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NOTĂ 

referitoare la proiectul Normei de modificare şi completare a Normei nr. 14/2015 privind 

reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

 

 

1. Sumar 

 

Entităţile care desfăşoară activitate în domeniul pensiilor private au obligaţia ţinerii contabilităţii 

conform Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene 

aplicabile sistemului de pensii private, cadrul legal care transpune prevederile Directivei 2013/34/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare 

consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 

2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 

83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data 

de 29 iunie 2013.  

 

Având în vedere faptul că Directiva 2013/34/UE a fost modificată prin prevederile Directivei 

2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a 

Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii 

privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014, apreciem că se impune completarea 

cadrului legal secundar cu implementarea dispoziţiilor Directivei 2014/95/UE.  

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Până la 31 decembrie 2015, a fost în vigoare Norma nr. 14/2007 privind reglementările contabile 

conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private. Norma nr. 14/2007 a fost 

abrogată prin Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene 

aplicabile sistemului de pensii private, care transpune Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe 

ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului. 

Directiva 2013/34/UE a fost modificată prin prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce 

priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite 

întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data 

de 15 noiembrie 2014. Având în vedere acest aspect, este necesară implementarea Directivei 

2014/95/UE in cadrul sistemului contabil aplicabil pensiilor private. 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

Emiterea acestui act normativ are la baza necesitatea implementării Directivei 2014/95/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE 
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în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către 

anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 

din data de 15 noiembrie 2014. De asemenea, raţiunea pentru care a fost elaborat acest act normativ 

derivă din necesitatea introducerii in cadrul normei a formularisticii aplicabile situaţiilor financiare 

anuale. 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Prevederile proiectului de act normativ stabilesc, de pe o parte, dispoziţii de natură contabilă, in 

concordanţă cu noile reglementări europene, şi pe de altă parte aduc modificări şi completări la cadrul 

contabil actual. Aceste prevederi se aplică de către entitățile care desfășoară activitate în sistemul de 

pensii private.  

 

Referitor la prevederile normei, textul acesteia detaliază aspecte privind declaraţia nefinanciară impusă 

prin Directiva 2014/95/UE. De asemenea, pentru fiecare entitate, textul normei detaliază structura 

formularelor aplicabile situaţiilor financiare anuale, precum şi corelaţiile din cadrul acestora. 
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