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Instrucțiune  
privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile 

autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

 
- PROIECT - 

 
 În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și ale art. 
6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 În baza prevederilor art.19 alin.(3), (31), (32), art.28, art.34 din Legea 
contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din 
ședința din data de  
   
 Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune: 
 
 
 Art. 1. - Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a 
situațiilor financiare interimare la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 
și la sediul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi 
investiţiilor financiare, denumită în continuare ASF – SIIF, de către entităţile 
autorizate, reglementate şi supravegheate,  menționate la art. 2 alin. (1) din Norma 
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile 
entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, cu modificările și 
completările ulterioare, cu excepția organismelor de plasament colectiv constituite 
prin contract de societate. 
 
 Art. 2. – (1) Entităţile menționate la art.1, denumite în continuare entități, ce 

optează pentru repartizarea trimestrială de dividende, au obligația întocmirii de 

situații financiare interimare.   

(2) Situațiile financiare interimare menționate la alin.(1), cuprind informații care 

să reflecte poziția financiară și performanța financiară ale entității la data raportării, 

precum și note explicative aferente.  

Art.3. – (1) Situațiile financiare interimare prevăzute la art.1 sunt supuse 

auditului și aprobării adunării generale a acționarilor/asociaților, în conformitate cu 

cerințele legale aplicabile în vigoare. 

(2) Entitățile au obligația să depună situațiile financiare interimare în termen de 

30 de zile de la data adunării generale a acționarilor/asociaților, la sediul ASF, 

precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de raportul 
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administratorilor, raportul de audit și de propunerea de distribuire trimestrială a 

profitului. 

(3) În vederea depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 

Publice a situaţiilor financiare interimare în format hârtie şi în format electronic sau 

numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, entităţile 

utilizează programul de asistenţă pus la dispoziţie în mod gratuit de către Ministerul 

Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se 

generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de 

identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip 

conţine situaţiile financiare interimare şi documentele prevăzute la alin.(2), aşa cum 

acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să 

permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. 

(4) Pentru organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv 

aflate în administrare, situaţiile financiare interimare se întocmesc şi se depun de 

către societatea de administrare, distinct de propriile situaţii financiare interimare.   

 (5) Entităţile care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate 

juridică verifică şi centralizează balanţele de verificare ale acestora, întocmind 

situaţiile financiare interimare.   

Art. 4. -  Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în 

conformitate cu prevederile legislației aplicabile entităților prevăzute la art. 1 şi ale 

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

Art. 5. -  Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în 

vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. 
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