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Notă de fundamentare privind proiectul de 

 Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a 

societăţilor din domeniul asigurărilor 

 

 

Proiectul de normă se aplică societăților de asigurare și/sau reasigurare, brokerilor de asigurare și/sau 

reasigurare, precum si sucursalelor din România ale societăților cu sediul social în state terțe sau 

aparținând Spațiului Economic European (asigurătorii și brokerii de asigurare-reasigurare), care își 

desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, respectiv ale Legii nr. 32/2000 privind 

activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările și 

completările ulterioare, după caz. 

Norma reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2018 

(structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a 

acestora atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cât și la Ministerul Finanțelor 

Publice (M.F.P.). 

 Legislația specifică asigurărilor1 prevede obligația entităților mai sus menționate de a transmite 

A.S.F. raportări contabile semestriale.  

Luând în considerare aceste prevederi legale, este necesară reglementarea conținutului de date și 

informații cuprinse în raportările contabile ale societăților din domeniul asigurărilor pentru perioada 

01 ianuarie - 30 iunie 2018, a modalității și termenului maxim de depunere ale acestora atât la A.S.F., 

cât și la unitățile teritoriale ale M.F.P. 

Proiectul aprobat pentru consultare publică cuprinde: 

- prevederi referitoare la modalitatea de completarea a formularelor care compun raportările 

contabile și modalitatea de depunere a acestora la A.S.F. și M.F.P; 

- machetele formularelor (Bilanț, Cont de profit și pierdere și Date informative – pentru 

asigurători, reasigurători și brokerii de asigurare; suplimentar, asigurătorii care administrează 

fonduri de pensii facultative întocmesc și depun și formularele privind Situaţia activelor, 

pasivelor şi capitalurilor proprii, respectiv Situaţia veniturilor şi cheltuielilor), precum și 

corelațiile din cadrul formularelor de raportare și între acestea; 

- termenul limită de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2018, atât la A.S.F., cât și la 

M.F.P., care se propune a fi 16 august 2018, pentru asigurarea concordanței cu normele 

specifice domeniului asigurărilor. 

                                                           

1 - Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare;  

  - Norma A.S.F. nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional;  
  - Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de 
asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul C.S.A. nr. 3/2009, cu modificările și completările ulterioare 


