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PROIECT 

 

Normă pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care 

desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 41/2015  

 

 

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),  art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 

alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 113/2013,  cu modificările şi completările ulterioare,  

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi al art. 179 alin. (4) 

din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, 

cu modificările ulterioare, 

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din 

data de …………….. 2017,  

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

  Art. I – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, 

aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 2 și nr. 2 bis din 4 ianuarie 2016, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

 

   1.   Punctul 110 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „110. - Entităţile pot evalua plasamentele din postul B al activului, altele decât terenurile şi 

construcţiile, la valoarea justă, cu respectarea prevederilor prezentei subsecțiuni, numai în scopul 

întocmirii situațiilor financiare consolidate.” 
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   2. După punctul 121 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 3.41 "Evaluarea titlurilor de stat 

recunoscute ca imobilizări financiare", cuprinzând articolele 1211 și 1212, cu următorul 

cuprins:   

„Secţiunea 3.41 

 Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare 

          1211 - Prin excepție de la prevederile pct. 53 alin. (1), în cazul achiziţionării de titluri de stat 

pentru care suma plătită la achiziţie este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la 

scadenţă, diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 473 "Alte cheltuieli înregistrate 

în avans"/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, 

pe perioada deţinerii titlurilor respective.  

         1212. - Dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care 

urmează a fi rambursată la scadenţă, entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care 

urmează a fi rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se înregistrează 

în contul 474 "Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscută în contul de profit şi pierdere 

linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.” 

 

   3. După punctul 552 se introduce un nou punct, pct. 5521, cu următorul cuprins: 

     „5521 - (1) În scopul facilitării accesului liber şi neîngrădit al publicului larg, al asiguraţilor şi 

potenţialilor asiguraţi la informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în cursul unui exerciţiu 

financiar, societăţile de asigurare şi/sau reasigurare publică pe website-urile proprii următoarele: 

         a) forma scurtă a situaţiilor financiare anuale; 

         b) forma scurtă a raportului auditorului financiar extern. 

  (2) Societățile de asigurare şi/sau reasigurare îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (1) în termen 

de maximum de 90 zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, conform prevederilor pct. 552.”  

 

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică 

începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2016.   

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 

 

București,  

Nr. …………………. 


