
 

NOTĂ INFORMATIVĂ  
la Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și 

situațiile financiare individuale și consolidate ale  entităților care desfășoară 
activitatea de asigurare și/sau reasigurare 

 
Denumirea autorului 

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF sau autoritatea de supraveghere) 
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și 
situațiile financiare individuale și consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de 
asigurare și/sau reasigurare (Proiect) este elaborat în temeiul prevederilor art.39 alin.(5) din 
Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, art.8 alin.(3) din Legea contabilităţii şi raportării 
financiare nr.287/2017.  
Pornind de la faptul că, Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 stabilește 
aplicarea, de către entitățile publice – companii de asigurări, a Standardelor Internaționale de 
Contabilitate (IAS) și Standardelor Internaționale de Raportare Financiare (IFRS), prin 
prezentul Regulament se aliniază cadrul normativ secundar în acest domeniu la prevederile 
Directivei Consiliului 91/674/CEE din 19 decembrie 1991 privind situațiile financiare anuale și 
situațiile financiare consolidate ale societăților de asigurare, Directiva 2013/34/UE din 26 iunie 
2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe 
ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale 
Consiliului. 
Potrivit art.8 alin.(3) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017,  Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare, poate elabora, în conformitate cu standardele de contabilitate şi 
cu alte acte normative, reglementări contabile specifice anumitor ramuri, domenii/sectoare de 
activitate, cu aprobarea acestora de către Ministerul Finanţelor. 
Dat fiind faptul că, asigurătorii, la ținerea evidenței contabile aplică IFRS, iar formele 
bilanțurilor contabile nu sunt uniforme pentru toți, se conturează necesitatea aprobării unui 
format unic al situațiilor financiare, care vor include bilanțul contabil, contul de profit şi 
pierderi, inclusiv a conturilor tehnice şi non – tehnice pentru asigurările de viaţă şi asigurările 
generale; situația fluxurilor de trezorerie; raportul privind fluxul capitalului social, raportul 
privind investiții.  
Se relevă, că pentru a avea o situație comparabilă a tuturor activelor și pasivelor asigurătorilor, 
în același format, pentru a monitoriza și analiza stabilitatea financiară a acestora, expusă în 
bilanțurile contabile, conturile de profit și pierdere separate pe activitățile de asigurare de viață 
și generale (informație care va fi solicitată ulterior de Fondul Monetar Internațional),  precum 
și pentru a fi implementată supravegherea bazată pe risc, în scopuri prudențiale, CNPF a 
elaborat prezentul Proiect. 

Principalele prevederi ale Hotărârii și evidențierea elementelor noi 

În acest context, Regulamentul privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale 
şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare  (în 
continuare – Regulament) se referă la politicile contabile, recunoaşterea şi evaluarea activelor, 
precum şi a obligaţiilor asigurătorilor (reasiguratorilor), prevederi generale şi speciale asupra 
posturilor bilanţului, asupra elementelor contului de profit şi pierdere; formatul bilanţului; 
formatul contului de profit şi pierderi, inclusiv a conturilor tehnice şi non – tehnice pentru 



