
 1 

 

 

NORMĂ 

pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, 

aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015   

 

 - Proiect -  

 

 

 În conformitate cu prevederile 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 și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

          în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea 

şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, 

        în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de                   

………martie 2018,  

             Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 

 

           Art. I. - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin  Norma 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

976 și 976 bis din 29 decembrie 2015, se completează după cum urmează: 
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 1. La capitolul 12 „Planul de conturi”,la pct. 514, la clasa 4 – Conturi de terți, la grupa 43. 

„Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate”, după contul 4314. Contribuţia angajaţilor 

pentru asigurările sociale de sănătate (P), se introduc trei noi conturi: 

          „ 4315 Contribuția de asigurări sociale (P), 

           4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P),  

           436 Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)”. 

 

2. La capitolul 12 „Planul de conturi”, la pct. 514, la clasa 6 – „Conturi de cheltuieli”, grupa 

64. „Cheltuieli cu personalul”, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia 

socială, se introduce un nou cont: 

          „646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”. 

 

 3. La capitolul 14 – „Funcțiunea conturilor”, la clasa 4 – „Conturi de terți”, la grupa 43 – 

„Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate”, după funcțiunea de la contul 431. Asigurări 

sociale, se introduce un nou cont, contul 436, cu următoarea funcțiune : 

     „Contul 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă” 

     Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuția asiguratorie pentru muncă 

datorată de angajator, potrivit legii.   

     Contul 436 "Contribuția asiguratorie pentru muncă" este un cont de pasiv.   

     În creditul contului 436 "Contribuția asiguratorie pentru muncă" se înregistrează:   

    - sumele datorate de angajator ca și contribuție asiguratorie pentru muncă (646);   

     În debitul contului 436 "Contribuția asiguratorie pentru muncă" se înregistrează:   

    - sumele virate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (544);   

    - sume reprezentând datoriile privind contribuția asiguratorie pentru muncă prescrise, scutite sau 

anulate, potrivit legii (758).   

     Soldul contului reprezintă sumele datorate de angajator ca şi contribuție asiguratorie pentru 

muncă.”   

 

4. La capitolul 14 – „Funcțiunea conturilor”, la clasa 6 – „Conturi de cheltuieli”, la grupa 64 – 

„Cheltuieli cu personalul”, după funcțiunea de la contul 645. Cheltuieli privind asigurările şi 

protecţia socială, se introduce un nou cont, contul 436, cu următoarea funcțiune: 

„Contul 646 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă”   
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     Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă.   

    În debitul contului 646 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă " se înregistrează:   

    - contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (436). “  

    

          Art. II. – Conturile prevăzute la art. I se utilizează pentru înregistrarea contribuțiilor datorate, potrivit 

Titlului V "Contribuții sociale obligatorii" al Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 

1 ianuarie 2018. 

 

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

data publicării. 

 

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Leonardo Badea 

 

 

București, .....                                                                                                                                                                  

   Nr.     .... 


