
 

Referat de aprobare 

 

 

Conform cerințelor art.28 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, entitățile autorizate, reglementate și 
supravegheate de ASF-SIIF au obligația de a întocmi situații financiare anuale în 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile. De asemenea, la art.28 alin.(2) 
din aceeași lege menționată anterior, se specifică că ”Ministerul Economiei şi 
Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la 
alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.” 
 

La nivelul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a fost emisă 
Instrucţiunea nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare 
financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, 
conform căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2016, entităţile autorizate, 
reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF, respectiv societăţile de servicii de 
investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, administratorii de fonduri 
de investiţii alternative, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele 
de compensare/contrapărţile centrale, operatorii de piaţă/sistem şi Fondul de 
Compensare a Investitorilor, au obligația de a aplica IFRS ca bază a contabilității. 
Pentru exercițiul financiar al anului 2015 entitățile menționate, au avut obligația de a 
întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS. 
Totodată, începând cu 1 ianuarie 2016, traderii și consultanții de investiții au obligația 
aplicării prevederilor Normei ASF nr.40/20151.  
 

Astfel, în considerarea prevederilor menționate anterior, proiectul de Instrucțiune 
privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile 
autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cuprinde prevederi 
referitoare la modalitatea de întocmire și depunere la sediul ASF și unităților 
teritoriale ale MFP, a raportărilor contabile semestriale, de către entitățile autorizate, 
reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, inclusiv formularele aferente acestei 
raportări. 
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 Norma ASF nr.40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, 
reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul 
instrumentelor şi investiţiilor financiare 


