare privind asigurările 
de viaţă 7681 

Alte venituri financiare aferente 
asigurărilor de viaţă 

7682 
Alte venituri financiare privind asigurările 
generale 7682 

Alte venituri financiare aferente 
asigurărilor generale 

7683 

Alte venituri financiare aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 7683 

Alte venituri financiare aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 

GRUPA 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU  
PIERDERE DE VALOARE 

 

781  

Venituri din provizioane şi reluarea 
ajustărilor pentru depreciere privind 
activitatea de exploatare 781 

Venituri din provizioane şi  
ajustări pentru depreciere 
privind activitatea de exploatare 

7811 

Venituri din provizioane şi  reluarea 
ajustărilor pentru depreciere privind 
activitatea de  exploatare aferentă  
asigurărilor de viaţă 7811 

Venituri din provizioane şi  ajustări 
pentru depreciere privind 
activitatea de  exploatare aferentă  
asigurărilor de viaţă 

78113 Venituri din provizioane 78113 Venituri din provizioane 

78114 

Venituri din reluarea ajustărilor pentru 
deprecierea imobilizărilor, a investitiilor 
imobiliare evaluate la cost 

78114 Venituri din ajustări pentru 
deprecierea imobilizărilor 

78115 
Venituri din ajustări pentru deprecierea 
altor elemente de activ 78115 

Venituri din ajustări pentru 
deprecierea altor elemente de activ 

7812 Venituri din provizioane şi reluarea 
ajustărilor pentru depreciere sau pierdere 
de valoare privind activitatea de 
exploatare aferentă asigurărilor generale 

7812 Venituri din provizioane şi  ajustări 
pentru depreciere sau pierdere de 
valoare privind activitatea de 
exploatare aferentă asigurărilor 
generale 

78123 Venituri din provizioane 78123 Venituri din provizioane 

78124 
Venituri din reluarea ajustărilor pentru 
deprecierea imobilizărilor, a investitiilor 78124 

Venituri din ajustări pentru 
deprecierea imobilizărilor 
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imobiliare evaluate la cost  

78125 
Venituri din ajustări pentru deprecierea 
altor elemente de activ 78125 

Venituri din ajustări pentru 
deprecierea altor elemente de activ 

78126 

Venituri din reluarea ajustărilor pentru 
deprecierea sumelor recuperabile 
provenite din achizitionarea creantelor 
fata de terti 

78125 Sume din cont 

7813 

Venituri din provizioane şi reluarea 
ajustărilor pentru depreciere sau pierdere 
de valoare privind activitatea de 
exploatare aferentă administrarii  de 
fonduri  de pensii facultative 7813 

Venituri din provizioane şi  ajustări 
pentru depreciere sau pierdere de 
valoare privind activitatea de 
exploatare aferentă administrarii  
de fonduri  de pensii facultative 

78133 Venituri din provizioane 78133 Venituri din provizioane 

78134 

Venituri din reluarea ajustărilor pentru 
deprecierea imobilizărilor, a investitiilor 
imobiliare evaluate la cost  78134 

Venituri din ajustări pentru 
deprecierea imobilizărilor 

78135 
Venituri din ajustări pentru deprecierea 
altor elemente de activ 78135 

Venituri din ajustări pentru 
deprecierea altor elemente de activ 

782  

Venituri din ajustări pentru depreciere 
sau pierdere de valoare privind 
imobilizarile  782  

Venituri din ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de 
valoare privind plasamentele 

7821 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizarile 
aferente asigurărilor de viaţă 7821 

Venituri din ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de valoare 
privind plasamentele aferente 
asigurărilor de viaţă 

78211 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizarile 
corporale 78211 

Venituri din ajustări pentru 
depreciere privind plasamentele în 
imobilizări  corporale 

78214 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizarile  
aferente asigurărilor de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii  este 
transferată  contractantului  78214 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
plasamentele aferente asigurărilor 
de viaţă pentru care expunerea la 
riscul de investiţii   este transferată  
contractantului  

78216 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind  imobilizările  
financiare 78216 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
plasamentele în imobilizări  
financiare 

78217 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizarile 
financiare pe termen scurt 78217 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
plasamentele financiare pe termen 
scurt 
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78218 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind alte 
imobilizari financiare 78218 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind alte 
plasamente financiare 

7822 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizarile  
aferente asigurărilor generale 7822 

Venituri din ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de valoare 
privind plasamentele aferente 
asigurărilor generale 

78221 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizările  
corporale 78221 

Venituri din ajustări pentru 
depreciere privind plasamentele în 
imobilizări  corporale 

78226 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind  imobilizările  
financiare 78226 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
plasamentele în imobilizări  
financiare 

78227 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind deprecierea 
altor  imobilizari financiare pe termen 
scurt 78227 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
deprecierea altor plasamente 
financiare pe termen scurt 

78228 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind deprecierea 
altor imobilizari financiare 78228 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
deprecierea altor plasamente 
financiare 

7823 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind mobilizarile 
aferente administrarii  de fonduri  de 
pensii facultative 7823 

Venituri din ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de valoare 
privind plasamentele aferente 
administrarii  de fonduri  de pensii 
facultative 

78231 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizarile   
corporale 78231 

Venituri din ajustări pentru 
depreciere privind plasamentele în 
imobilizări  corporale 

78236 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind imobilizările  
financiare 78236 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
plasamentele în imobilizări  
financiare 

78237 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind deprecierea 
altor imobilizari financiare pe termen 
scurt 78237 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
deprecierea altor plasamente 
financiare pe termen scurt 

