TEMATICA
1. Evitarea paralelismelor legislative, redactarea actelor normative și structura actului normativ
(Legea nr. 24/2000)
2. Auditorii externi, bilanț economic, evaluare activelor și obligațiilor altele decât rezervele tehnice,
fonduri proprii, investiții în regimul Solvabilitate II (Legea nr. 237/2015)
3. Tipurile de distribuitori și activitățile permise (Legea nr. 236/2018 și Norma nr. 22/2021)
4. Situațiile financiare (Legea nr. 82/1991)
5. Reguli generale de evaluare, bilanțul și contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile
financiare pentru societăți (Norma nr. 41/2015 – Anexa – Reglementările contabile)
6. Reguli generale de evaluare, bilanțul și contul de profit și pierdere pentru companiile de brokeraj
(Norma nr. 36/2015 – Anexa – Reglementările contabile)
7. Venituri și cheltuieli ale Fondului de Garantare a Asiguraților (Norma nr. 15/2016)
8. Raportarea privind ajustările de valoare IFRS-RAS şi impactul fiscal al acestora -structură,
conținut și cerințe de întocmire (Norma nr. 19/2015 și Anexa)
9. Opțiuni privind conturile anuale și societățile care nu efectuează operațiuni cotate la bursă
(Regulamentul (CE) nr. 1606/2002)
10. IFRS 9 – Instrumente financiare, IFRS 13 – Evaluare la valoarea justă și IAS 39 – Instrumente
financiare, recunoaștere și evaluare (Regulamentul (CE) nr. 1126/2008)
11. IFRS 17 – Contracte de asigurare (Regulamentul UE nr. 2021/2036)
12. Terminologie specifică asigurărilor în limba engleză

BIBLIOGRAFIE:
I. Legislație privind tehnica legislativă
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (forma
consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21698
II. Legislație în domeniul asigurărilor-reasigurărilor
1. Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu
modificările și completările ulterioare (forma consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172402?noCache=1463788800023
2. Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare (forma
consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205851
3. Norma nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări (forma consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245950
III. Legislație specifică reglementărilor contabile și IFRS:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 (forma consolidată);

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
2. Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare
şi/sau reasigurare (forma consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212141
3. Norma nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de
distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări (forma consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/177596
4. Norma nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale
aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor (forma consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/174436
5. Norma nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către
societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare , cu modificările și completările ulterioare
(forma consolidată);
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/172753
8. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind
aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, cu modificările ulterioare;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1606&from=EN
6. Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde
internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului
European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (versiunea care nu conține modificarea
adusă prin regulamentul de la pct. 7 de mai jos care este prezentat separat)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1126-20220101&from=EN
7. Regulamentul (UE) 2021/2036 al Comisiei din 19 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește
Standardul Internațional de Raportare Financiară 17
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&qid=1655968456135&from=EN
9. Regulamentul (UE) 2022/357 al Comisiei din 2 martie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
standardele internaționale de contabilitate 1 și 8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0357&from=RO

