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Instrucțiune 

 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării 

contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor 

Financiare  

(proiect) 

 

 

 În  temeiul prevederilor art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 

14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.30/2021 privind 

modificarea 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,  

 

 

 Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința 

din data de  

   

 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune: 

 

 

Art. I. – Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind 

întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, 

reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul 

Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 580 din 29 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

 

1. Titlul Instrucțiunii se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

”INSTRUCŢIUNE privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către 

entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum și de către Fondul de Compensare 

a Investitorilor”. 

 

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

 

”Art. 1. -   Prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilă semestrială a 

entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
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- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, denumită în continuare ASF – SIIF, precum 

și de către Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entități.” 

 

3. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

”Art. 2. -   (1) Entităţile prevăzute la art. 1 întocmesc raportări contabile semestriale care 

cuprind următoarele formulare, în funcţie de specificul fiecărei categorii de entitate, astfel:” 

 

4.   La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă a literei a) și partea introductivă a 

literei c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   „a) pentru entităţile ce aplică prevederile 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 excepţia organismelor de plasament 

colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv: 

…. 

c) pentru entităţile ce aplică prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 

40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi 

investiţiilor financiare:”  

 

4. Titlul anexei nr.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

”FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE . . . . . . . . . . PENTRU 

ENTITĂŢILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE ASF – SIIF 

ȘI FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR, CU EXCEPŢIA 

ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV CE NU SUNT CONSTITUITE PRIN 

ACT CONSTITUTIV ”  

 

Art. II. -   Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

şi intră în vigoare la data publicării.  

  

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

Nicu Marcu 
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