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                                                        NORMĂ 

pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară 

nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile  

din domeniul asigurărilor  

 

                                                          -PROIECT- 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) 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 și 

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

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) și ale art. 28 alin. (8) din Legea 

contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al 

prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) și art. 179 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 237/2015 

privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și 

completările ulterioare, al prevederilor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind 

distribuţia de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 30 

alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul 

şedinţei din data de ....................... 2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 

 

 

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea 

exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 237 și 237 bis din 24 martie 2020, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

 „Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează obligația entităţilor din domeniul asigurărilor 

prevăzute la alin. (2) cu privire la: 

a) încheierea exerciţiului financiar; 

b) întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale; 

c) procesul de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările 

contabile anuale.  

(2) Prezenta normă se aplică următoarelor entităţi:  
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a) asigurători şi reasigurători cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, 

autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) intermediari principali autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în 

condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările și completările 

ulterioare, denumiţi în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 8 din 

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări; 

c) subunităţi fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor 

persoane juridice cu sediul în state terţe; 

d) subunităţi fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 

236/2018, cu modificările și completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu 

sediul în alte state membre; 

e) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit în condiţiile Legii nr. 213/2015 privind 

Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare.” 

 

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

„Art. 3. - Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale, a 

declaraţiei de inactivitate şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute, prezentarea 

unor situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care conţin date eronate, necorelate 

sau care nu respectă unitatea monetară înscrisă la fiecare formular/rând, precum și 

nerespectarea obligațiilor privind întocmirea și transmiterea acestor documente în conformitate 

cu dispozițiile prezentei norme se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 

237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 213/2015, cu modificările și 

completările ulterioare şi, respectiv, prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

 

3. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, la secțiunea 1.1. „Prevederi 

generale”, la punctu1 1, alineatul b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) pentru companii de brokeraj - 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, aprobate prin 

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 36/2015;” 
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4. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, la secțiunea 1.2. „Prezentarea şi 

modul de completare a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale”, la 

punctu1 12, partea introductivă a alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„12. (1) Companiile de brokeraj întocmesc şi depun situaţii financiare anuale care cuprind 

următoarele formulare:” 

 

  5. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale”, după secțiunea 1.3. „Modalitatea 

şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale 

sau a declaraţiei de inactivitate”, se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1.31. „Procedura 

privind corectarea erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile 

anuale, altele decât erorile contabile”, care cuprinde punctele 22-25, cu următorul 

cuprins: 

„1.31. Procedura privind corectarea erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi 

raportările contabile anuale, altele decât erorile contabile 

22. 

(1) Depunerea pentru aceeaşi perioadă de raportare a unui alt set de situaţii financiare 

anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor prevăzute la 

alin. (3). 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul corectării erorilor contabile definite de 

reglementările contabile prevăzute la secțiunea 1.1. pct.1. 

(3) Tipurile de erori constatate de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din normă și 

care pot fi corectate de către acestea sunt:  

a) completarea eronată a:  

(i) denumirii entităţii raportoare;  

(ii) codului unic de înregistrare al entităţii raportoare;  

(iii) denumirii clasei CAEN şi/sau a codului CAEN;  

(iv) formei de proprietate;  

(v) indicatorilor raportaţi prin formularul "Bilanţ"/"Situaţia activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii";  

(vi) numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul "Date 

informative"; 

(vii) numelui administratorului.  

b) depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind 

niciun indicator valoric; 

c) transmiterea electronică a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în 

loc de declaraţia de inactivitate; 

d) transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţiile financiare 

anuale/raportările contabile anuale;  
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e) transmiterea electronică a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale 

folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă pus la dispoziție de către M.F., 

diferit de cel corespunzător tipului de entitate; 

f) netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege precum, dar fără a 

se limita la, raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului 

statutar;  

g) întocmirea şi transmiterea electronică a situaţiilor financiare anuale/raportărilor 

contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere şi 

prezentare a informaţiilor din bazele de date. 