asigurările de viaţă şi asigurările generale; formatul situației fluxurilor de trezorerie; formatul 
raportului privind fluxul capitalului social, raportul privind investiții, precum și conținutul 
notelor explicative la situațiile financiare.  
Având în vedere specificul sectorului asigurărilor, prin Regulamentul în cauză se instituie 
regula comparării datelor din bilanţul contabil şi din contul de profit şi pierdere, 
comparabilitate ce depinde în mod esenţial de valoarea atribuită elementelor de activ şi pasiv 
înscrise în bilanţ. 
Pentru o apreciere corectă a situației financiare a societăților de asigurări, este necesară 
indicarea valorii actuale a investițiilor, precum și a valorii acestora calculate pe baza 
principiului costului de achiziție sau a costului de producție. Totuși deoarece obligația de a 
indica cel puțin în notele explicative la situațiile financiare, valoarea actuală a plasamentelor 
este formulată doar în scopul comparabilității și al transparenței fără intenția de a modifica 
tratamentul fiscal aplicat societăților de asigurare. 
În acest context şi având în vedere prevederile IFRS, prezentul Regulament stabileşte principii 
contabile de bază, conform cărora primele de asigurare vor fi recunoscute ca venituri atunci 
când asigurătorul (reasiguratorul) obţine dreptul contractual sau necondiţionat de a le încasa, 
iar cheltuielile vor fi recunoscute atunci când apar fără a fi compensate cu comisioanele sau 
îndemnizaţiile de reasigurare sau oricare alte venituri din reasigurare. 
Concomitent, cheltuielile de achiziţie apărute vor fi atribuite primelor subscrise în perioada de 
gestiune. Întrucât o proporţie a primelor subscrise în perioada de gestiune este reportată în 
perioada următoare, va fi adecvat să fie reportată şi o proporţie echivalentă a cheltuielilor de 
achiziţie corespunzătoare, iar  obligaţiile de asigurare vor rămâne înregistrate în bilanţ până la 
executare, anulare, expirare fără a fi compensate cu activele din reasigurare corespunzătoare. 
Totodată, este de menționat că actuarul va certifica caracterul adecvat al metodologiei utilizate 
la calcularea cheltuielilor de achiziţie reportate şi caracterul rezonabil al aşteptărilor de a 
recupera cheltuielile de achiziţie reportate în limitele perioadei utilizate la calculul primelor, pe 
clase şi tipuri de asigurare. 
În partea ce ține de despăgubiri, la data de raportare, va fi recunoscută şi constituită o rezervă 
pentru costurile estimate totale aferente plăţii tuturor daunelor apărute, inclusiv toate costurile 
corespunzătoare de instrumentare a cererilor de despăgubire aferente evenimentelor care au 
avut loc până la această dată, mai puţin sumele deja plătite în contul acestor daune. În cazul în 
care este cunoscută existenţa unor alte obligaţii aferente daunelor sau instrumentării cererilor 
de despăgubire, dar valoarea finală a acestora nu poate fi prevăzută, va fi constituită de 
asemenea o rezervă adiţională care să acopere în mod adecvat obligaţiile potenţiale (rezerva de 
daune declarate dar nesoluţionate). 
Rezerva menţionată trebuie să fie în orice moment suficientă pentru acoperirea oricărei 
obligaţii care reiese din contractele de asigurare în măsura în care obligaţia poate fi prevăzută 
în mod rezonabil. 
Primele aferente reasigurării acceptate vor fi înregistrate, recunoscute şi evaluate astfel încât să 
prezinte o imagine fidelă şi justă a performanţei financiare a asigurătorului (reasigurătorului) 
pe parcursul unei perioade de gestiune şi a poziţiei financiare a acestuia la sfârşitul perioadei 
respective. Obligaţiile contractuale aferente reasigurării acceptate vor fi recunoscute pe baza 
valorii curente de ieşire. 
Primele cedate reasigurătorilor (reasigurarea cedată) vor fi deduse din primele brute subscrise 
obţinând astfel primele nete subscrise. 
În partea ce ține de activele financiare, inclusiv numerarul şi investiţiile în valori mobiliare 
(acţiuni şi valori mobiliare de stat), sunt clasificate în active financiare evaluate la valoarea 
justă prin contul de profit şi pierdere; active financiare disponibile pentru vânzare; împrumuturi 
şi creanţe; învestiţii păstrate până la scadenţă. 