78238 

Venituri din ajustări pentru depreciere sau 
pierdere de valoare privind deprecierea 
altor imobilizari  financiare 78238 

Venituri din ajustări pentru 
pierdere de valoare privind 
deprecierea altor plasamente 
financiare 

                    GRUPA 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 
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792 Venituri din impozitul pe profit amȃnat 
 

Cont nou 

7921 
Venituri din impozitul pe profit amȃnat 
privind asigurǎrile de viaţǎ 

 
Cont nou 

7922 
Venituri din impozitul pe profit amȃnat 
privind asigurǎrile generale 

 
Cont nou 

7923 
Venituri din impozitul pe profit amȃnat 
aferente administrǎrii  de fonduri  de 
pensii facultative  

Cont nou 

 
CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" 

 

GRUPA 80 ANGAJAMENTE PRIMITE ŞI  ACORDATE 
801 Angajamente primite 801 Angajamente primite 

8010 Angajamente contractuale 8010 Angajamente contractuale 

8011 Angajamente legale 8011 Angajamente legale 

8018 Alte angajamente primite  Cont nou 

802 Angajamente acordate 802 Angajamente date 

8020 
Avaluri, cauţiuni şi garanţii de credite 
contractuale date 8020 

Avaluri, cauţiuni şi garanţii de 
credite contractuale date 

80201 Societăţi afiliate  80201 Întreprinderi legate 

80202 Participaţii  80202 Participaţii  

80203 
Alte avaluri, cauţiuni şi  garanţii de 
credite contractuale date 80203 

Alte avaluri, cauţiuni şi  garanţii de 
credite contractuale date 

8028 Alte angajamente acordate  Cont nou 

803 Alte conturi in afara bilantului  Cont nou 

8032 
Valori materiale primite spre prelucrare 
sau reparare   

Cont nou 

8037 Efecte scontate neajunse la scadenta   Cont nou 

8038 
Bunuri publice primite în administrare, 
concesiune si cu chirie   

Cont nou 

8039 Alte valori în afara bilantului   Cont nou 

805 

Dobȃnzi aferente contractelor de 
leasing şi altor contracte asimilate, 
neajunse la scadenţǎ  

Cont nou 

8051 Dobânzi de platit   Cont nou 

8052 Dobânzi de încasat  Cont nou 

806 
Certificate de emisii de gaze cu efect de 
serǎ  

Cont nou 

807 Active contingente   Cont nou 

808 Datorii contingente   Cont nou 
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GRUPA 81 ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE  

811  Titluri de primit 811  Titluri de primit 

8111 
Titluri vândute cu posibilitate de 
răscumparare 8111 

Titluri vândute cu posibilitate de 
răscumparare 

8112 Alte titluri de primit 8112 Alte titluri de primit 
812  Titluri de livrat 812  Titluri de livrat 

8121 
Titluri cumpărate cu posibilitate de 
răscumparare 8121 

Titluri cumpărate cu posibilitate de 
răscumparare 

8122 Alte titluri de livrat 8122 Alte titluri de livrat 

GRUPA 82 ANGAJAMENTE DIVERSE 
 

821  
Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi  
alte datorii asimilate 821  

Redevenţe, locaţii de gestiune, 
chirii şi  alte datorii asimilate 

822  Titluri primite în garanţie 822  Titluri primite în garanţie 
823  Alte angajamente diverse 823  Alte angajamente diverse 

8231 Alte angajamente date 8231 Alte angajamente date 
8232 Alte angajamente primite 8232 Alte angajamente primite 

GRUPA 83 CONTURI DE EVIDENŢĂ 
 

831  Imobilizări corporale luate cu chirie 831  
Imobilizări corporale luate cu 
chirie 

832  Valori primite în păstrare sau custodie 832  
Valori primite în păstrare sau 
custodie 

833  
Debitori scosi din activ urmăriţi în 
continuare 833  

Debitori scosi din activ urmăriţi 
în continuare 

834  Alte conturi de evidenţă 834  Alte conturi de evidenţă 
8341 Alte valori primite 8341 Alte valori primite 
8342 Alte valori date 8342 Alte valori date 

8343 Alte materiale  8343 
Materiale de natura obiectelor de 
inventar în folosinţă 

GRUPA 89 BILANT 
 

891  Bilanţ de deschidere 891  Bilanţ de deschidere 
892  Bilanţ de închidere 892  Bilanţ de închidere 

 
 
 
______________________________________ 
1) In acest cont se evidențiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32 – Instrumente financiare- 

prezentare  reprezinta datorii financiare 
2) Acest cont reflecta diferentele de curs valutar recunoscute initial in alte elemente ale rezultatului global si 
reclasificate din capitaluri proprii, in rezultatul perioadei, la cedarea investitiei nete potrivit IAS 21 –  
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar 

3) Acest cont apare numai in situatiile financiare consolidate 
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4)  Acest cont apare numai in situatiile financiare consolidate 
5)  In acest cont se evidentiaza si valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2 – Plata 

pe baza de actiuni 
6) Acest cont este mentinut pana la inchiderea soldului existent la data aplicarii prezentelor reglementari 
7) Acest cont apare numai in situatiile financiare consolidate 
8) Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora 
9) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare consolidate 
10) In acest cont se inregistreaza si sumele acordate prin sistemul de carduri 
11) In acest cont nu se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea 
elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o operatiune din strainatate 
12) In acest cont nu se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor 
monetare care fac parte din investitia neta intr-o operatiune din strainatate 