(4) Corectarea erorilor privind indicatorii prevăzuţi la alin. (3) lit. a) pct. (v) se poate 

efectua numai dacă valoarea acestora poate fi dovedită de alte documente precum, dar fără a se 

limita la actul constitutiv, contracte, facturi şi dacă acest aspect este cuprins în nota explicativă 

de la pct. 23 alin. (2), respectiv în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la pct. 24 alin. (1) 

lit. c). 

23. 

(1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din normă retransmit A.S.F. situaţiile financiare 

anuale/raportările contabile anuale, atunci când, ulterior transmiterii informaţiilor către A.S.F., 

constată erori, de natura celor prevăzute la pct. 22 alin. (3), care determină modificări 

semnificative ale informaţiilor raportate iniţial în legătură cu aceeaşi perioadă de raportare. 

(2) În acelaşi timp cu transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1), pentru toate 

modificările semnificative survenite după termenul de raportare, societatea transmite letric o 

notă explicativă care cuprinde:  

a) un tabel care să cuprindă valoarea precedentă raportată, valoarea rectificată, impactul 

modificărilor şi motivele raportării incomplete sau incorecte;  

b) măsurile pe care societatea le va adopta astfel încât aceste modificări să fie minime.  

(3) Modificările prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate semnificative atunci când 

omiterea sau prezentarea eronată a acestora ar putea influenţa procesul decizional sau opinia 

A.S.F.  

 

24. 

(1) În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii la M.F. a situaţiilor financiare 

anuale/raportărilor contabile anuale, entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din normă depun 

numai la registratura unităţilor teritoriale ale M.F. următoarele documente: 

a) situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportările contabile 

anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate, în format electronic; 

b) situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale corectate, listate cu ajutorul 

programului de asistenţă elaborat de M.F., semnate potrivit legii; 
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c) declaraţia pe propria răspundere a administratorului, atât în format electronic, inclusă 

în fişierul zip ataşat bilanţului PDF, cât și în format hârtie, din care să rezulte că: 

(i) documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, 

cu indicarea naturii erorii corectate; 

(ii) acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. 

 (2) În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în 

format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie 

de către M.F., cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. 20 alin. (3).  

(3) Pentru situaţiile financiare anuale, entitățile includ în fişierul cu extensia .zip situaţiile 

financiare anuale şi documentele cerute de lege, scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care 

să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. 

(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică şi în cazul depunerii ulterioare de declaraţii de 

inactivitate. 

 

25. 

(1) Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informaţii 

corectate se pot depune: 

a) cel târziu până la termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare 

anuale/raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar următor celui la care se referă 

situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori, în cazul 

corectării erorilor prevăzute la pct. 22 alin. (3) lit. b) - g);  

b) în orice moment, pentru raportările aferente exerciţiilor financiare anterioare datei 

intrării în vigoare a prezentei norme, în cazul corectării erorilor prevăzute la pct. 22 alin. (3) lit. 

a). 

(2) În cazul corectării de erori, indicatorii publicaţi pe site-ul M.F. potrivit prevederilor 

Ordinul nr. 1420/2021 privind publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor cu 

caracter public au la bază informaţiile retransmise de entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din 

normă.” 

 

6. În anexă, la capitolul 2 - Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările 

contabile şi corelaţiile aferente entităţilor din domeniul asigurărilor, la secţiunea a 3-a 

Fondul de garantare a asiguraților, formularul de la pct. 1 „Bilanț” și formularul de la 

pct. 5 „Date informative” se modifică şi vor avea următorul cuprins:   

    

„ SECŢIUNEA a 3-a  

Fondul de garantare a asiguraţilor 

   

   1. BILANŢ la data de 31 decembrie . . . . . .  
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Judeţul . . . . . . . . . . |_|_|  

Entitatea . . . . . . . . . . 

Adresa: localitatea . . . . . . . . . . ,  

sectorul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ,  

bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . .  

Telefon . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . .  

Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|  

Activitatea preponderentă 

(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .  

Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|  

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

        
 Cod 10  - lei - 

 

Denumirea elementului  
Nr. 

rd.  

