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2. Situație comparativă

3. Concluzii 
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2. Legislația R.Moldova

Legea nr. 113 din 27.04.2007 Contabilităţii

• Articolul 3. Noţiunile de bază

entitate de interes public – entitate care are o importanţă deosebită 

pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă o 

instituţie financiară, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, o 

societate de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială 

ale cărei acţiuni se cotează la bursa de valori;

• Articolul 9. Reguli generale de reglementare a contabilităţii

Reglementarea contabilităţii cuprinde:

c) asigurarea condiţiilor necesare pentru aplicarea unică a 

standardelor de contabilitate, inclusiv a I.F.R.S., sau a normelor 

metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar.
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• Articolul 11. Competenţa autorităţilor statale privind reglementarea 

contabilităţii 

• Guvernul:

• a) asigură aplicarea unei politici unice în domeniul contabilităţii şi 

raportării financiare;

b) este responsabil de publicarea oportună a I.F.R.S. şi actualizărilor 

aferente în Monitorul Oficial al RM şi de plasarea acestora pe pagina web 

oficială a Min. Finanţelor. I.F.R.S. şi actualizările aferente se publică în M.O. 

al R.M. Periodic. I.F.R.S. şi actualizările aferente se plasează pe pagina 

web oficială a Ministerului Finanţelor în termen de o lună de la data 

recepţionării actualizărilor;

(4) CNPF, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, 

alte organe împuternicite de lege pot solicita, suplimentar cerinţelor 

prevăzute de standardele de contabilitate, rapoarte specifice pentru 

anumite scopuri. Formularul, modul de întocmire şi de prezentare a 

acestor rapoarte se elaborează de către autorităţile menţionate şi se aprobă 

în comun cu Ministerul Finanţelor
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Situația existentă în R.Moldova

• Pregătirea rapoartelor doar conform 

I.F.R.S.

• Divergențe de raportare din partea 

asigurătorilor – fiecare cu bilanțul lui

• Necesitatea de omogenizare a raportării

• Intervenția CNPF în reglementarea 

contabilității întreprinderilor de asigurare.
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• Legislația UE în domeniul contabilității și 

raportării relevante asigurărilor

• DIRECTIVA CONSILIULUI din 19 decembrie 1991privind situațiile 

financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale 

întreprinderilor de asigurare (91/674/CEE)

• REGULAMENTUL (CE) NR. 1606/2002 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 19 iulie 2002 privind aplicarea 

standardelor internaționale de contabilitate
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• REGULAMENTUL (CE) NR. 1606/2002 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 19 iulie 2002 privind aplicarea 

standardelor internaționale de contabilitate

Statele membre pot autoriza sau obliga:

• (a) societățile cotate la bursă să-și elaboreze conturile anuale,

• (b) alte societăți să-și elaboreze conturile consolidate și/sau conturile 

anuale, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate

Comisia decide cu privire la aplicabilitatea, în cadrul Comunității, a 

standardelor internaționale de contabilitate.

Standardele internaționale de contabilitate pot fi adoptate numai dacă:

• — nu contravin principiului art. 2 alin(3) din Dir. 78/660/CEE și la art.16 

alin.(3) din Dir. 83/349/CEE și corespund interesului public european și,

• — satisfac criteriile de inteligibilitate, pertinență, fiabilitate și comparabilitate 

cerute pentru informațiile financiare necesare pentru adoptarea deciziilor.

• (4) Standardele internaționale de contabilitate adoptate se publică integral 

în fiecare din limbile oficiale ale Comunității, sub formă de regulament al 

Comisiei, în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.
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Procesul de elaborare-adoptare IFRS

• IASB (The International Accounting Standards Board) emite standardul de 

contabilitate.

• EFRAG (the European Financial Reporting Advisory Group) desfășoară 

consultații cu grupurile de interes.

• EFRAG oferă opinia sa către Comisie dacă standardul îndeplinește criteriile 

de adoptare în conformitate cu Regulamentul IAS și principiile Directivelor. 

EFRAG de asemenea pregătește în cooperare cu Comisia studiu de impact 

economic al aplicării corespunzătoare a standardului în UE.

• SARG (the Standards Advice Review Group) emite opinia sa dacă opinia de 

aprobare al  EFRAG este obiectivă și balansată. Baza legală al acestui 

organism este prevăzută în Decizia Comisiei  No. 2006/505/EC.

• Bazată pe opinia EFRAG și opinia SARG, Commisia pregăteșteste un 

proiect de Regulament de aprobare a standardului.
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Procesul de elaborare-adoptare IFRS

• ARC (Accounting Regulatory Committee), creat în conformitate cu Articolul 

6 a Regulamentului  IAS votează propunerea Comisiei. Regula majorității 

calificate este aplicată. Dacă votul este favorabil (este cazul vastei majorități 

a standardelor propuse spre aprobare)

– Parlamentul European  

– Consiliul Europei au 3 luni pentru a se expune asupra proiectului 

Regulamentului catre Comisie

• Daca Parlamentul European si Consiliul emit opinie favorabila pentru 

adoptare, sau dupa expirarea a 3 luni fara nici o opinie , Comisia adopta 

proiectul Regulamentului.

• Dupa adoptare, acesta este publicat si intra in vigoare in ziua indicata in 

Regulament.
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România
NORMA nr. 19/30.10.2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de 

raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-

reasigurare şi de reasigurare

ORDIN nr. 3.129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor

Proiect NORMĂ pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților 

autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
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• Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani 

consecutivi, societăţile de asigurare, au obligaţia de a întocmi, în scop 

informativ, situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea 

set de situaţii financiare. 

• Entităţile vor întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS 

adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 1.606/2002.

• Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi obţinute prin 

retratarea datelor prezentate în balanţele contabile întocmite în baza 

evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme 

cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 

3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
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• De ce am prezentat procesul de 

aprobare a IFRS în spațiul European?

- Nu este o preluare automată a 

standardelor internationale

- Se impune o filtrare a standardelor emise 

de un organism privat (IASB i.e. the 

International Accounting Standards Board) 
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• Concluzii

1. IFRS au putere legală în spațiul UE numai  după ce sunt adoptate 

și votate de Parlament și Consiliu.

2. CNPF trebuie să intervenă în procesul de  adoptare și aplicare a 

Directivei UE și a standardelor IFRS pentru piața asigurărilor din 

R.M. 

3. Legea contabilității trebuie modificată pentru lărgirea competenței 

CNPF de a doptare a actelor normative în domeniul contabilității 

pentru întreprinderi de asigurare, în conformitate cu Directivele UE.
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Vă mulțumesc pentru atenția 

Dumneavoastră!

Project Team 

“Support to the DCFTA Process

in the Republic of Moldova”

1, Piata Marii Adunări Naționale, offices 369-370

MD-2033, Chisinau, Republic of Moldova

Telephones: +(373) 22 25 05 49; +(373) 22 25 06 64

Email: office@dcfta.md


