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Norma nr. 29/2016 

pentru modificarea anexei nr. 1  

la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări,  

puse în aplicare prin Ordinul președintelui CSA  

nr. 10/2007 

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1)  lit. b), 

precum 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 şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

  

            În temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi q), art. 34 alin. (4)  si  art. 35 alin. (115) și  (116)  

din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi 

reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, 

 potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din 

data 28.06.2016, 

     Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 

 

Art. I. – La anexa nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în 

reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 

nr. 10/2007, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 14 august 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, punctul III al machetei nr. 1, Agenţi de asigurare 

subordonaţi persoane juridice, se modifică după cum urmează: 

 

„III. AGENŢI DE ASIGURARE SUBORDONAŢI PERSOANE JURIDICE   

        

 

Codul 

unic 

alocat de 

ASF 

Data înregistrării 

Denumirea 

persoanei 

juridice 

Codul de 

identificare 

fiscală 

(CIF/CUI) 

Numele și prenumele 

conducătorilor 

activităţii de 

bancassurance  

Clasele de 

asigurare 

intermediate 

Observaţii 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Persoane fizice care desfășoară activitate de intermediere în asigurări în cadrul agentului de asigurare 

subordonat persoană juridică  

 

 

Codul 

unic 

alocat de 

ASF 

Numele şi 

prenumele 

Codul numeric 

personal (CNP) 

Calitate 

(conducător 

bancassurance 

/ persoană 

fizică) 

Codul de 

identificare 

fiscală al 

agentului de 

asigurare 

subordonat 

PJ (CIF/CUI) 

Clasele de 

asigurare 

intermediate 

Data 

înregistrării 

Observaţii 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Art. II. – Termenul prevăzut la art. II din Norma Autorității de Supraveghere Financiară                    

nr. 19/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în 

asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, se prorogă până la data de 30 septembrie 2016. 

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

vigoare la data publicării acesteia. 

 

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Mişu  NEGRIȚOIU 

 

 

 

Bucureşti, 29.06.2016 

Nr. 29 

 

 