Sold an curent la:  

 01 

ianuarie  

31 

decembrie  

 
 

A.  B  1  2  

 A.  ACTIVE IMOBILIZATE  
   

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE  
   

 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801 - 2901)  1  
  

 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)  2  
  

 
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

(ct. 205 - 2805 - 2905)  

3  
  

 4. Alte imobilizări necorporale (ct.208 - 2808 - 2908)  4  
  

 TOTAL (rd. 01 la 04)  5  
  

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE  
   

 
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 -2811 - 2812 - 2911 

- 2912)  

6  
  

 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  7  
  

 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 -2814- 2914)  8  
  

 4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)  9  
  

 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct.231 - 2931)  10  
  

 6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct.235 - 2935)  11  
  

 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (4093)  12  
  

 TOTAL (rd. 06 la 12)  13  
  

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE  
   

 1. Împrumuturi acordate Fondului de rezoluţie (ct. 2671 - 2966* - 2968*)  14  
  

 2. Alte împrumuturi (ct. 2677 + 2678* + 2679* - 2964 - 2968*+ din 

ct.4711-din ct.4721)  

15  
  

 TOTAL (rd. 14 la 15)  16  
  

 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 13 + 16)  17  
  

 B.  ACTIVE CIRCULANTE  
   

 I. STOCURI  
   

 
1.Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 

302 + 303 - 392)  

18  
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 2. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (ct. 

4091)  

19  
  

 TOTAL (rd. 18 la 19)  20  
  

 
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai 

mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)  

   

 1.Sume de încasat de la asigurători (ct.451 - 491* - 492*)  21  
  

 2.Sume de încasat din recuperarea creanţelor Fondului (ct.453 - 493)  22  
  

 
3.Sume de încasat de la asigurători pentru Fondul de rezoluţie (ct.4551 + 

4552 - 491* - 492*)  

23  
  

 

4. Alte creanţe (ct .4092 + 4094 + 411 + 413 + 418 + 425 +  

4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 444** + 445 +  

446** + 447** + 4482 + 461 + 473** - 496* + 5187)  

24  
  

 TOTAL (rd. 21 la 24)  25  
  

 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  
   

 
Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 

596 -597 - 598 + 5113 + 5114 + din ct.4711-din ct.4721)  

26  
  

 TOTAL (rd. 26)  27  
  

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 

+ 532 + 541 + 542)  

28  
  

 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 20 + 25 + 27 + 28)  29  
  

 
C.  CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471- din ct.4711) (rd. 31 + 32), din 

care:  

30  
  

 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)  31  
  

 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  32  
  

 D.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 

DE PÂNĂ LA UN AN  

   

 
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 

împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 - 1691)  

33  
  

 
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 

1627 + 5191 + 5192 + 5198)  

34  
  

 3. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  35  
  

 4. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)  36  
  

 5. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (ct.168)  37  
  

 6. Sume încasate în plus de la asigurători (ct. 462*)  38  
  

 7. Sume datorate cu titlu de despăgubiri/indemnizaţii creditorilor de 

asigurări (ct.452)  

39  
  

 8. Sume datorate cu titlu despăgubiri din Fondul de rezoluţie (ct. 4559)  40  
  

 

9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările 

sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 -1692 + 269 + 419 + 421 + 423 + 

426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** 

+ 447*** + 4481 + 462* + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 

+ 5196 + 5197)  

41  
  

 TOTAL (rd. 33 la 41)  42  
  

 E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 29 + 31 

- 42 - 61 - 64)  

43  
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F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 17 

+ 32 + 43)  

44  
  

 G.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 

MAI MARE DE UN AN  

   

 
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, cu prezentarea separată a 

împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 - 1691)  

45  
  

 
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 

1627 + 5191 + 5192 + 5198)  

46  
  

 3. Sume încasate în plus de la asigurători (ct.462*)  47  
  

 4. Sume datorate cu titlu de despăgubiri/indemnizaţii creditorilor de 

asigurări (ct.452)  

48  
  

 5. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  49  
  

 6. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)  50  
  

 7. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (ct.168)  51  
  

 8. Sume datorate cu titlu despăgubiri din Fondul de rezoluţie (ct. 4559)  52  
  

 

9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările 

sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 - 1692 + 269 + 419 + 421 + 423 + 

426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** 

+ 447*** + 4481 + 462* + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 

+ 5196 + 5197)  

