
Anexa nr. 3 

NOTĂ FUNDAMENTARE 

 

      Transpunerea  Directivei  Parlamentului European și a Consiliului nr. 97 din 20 ianuarie 2016 

privind distribuția de asigurări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 26 L din 2 

februarie 2016 prin Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, denumită în continuare Legea 

nr. 236/2018, are un impact semnificativ asupra industriei de asigurări și a economiei naționale. 

  Modificarea și completarea Normei nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 

aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare este impusă de: 

- intrarea în vigoare a Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări și a Normei de punere 

în aplicare a legii și 

- preluarea în proiectul supus aprobării a unor modificări și completări cu caracter general pe 

care Ministerul Finanțelor Publice le-a adus Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014. 

Modificările și completările aduse de proiectul supus aprobării constau, în principal, în: 

- alinierea și armonizarea termenilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018, 

- modificarea unor conturi în planul de conturi ca urmare a modificării profilului de activitate al 

companiilor de brokeraj (companiile pot efectua instrumentare a daunelor exclusiv în 

serviciul/beneficiul clientului și nu mai pot efectua inspecții de risc, regularizări de daune pentru 

societățile de asigurare-reasigurare, rolul acestora fiind de a acționa în interesul clienților) și a alinierii 

la denumirea conturilor din Planul de conturi general prevăzut de Ordinul nr.1802/2014,  

- ajustarea corespunzătoare a prevederilor privind funcțiunea conturilor modificate, 

- introducerea unor noi conturi în Planul de conturi aplicabil companiilor de brokeraj ca urmare 

a posibilității acestora de a desfășura activitățile de distribuție a produselor de pensii, a produselor de 

investiții și a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de 

plată și instituţiile emitente de monedă electronică, 

- introducerea prevederilor privind funcțiunea acestor conturi, 

- redefinirea formatului bilanțului și a contului de profit și pierdere ca urmare a introducerii de 

noi conturi în Planul de conturi general aplicabil companiilor de brokeraj; 

- introducerea prevederilor referitoare la posibilitatea companiilor de brokeraj de a opta pentru 

repartizarea trimestrială de dividende și întocmirea situaţiilor financiare interimare, precum și a 

formularelor referitoare la situaţiile financiare interimare. 


