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                                                                                NORMĂ 

pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea 

Standardelor internaţionale de raportare financiară de către  

societățile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare  

- PROIECT - 

  

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

        

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi 

necesitatea alinierii la practica națională şi internațională pentru promovarea transparenței şi comparabilității 

situaţiilor financiare,   

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data 

de ……………. 2018,  

             Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 

 

           Art. I - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor 

internaţionale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 09 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 1.  Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

           ,,Art. 3 - (1) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2018, 2019 și 2020, societăţile de asigurare, 

asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare entităţi, întocmesc, în scop informativ, 

situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situaţii financiare.  

           (2) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2019 și 2020 entitățile conduc contabilitatea în paralel în 

conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 

consolidate ale entităților care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în conformitate cu IFRS și cu tratamentele IFRS prevăzute în Ghidul de îndrumare 

privind aplicarea IFRS emis de către A.S.F.   

act:272154%200


 2 

 

(3) Entitățile întocmesc situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS prin retratarea soldurilor 

contabile regăsite în balanțele de verificare încheiate la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu 

prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 (4) A.S.F. publică pe site-ul propriu în termen de 30 de zile de intrarea în vigoare a prezentei norme 

ghidul prevăzut la alin. (2) care cuprinde detalii privind aplicarea IFRS. Ghidul are caracter orientativ și este 

actualizat de către A.S.F. în funcție de aspectele practice identificate.” 

 

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 6 - (1) Entităţile anexează la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS 

politicile contabile IFRS aprobate, situația prevăzută în anexa nr. 1, precum și un document al cărui conţinut 

să evidențieze diferențele dintre tratamentele contabile conform prevederilor Normei Autorităţii de 

Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi tratamentele prevăzute de 

IFRS, pentru fiecare element din structura situațiilor financiare, cu explicaţiile aferente.” 

  

 3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

            ,,Art. 8 - Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS prevăzute la art. 7 însoțite de 

toate documentele prevăzute la art. 6 alin.(1) vor fi transmise la A.S.F. pe suport hârtie și pe suport electronic, 

în fișiere Word/Excel, până la data de 30 iunie a exerciţiului financiar următor, fiind destinate exclusiv pentru 

a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi A.S.F., menţiune care se va efectua la publicarea 

acestora pe pagina web a entităţii.” 

          

           Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 

data publicării. 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Leonardo Badea 

 

 

București,                                                                        

   Nr.      
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