53  
  

 TOTAL (rd. 45 la 53)  54  
  

 H.  PROVIZIOANE  
   

 1.Provizioane specifice (ct.141 + 142 + 143 - 149)  55  
  

 2.Provizioane pentru litigii (ct.1511)  56  
  

 3. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515 + 1517)  57  
  

 4. Alte provizioane (ct. 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  58  
  

 TOTAL (rd. 55 la 58)  59  
  

 I.  VENITURI ÎN AVANS  
   

 
 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 61 + 62), din care:  60  
  

 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  61  
  

 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)  62  
  

 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472- din ct.4721) - total (rd. 64 + 65), 

din care:  

63  
  

 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  64  
  

 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)  65  
  

 TOTAL (rd. 60 + 63 )  66  
  

 J.  CAPITAL ŞI REZERVE  
   

 I. FONDUL DE REZOLUŢIE PENTRU ASIGURĂTORI (ct.103) (rd. 68 

+ 69), din care:  

67  
  

 
1. Fondul de rezoluţie aferent asigurărilor generale (ct. 10311 + 10321 + 

1033* - 1035*- 10361)  

68  
  

 
2. Fondul de rezoluţie aferent asigurărilor de viaţă (ct. 10312 

+ 10322 + 1033* - 1035*- 10362)  

69  
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 II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  70  
  

 III. REZERVE  
   

 Alte rezerve (ct. 1068)  71  
  

 IV. REZULTATUL REPORTAT - CAPITALUL 

FONDULUI DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR (ct. 

117)  

SOLD C  72  
  

 SOLD D  73  
  

 V. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)  SOLD C  74  
  

 SOLD D  75  
  

 Repartizarea profitului (ct. 129)  76  
  

 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 70 + 71 + 72 - 73 + 74 - 75 - 

76)  

77  
  

    
   * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.   

   ** Solduri debitoare ale conturilor respective.   

   *** Solduri creditoare ale conturilor respective. 

   1 analitic distinct aferent evaluării conform pct. 1021 şi 1022 din reglementările contabile menţionate la capitolul 

I secțiunea 1.1 pct. 1 lit. c)  

   
    

 

DIRECTOR GENERAL, 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 

ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 

Calitatea 

Semnătura . . . . . . . . . .”  

 

„5. DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . . 

   

       
 Cod 30   - lei - 

 
I. Date privind rezultatul înregistrat  Nr. 

rd.  

Nr. unităţi  Sume  

 A  B  1  2  

 Unităţi care au înregistrat profit  1  
  

 Unităţi care au înregistrat pierdere  2  
  

 Unităţi care nu au înregistrat nici profit, 

nici pierdere  

3  
  

 II. Date privind plăţile restante  Nr. 

rd.  

Total 

(col. 2 +  

3)  

Din care:  

 
Pentru 

activitatea 

curentă  

Pentru 

activitatea de 

investiţii  

 A  B  1  2  3  

 
Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 

17 + 19 + 20 + 24), din care:  

4  
   

 Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), 

din care:  

5  
   

 - peste 30 de zile  6  
   

 - peste 90 de zile  7  
   

 - peste 1 an  8  
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Obligaţii restante faţă de bugetul 

asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din 

care:  

9  
   

 
- contribuţii pentru asigurări sociale de 

stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte 

persoane asimilate  

10  
   

 - contribuţii pentru fondul asigurărilor 

sociale de sănătate  

11  
   

 - contribuţia pentru pensia suplimentară  12  
   

 - contribuţii pentru bugetul asigurărilor 

pentru şomaj  

13  
   

 - alte datorii sociale  14  
   

 Obligaţii restante faţă de bugetele 

fondurilor speciale şi alte fonduri  

15  
   

 Obligaţii restante faţă de alţi creditori  16  
   

 
Impozite şi taxe neplătite la termenul 

stabilit la bugetul de stat, din care:  

17  
   

 - contribuţia asiguratorie pentru muncă  18  
   

 Impozite şi taxe neplătite la termenul 

stabilit la bugetele locale  

19  
   

 
Credite bancare nerambursate la 

scadenţă - total (rd. 21 la 23), din care:  

20  
   

 - restante după 30 de zile  21  
   

 - restante după 90 de zile  22  
   

 - restante după 1 an  23  
   

 Dobânzi restante  24  
   

 
III. Număr mediu de salariaţi  Nr. 

rd.  

