
 

 

Numerotare  Titlu  
Normă privind activitatea de intermediere în asigurări 

Capitolul I Dispoziţii generale 

Art. 1 Prevederi generale 

Art. 2 Definiții 

Capitolul II Procesul de autorizare și de monitorizare a activității brokerilor 

Art. 3 Prevederi generale 

Art. 4 Obținerea autorizației de funcționare 

Art. 5 Documentația 

Art. 6 Menținerea autorizației de funcționare 

Art. 7 Fuziunea și divizarea 

Art. 8 Suspendarea și/sau retragerea autorizației de funcționare 

Capitolul III Pregătirea profesionala a intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări 

Art. 9 Domeniu de aplicare 

Art. 10 Calificarea  profesională 

Art. 11 Pregătirea profesională continuă 

Art. 12 Organizarea programelor de pregătire profesională 

Art. 13 Programa analitică a programelor de pregătire profesională 

Art. 14 Durata cursurilor 

Art. 15 Examinarea absolvenților 

Capitolul IV Distribuția produselor de asigurare de viață  cu componentă investițională 

Art. 16 Conflictele de interese 

Art. 17 Principii generale şi informarea contractanților 

Capitolul V Raportări brokeri 

Art. 18 Prevederi generale 

Art. 19 Raportări  

Art. 20 Termenele de transmitere 

Capitolul VI Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii 

Art. 21 Activitate de intermediere pe teritoriul altor state membre 

Art. 22 Atribuţii şi schimb de informaţii între autoritățile competente 

Art. 23 Activitatea de intermediere pe teritoriul României  

Art. 24 Monitorizarea activității 

Art. 25 Prevederi  finale 

Capitolul VII Dispoziții finale 

Art. 26 Alte prevederi  

Art. 27 Intrarea în vigoare 

Numerotare  Titlu Anexă / Tip 
raportare 

Anexa nr. 1 Cerere standard privind autorizarea ca broker  

Anexa nr. 2 Clauzele contractuale minime cuprinse în contractul de 
asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor 

 

Anexa nr. 3 Declaraţie - acționari sau asociați semnificativi  

Anexa nr. 4 Declaraţie - administrator persoana fizică  

Anexa nr. 5 Declaraţie - conducător executiv  

Anexa nr. 6 Cerere de aprobare a fuziunii/divizării  

Anexa nr.7 Certificat de absolvire a programului de calificare profesională  

Anexa nr.8 Certificat de absolvire a programului de pregătire profesională 
continuă 

 



 

 

Anexa nr.9 Registrul  Absolvenților anuală/semestrială 

Anexa nr. 10 Situația privind evoluția şi structura capitalului social                                    
la data de ........   

anuală/semestrială 

Anexa nr.11 Situaţia privind activitatea de intermediere la data de ...........   trimestrială 

Anexa nr. 12 Situaţia veniturilor obţinute de brokeri la data de: . . . . . . . . trimestrială 

Anexa nr.13 Stuaţia activelor şi pasivelor bilanţiere deţinute de brokeri la 
sfârşitul trimestrului . . . . . . 

trimestrială 

Anexa nr.14 Situaţia datoriilor şi a creanţelor din activitatea de intermediere 
la data de . . . . 

trimestrială 

Macheta 
nr. 1 

Datorii provenite din activitatea de intermediere 
(conturile 401, 402, 403) 

Macheta 
nr. 2 

Creanţe legate de activitatea de intermediere 
(conturile 403, 411, 412 şi 491) 

Anexa nr.15 Situaţia privind taxa de funcţionare pentru activitatea de 
intermediere aferentă trimestrului ........ 

trimestrială 

Anexa nr.16 Situaţia rectificativă privind taxa de funcţionare pentru 
activitatea de intermediere aferentă trimestrului ..........  

trimestrială 

Anexa nr.17 Documentație privind activitatea de intermediere pe teritoriul 
altor state membre 

 

 