Activele financiare menționate vor fi clasificate la data achiziţiei sau a recunoaşterii iniţiale, în 
funcţie de scopul investiţiei. 
Investiţiile imobiliare vor fi recunoscute ca active atunci când va exista probabilitatea că 
beneficiile economice viitoare aferente proprietăţii imobiliare vor fi generate către asigurător 
(reasigurător) şi costul proprietăţii imobiliare va putea fi evaluat în mod credibil. Evaluarea 
investițiilor menționate poate fi efectuată, la alegerea asigurătorului (reasigurătorului) fie 
conform modelului valorii juste, fie conform modelului costului. 
Valoarea justă trebuie să reflecte condiţiile de piaţă actuale la data întocmirii bilanţului, iar 
investiţiile imobiliare recunoscute pe baza modelului costului vor fi evaluate similar 
mijloacelor fixe, adică la costul istoric minus amortizarea acumulată şi pierderile aferente 
deteriorării, iar cheltuielile de amortizare şi pierderile din deteriorare vor fi recunoscute în 
contul de profit şi pierdere.  
Este de menționat că, asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să adopte un singur model pe care 
să-l aplice tuturor investiţiilor imobiliare. Trecerea de la un model la altul este interzisă. 
Proprietăţile imobiliare utilizate de posesor sunt proprietăţi deţinute în scopuri administrative. 
Evaluarea independentă a proprietăţilor imobiliare va fi desfăşurată în mod regulat, la sfârşitul 
fiecărui an sau aproape de sfârşitul fiecărui an. 
Profitul din investiţii înregistrat în perioada de gestiune aferent plasamentelor din activitatea de 
asigurări de viaţă va fi inclus în contul tehnic pentru asigurările de viaţă, parte componentă a 
contului de profit şi pierdere. Aceste plasamente cuprind plasamentele generate de, sau 
atribuite, rezervelor pe termen lung. Profitul din investiţii aferent tuturor celorlalte plasamente, 
inclusiv câştigurile şi pierderile realizate din plasamente şi plusvalorile şi minusvalorile 
nerealizate din plasamente, va fi inclus în contul non-tehnic, parte componentă a contului de 
profit şi pierdere.  
Este de menționat că, asigurătorul (reasigurătorul) și filialele aferente vor întocmi, pentru 
aceeași dată de raportate, situații financiare consolidate. 
Informaţiile dezvăluite în situațiile financiare anuale audiate sunt informaţiile care îi va ajuta pe 
utilizatori să înţeleagă sumele din situaţiile financiare ale asigurătorului generate de contractele 
de asigurare; să evalueze natura şi mărimea riscurilor acoperite de contractele de asigurare; 
informaţii cu privire la riscul asigurat; informaţiile cu privire la riscul de credit, riscul de 
lichiditate şi riscul de piaţă precum și alte informaţii necesare pentru a fi dezvăluite în 
conformitate cu celelalte prevederi ale prezentului regulament şi actele normative 
corespunzătoare ale autorităţii de supraveghere. 
Formatul bilanțului va oferi o imagine a situației patrimoniale al asigurătorului la un moment 
dat, indicând și mărimea rezultatului financiar, prin formatul contului de profit și pierderi care 
reflectă modul de constituire a rezultatului și va permite desprinderea unor concluzii legate de 
performanțele activității asigurătorului.  
Prin Formatul contului de profit şi pierderi se vor grupa fluxurile reale și financiare și vor pune 
în evidență operațiunile realizate de asigurător în cursul exercițiului. Contul de profit și 
pierdere, prin conținutul său, va oferi informații asupra activității financiare al asigurătorului și 
despre modul cum aceasta își gestionează afacerile prin dimensiunea veniturilor, cheltuielilor și 
rezultatelor pe care le generează.  
Formatul fluxurilor de trezorerie va stabili cerințe privind prezentarea situațiilor fluxurilor de 
numerar și informațiile pe care trebuie să le conțină. Informațiile privind fluxurile de numerar 
va oferi o bază de evaluare a capacității asigurătorului de a genera numerar și a necesităților 
sale pentru utilizarea fluxurilor de numerar respective. Astfel, Formatul fluxurilor de trezorerie 
va reflecta informația privind disponibilitățile bănești și depozitele la vedere care sunt ușor 
convertibile în sume cunoscute de numerar și al căror risc de schimbare a valorii este 
insignifiant. 



 

Raportul privind fluxul capitalului social va reflecta informații privind structura capitalului 
social, acționarii și structura regimului preferențial al acțiunilor. 
Raportul privind investițiile va oferi informații privind modul de repartizare a resurselor 
financiare precum și venitul obținut din activitatea investițională și a cheltuielilor aferente. 
În acest context, Situațiile financiare specializate vor oferi o imagine fidelă asupra situației 
patrimoniale, rezultatelor și situației financiare ai asigurătorilor, accesibile nu numai 
specialiștilor, ci și celor interesați de gestiunea unității patrimoniale în calitate de: investitor, 
administrator, bancă, creditor, fiscalitate și alte organisme economice și sociale. 
Situațiile financiare ale companiilor de asigurări vor fi prezentate trimestrial CNPF, la data de 
30 a lunii premergătoare perioadei de raportare și anual la 30 martie.  
Prima raportare se propune data de 30 iunie 2020 dat fiind faptul acordării unui termen de 
testare și implementare a softurilor și antrenării personalului în acest exercițiu. 

Fundamentarea economico-financiară 

Prezenta Hotărâre nu necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul CNPF, însă va genera 
costuri pentru companiile de asigurări pentru implementarea acesteia. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Implementarea prevederilor prezentei Hotărâri nu necesită modificarea altor acte normative. 
Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 
proiectul Hotărârii se plasează pe pagina web oficială a autorității de supraveghere 
www.cnpf.md în compartimentul „cadru normativ”, sub-compartimentul „consultări publice”. 
În virtutea prevederilor art. 32 din Legea nr.100/2017, proiectul Hotărârii se transmite spre 
avizare autorităților publice interesate şi se supune consultărilor publice. 

Constatările expertizei anticorupție 

În conformitate cu art.28 alin.(9) din Legea integrității nr.82/2017 și art.35 alin.(2) din Legea 
nr.100/2017 cu privire la actele normative, la elaborarea proiectului, s-a ținut cont de 
Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative 
departamentale aprobată prin Hotărârea Colegiului CNA. 
La efectuarea expertizei anticorupție de către autor se constată că prezenta Hotărâre nu conține 
factori care să genereze riscuri de corupție, prevederile proiectului fiind în corespundere cu 
scopul declarat și sunt în conformitate cu interesul public. 