31 decembrie an 

precedent  

31 

decembrie an 

curent  

 A  B  1  2  

 Număr mediu de salariaţi  25  
  

 
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la 

sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 

decembrie  

26  
  

 
IV. Tichete de masă  Nr. 

rd.  

Sume (lei)  

 A  B  1  

 Contravaloarea tichetelor de masă 

acordate salariaţilor  

27  
 

 
V. Alte informaţii  Nr. 

rd.  

31 decembrie an 

precedent  

31 

decembrie an 

curent  

 A  B  1  2  

 Avansuri acordate pentru imobilizări 

necorporale (ct. 4094)  

28  
  

 Avansuri acordate pentru imobilizări 

corporale (ct. 4093)  

29  
  

 Imobilizări financiare, în sume brute 

(rd. 31 + 32), din care:  

30  
  

 -împrumuturi acordate Fondului de 

rezoluţie  

31  
  

 -alte împrumuturi  32  
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 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 

34 + 35), din care:  

33  
  

 
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate 

în lei, a căror decontare se face în funcţie de 

cursul unei valute (din ct. 267)  

34  
  

 - creanţe imobilizate în valută (din ct. 

267)  

35  
  

 
Creanţe comerciale, avansuri acordate 

furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume 

brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:  

36  
  

 

- creanţe comerciale externe, avansuri 

acordate furnizorilor externi şi alte conturi 

asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 

411 + din ct. 413 + din ct. 418)  

37  
  

 
Creanţe comerciale neîncasate la 

termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din 

ct. 413)  

38  
  

 
Creanţe în legătură cu personalul şi 

conturi asimilate (ct. 425 + 4282)  

39  
  

 

Creanţe în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 

431 + 436 + 437 + 4382 + 444 + 445 + 446 + 

447 + 4482), (rd. 41 la 45), din care:  

40  
  

 
- creanţe în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)  

41  
  

 
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul 

statului (ct. 436 + 444 + 446)  

42  
  

 - subvenţii de încasat (ct. 445)  43  
  

 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte 

asimilate (ct. 447)  

44  
  

 - alte creanţe în legătură cu bugetul 

statului (ct. 4482)  

45  
  

 
Creanţele provenind din decontări între 

Fondul de garantare a asiguraţilor şi societăţile 

de asigurare(ct. 451)  

46  
  

 

Creanţele provenind din decontări între 

Fondul de rezoluţie şi societăţile de 

asigurare/terţi/Fondul de garantare a 

asiguraţilor (455)  

47  
  

 
Creanţe provenind din recuperările la 

masa credală ale Fondului de garantare a 

asiguraţilor (453)  

48  
  

 

Creanţe în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale şi bugetul statului 

neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din 

ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 444 

+ din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 

4482)  

49  
  

 Alte creanţe (ct. 461 + 471 + 473), (rd. 

51 + 52), din care:  

50  
  

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele 

fizice şi persoanele juridice, altele decât 

creanţele în legătură cu instituţiile publice 

(instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + 

din ct. 473)  

51  
  

 

- sumele preluate din contul 542 

"Avansuri de trezorerie" reprezentând 

avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 

şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din 

ct. 461)  

52  
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 Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:  53  
  

 - de la nerezidenţi  54  
  

 Valoarea împrumuturilor acordate 

operatorilor economici*)  

55  
  

 
Investiţii pe termen scurt, în sume brute 

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508+ din ct.4711-

din ct.4721), (rd. 57 la 59), din care:  

56  
  

 - obligaţiuni emise de rezidenţi  57  
  

 - titluri de stat  58  
  

 - alte investiţii pe termen scurt  59  
  

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  60  
  

 Casa în lei şi în valută (rd. 62 + 63), din 

care:  

61  
  

 - în lei (ct. 5311)  62  
  

 - în valută (ct. 5314)  63  
  

 Conturi curente la bănci în lei şi în 

valută (rd. 65 + 67), din care:  

