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Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF - Normă nr. 9/2020 din 27 februarie 2020 

 

Norma nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile 

din domeniul asigurărilor   

 
În vigoare de la 24 martie 2020 

 

Consolidarea din data de 09 ianuarie 2023 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 237 din 24 martie 2020 şi include modificările aduse prin următoarele acte: 

Norma 13/2022; Norma 32/2022; 

Ultimul amendament în 30 decembrie 2022. 

 

   *) Potrivit art. I din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2022, anexa la 

Norma Autorităţii 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 şi 237 bis din 24 martie 2020, se modifică şi se completează.   

   *) Potrivit art. I pct. 3-6 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2022, 

anexa la Norma Autorităţii 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 şi 237 bis din 24 martie 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează.   

    În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări 

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

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) şi ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 

236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 179 alin. (4) 

din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 213/2015 

privind Fondul de garantare a asiguraţilor, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) şi ale art. 44 

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

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul 

şedinţei din data de 26 februarie 2020,   

 

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:   

 

   Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează obligaţia 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:   

   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 
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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 şi 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 şi 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 şi completările ulterioare.   

   (3) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit 

şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 

237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin stat membru se înţelege statul 

aparţinând Spaţiului Economic European.   

   Art. 2. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) şi e) întocmesc şi depun situaţii 

financiare anuale la data de 31 decembrie a anului de raportare, cu excepţia celor aflate în 

lichidare, care depun raportări contabile anuale; situaţiile financiare anuale fac obiectul 

auditului statutar, conform reglementărilor contabile aplicabile menţionate la pct. 1 din 

anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.   

   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 bis.   

 

   (2) Subunităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) întocmesc şi depun raportări contabile 

anuale la data de 31 decembrie a anului de raportare.   

   (3) Situaţiile financiare anuale/Raportările contabile anuale prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt 

întocmite şi depuse inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau transferului de portofoliu.   

   (4) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -d) care nu au desfăşurat activitate de la data 

înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc situaţii financiare 

anuale/raportări contabile anuale, ci depun, potrivit legii, o declaraţie de inactivitate pe 

propria răspundere.   

   (5) Situaţiile financiare anuale, raportările contabile anuale şi declaraţia de inactivitate 

prevăzute la alin. (1) - (4) se întocmesc şi se depun atât la Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, cât şi la Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile şi până la termenele prevăzute 

în anexa la prezenta normă.   

   (6) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin persoanelor 

juridice cu sediul în străinătate, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d), reprezintă subunităţi 

fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii 

situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

   (7) În situaţia în care persoanele juridice cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în 

România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile 

cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

întocmesc de sediul permanent desemnat.   
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   (8) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la 

implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.   

   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 şi 

nerespectarea obligaţiilor privind întocmirea şi transmiterea acestor documente în 

conformitate cu dispoziţiile 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 şi completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 213/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, prevederilor art. 42 din Legea nr. 

82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

   Art. 4. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la data publicării.   

   Art. 5. -   La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:   

   a) Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului 

financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 227 şi 227 bis din 25 martie 2019, cu modificările ulterioare;   

   b) Instrucţiunea Fondului de garantare a asiguraţilor nr. 1/2019 privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a 

asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 martie 2019. 

   

   

 
p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, 

Elena-Doina Dascălu 

 

    Bucureşti, 27 februarie 2020.   

    Nr. 9.   
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