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Referat de aprobare  

privind proiectul de Instrucțiune pentru modificarea și completarea Instrucţiunii A.S.F. 

nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale 

de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare,  

precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor  

 

 

Conform prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, 

precum și Fondul de Compensare a Investitorilor, au obligația întocmirii de situații financiare 

anuale, iar în baza art. 37 din aceeași lege menționată anterior, au obligația depunerii unei 

raportări anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în termen de 150 de zile de 

la încheierea exercițiului financiar de raportare. 

 

Instrucţiunea nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a 

raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi de 

către Fondul de Compensare a Investitorilor, stabileşte modul de întocmire şi depunere a 

raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, distinct de situaţiile 

financiare anuale, de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate din cadrul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, 

precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor, care au obligaţia aplicării 

prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, 

aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de 

Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În contextul de mai sus, prevederile Instrucțiunii ASF nr.1/2016, inclusiv anexele nr. 2–4, au 

fost revizuite în sensul alinierii acestora la cerințele de informații prevăzute în cadrul 

formularelor emise de Ministerul Finanțelor pentru operatorii economici, prin OMF 

nr.4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
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teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte 

contabile.  

 
De asemenea, prin proiectul de Instrucțiune se instituie obligația depunerii la ASF – SIIF a 

situațiilor financiare anuale consolidate în termen de 150 zile de la încheierea exerciţiului 

financiar, precum și a depunerii împreună cu situațiile financiare anuale a raportului privind 

informaţiile referitoare la impozitul pe profit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