64  
  

 - în lei (ct. 5121), din care:  65  
  

 - conturi curente în lei deschise la bănci 

nerezidente  

66  
  

 - în valută (ct. 5124), din care:  67  
  

 - conturi curente în valută deschise la 

bănci nerezidente  

68  
  

 Alte conturi curente la bănci şi 

acreditive (rd. 70 + 71), din care:  

69  
  

 
- sume în curs de decontare, acreditive 

şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 

+ 5411)  

70  
  

 
- sume în curs de decontare şi acreditive 

în valută (din ct. 5125 + 5414)  

71  
  

 
Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 80 + 83 + 85 

+ 87 + 88 + 93 + 94 + 98), din care:  

72  
  

 

Credite bancare externe pe termen scurt 

(credite primite de la instituţii financiare pentru 

care durata contractului de credit este mai mică 

de 1 an) (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 74 + 75), 

din care:  

73  
  

 - în lei  74  
  

 - în valută  75  
  

 

Credite bancare externe pe termen lung 

(credite primite de la instituţii financiare pentru 

care durata contractului de credit este mai mare 

sau egală cu 1 an) (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 

77 + 78), din care:  

76  
  

 - în lei  77  
  

 - în valută  78  
  

 
Credite de la trezoreria statului şi 

dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  

79  
  

 
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente 

(ct. 167 + 1687), (rd. 81 + 82), din care:  

80  
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- în lei şi exprimate în lei, a căror 

decontare se face în funcţie de cursul unei 

valute  

81  
  

 - în valută  82  
  

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 

(ct.167), din care:  

83  
  

 -valoarea concesiunilor primite (din ct. 

167)  

84  
  

 

Datorii comerciale, avansuri primite de 

la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute 

(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din 

care:  

85  
  

 

- datorii comerciale externe, avansuri 

primite de la clienţi externi şi alte conturi 

asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 

403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 

din ct. 419)  

86  
  

 
Datorii în legătură cu personalul şi 

conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 426 + 427 + 

4281)  

87  
  

 

Datorii în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 

436 + 437 + 4381 + 444 + 446 + 447 + 4481), 

(rd. 89 la 92), din care:  

88  
  

 
- datorii în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)  

89  
  

 - datorii fiscale în legătură cu bugetul 

statului (ct. 436 + 444 + 446)  

90  
  

 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte 

asimilate (ct. 447)  

91  
  

 - alte datorii în legătură cu bugetul 

statului (ct. 4481)  

92  
  

 
Datoriile provenite din decontări între 

Fondul de garantare a asiguraţilor şi creditorii 

de asigurări/terţi (452)  

93  
  

 
Alte datorii (ct. 269 + 462 + 472 + 473 

+ 509 ), (rd. 95 la 97), din care:  

94  
  

 

- alte datorii în legătură cu persoanele 

fizice şi persoanele juridice, altele decât 

datoriile în legătură cu instituţiile publice 

(instituţiile statului) (din ct. 462 + din ct. 472 + 

din ct. 473)  

95  
  

 - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 

472)  

96  
  

 
- vărsăminte de efectuat pentru 

imobilizări financiare şi investiţii pe termen 

scurt (ct. 269 + 509)  

97  
  

 Dobânzi de plătit (ct. 5186)  98  
  

 Valoarea împrumuturilor primite de la 

operatorii economici*)  

99  
  

 Fondul de rezoluţie pentru asigurători 

(ct.103)  

100  
  

 Brevete şi licenţe (din ct. 205)  101  
  

 
VI. Informaţii privind cheltuielile cu 

colaboratorii  

Nr. 

rd.  

31 decembrie an 

precedent  

31 

decembrie an 

curent  

 A  B  1  2  

 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  102  
  

 



  

 

 

 14/14 

 

   *) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a 

României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi 

instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
   1 analitic distinct aferent evaluării conform pct. 1021 şi 1022 din reglementările contabile menţionate la capitolul I 

secțiunea 1.1 pct. 1 lit. c)  

 

      

 

DIRECTOR GENERAL, 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 

ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 

Calitatea 

Semnătura . . . . . . . . . .” 

 

 

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

vigoare la data publicării. 

 

 

Președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Nicu Marcu 

 

 

 

București, ............................... 2022 

Nr.      

 

 


