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Referat de aprobare 

 

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul 

asigurărilor, supus consultării publice, are la bază prevederile art. 173 din Legea nr. 237/20151, 

ale art. 36 din Legea nr. 236/20182 și ale art. 30 din Legea nr. 213/20153. 

Întrucât Ordinul nr. 450/20164 se aplică entităţilor aflate în aria de reglementare contabilă 

a Ministerului Finanţelor (M.F.), nu şi celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 

82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a apărut necesitatea reglementării 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a posibilității de corectare a erorilor, 

altele decât erorile contabile, cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale 

depuse la A.S.F. și la unităţile teritoriale ale M.F.de către entităţile din domeniul asigurărilor.  

Proiectul de normă completează, actualizează și îmbunătățește actualul cadru legislativ 

aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor și abordează, în principal, următoarele aspecte: 

• prezentarea procesului de corectare a erorilor, altele decât erorile contabile, cuprinse în 

situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de entităţile din domeniul 

asigurărilor la A.S.F. și la unităţile teritoriale ale M.F; 

• condiţiile de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările 

contabile anuale; 

• tipurile de erori care pot fi corectate, respectiv: 

- completarea eronată a denumirii entităţii raportoare, a codului unic de înregistrare al 

entităţii raportoare, a denumirii clasei CAEN şi/sau a codului CAEN, a numelui 

administratorului și a anumitor indicatori; 

- depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun 

indicator valoric; 

- transmiterea electronică a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în loc 

de declaraţia de inactivitate și situația inversă; 

- 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; 

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

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

auditorului statutar; 

                                                 
1Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările și 

completările ulterioare 
2Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările și completările ulterioare  
3 Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare 

4 Ordinul nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale 

şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare  
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- 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; 

• termenul maxim de depunere a situațiilor financiare/raportărilor contabile corectate; 

 

• excluderea de sub incidența normei a sucursalelor stabilite în România de către intermediari 

sau intermediari de asigurări auxiliare din statele terțe întrucât prevederile Legii nr. 

236/2018 nu reglementează posibilitatea acestora de a desfășura activitate de distribuție pe 

teritoriul României prin intermediul unei sucursale; 

• ajustarea formularelor Bilanț și Date informative aplicabile Fondului de Garantare a 

Asiguraților, în ceea ce privește prezentarea titlurilor de stat, pentru armonizarea cu 

prevederile Normei A.S.F. nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea Normei 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor 

contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a 

asiguraților. 


