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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
 
 
     

N O T Ǎ 

 

             Potrivit art.4 alin.(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, normele și reglementările contabile pentru 

entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de cǎtre Autoritatea de  

Supraveghere  Financiarǎ – Sectorul  Asigurări Reasigurǎri, se elaborează și se emit 

corespunzător  după consultarea asociațiilor profesionale în domeniu, cu avizul 

Ministerului Finanțelor Publice. 

     Proiectul de Normǎ pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societățile de 

asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare a fost elaborat având în vedere 

Norma pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către 

societățile de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, care menționează 

la Art.1 faptul că, începând cu 1 ianuarie 2015, societăţile de asigurare, de asigurare-

reasigurare și de reasigurare vor organiza și conduce contabilitatea în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 

      Principalele aspecte reglementate în actul normativ, menționat se referă la :  

  - elaboarea situaţiilor financiare anuale individuale/situaţiile financiare anuale 

consolidate  întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS;    

 - auditului statutar, publicarea situaţiilor financiare anuale individuale/situaţiilor 

financiare anuale consolidate;  

  - componentele situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale 

consolidate, vor fi cele prevăzute de IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare”. 

        Pentru asigurarea soldurilor de deschidere prezentate în situația poziţiei 

financiare la data de 31 decembrie 2015, asigurătorii vor proceda la retratarea conform 

principiilor contabile prevǎzute de IFRS 1 „Adoptarea pentru prima datǎ a Standardelor 

Internaționale de Raportare Financiară” a informaţiilor din contabilitatea organizată în 

conformitate cu Reglementǎrile contabile conforme cu directivele europene specifice 

domeniului asigurǎrilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a 

Asigurǎrilor nr.3129/2005, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 
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      Consiliul de Supraveghere/Consiliul de administraţie, membrii directoratului/ 

conducerea executivǎ, conducǎtorul compartimentului economico – financiar trebuie sǎ 

asigure mǎsurile necesare în vederea adoptării „IFRS” ca bază a contabilității, rǎspund 

potrivit responsabilitǎţilor şi competenţelor stabilite în cadrul societǎţii pentru întocmirea 

și aprobarea corespunzătoare a propriilor politici contabile conforme cu IFRS, pentru 

transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare la 31 decembrie 

2014, în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exerciţiului financiar al anului 

2015,  prevăzute de noul plan de conturi cuprins în Capitolul VII din Anexa la Normǎ.  

        Situaţiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 

2014 vor fi întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu 

directivele europene  specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul 

Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129//2005, cu modificările şi 

completările ulterioare și transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară în 

termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.  

              Anexa la Norma pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind aplicarea 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societățile de asigurare, 

de asigurare-reasigurare și de reasigurare cuprinde prevederi privind: 

- elaborarea, semnarea situaţiilor financiare anuale și consolidate; 

- raportul administratorilor și  declaraţia referitoare la guvernanţa corporativă;    

- auditul statutar, aprobarea, depunerea și publicarea situațiilor financiare anuale;   

- întocmirea și publicarea situaţiilor financiare anuale și situațiilor financiare 

consolidate de către sucursalele din România ale asigurătorilor din  State Membre 

ale Uniunii Europene 

- aprobarea, depunerea și publicarea situațiilor financiare anuale, precum și prevederi 

specifice referitoare la sucursalele din Romȃnia ale asigurătorilor cu sediul în state 

terțe; 

-  raportarea plăţilor către guverne adăugate în proiectul de reglementare contabilă 

menționat, în scopul de a analiza și identifica împreună cu reprezentanții pieței  

asigurărilor existenţa unor operațiuni și asocieri cu entitățile active raportoare 

prevăzute de Directiva 34/2013 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare 

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

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a 
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Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene L 182/2013; 

- prevederi referitoare  la contabilizarea unor operațiuni specifice activității de 

asigurare-reasigurare, precum și alte prevederi  specifice; 

- prevederi referitoare la active imobilizate, alte elemente de activ, capitaluri, 

rezerve, împrumuturi și datorii; 

- prevederi referitoare la documente, formulare și registre de contabilitate; 

- planul de conturi IFRS și funcțiunea conturilor; 

- transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare la 31.12.2014 

în        noul plan de conturi IFRS. 

           Prin proiectul de Normă se propune ca noile reglementări contabile să intre în 

vigoare în vederea întocmirii situațiilor financiare IFRS începȃnd cu exercițiul financiar 

al anului 2015 când vor fi abrogate prevederile referitoare la societățile de asigurare-

reasigurare cuprinse în reglementările contabile conforme cu directivele europene 

specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul Președintelui Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

        

      
 
 


