COMISIA NAŢIONALĂ
A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor
specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări
nr. 45/5 din 16.10.2009
(în vigoare 31.12.2009)

Monitorul Oficial nr.197-200 art.877 din 31.12.2009
***
În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art.48 alin.(3) lit.g) şi lit.i), art.49 alin.(2) lit.g), lit.h), alin.(4),
art.53 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 "Cu privire la asigurări" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr.47-49, art.213), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b) şi lit.h), art.21 alin.(1),
art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei
Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126/BIS), Comisia Naţională a Pieţei
Financiare
[Clauza de emitere completată prin Hot.CNPF nr.24/3 din 28.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă forma şi conţinutul Registrului subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi
asistenţilor în brokeraj ai intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări,
conform anexei nr.2.
3. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin
personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi, conform anexei nr.3.
4. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind datoriile intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări către
asigurători, conform anexei nr.4.
[Pct.4 introdus prin Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021]
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU

Chişinău, 16 octombrie 2009.
Nr.45/5.

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
nr.93 din 15.12.2009

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009

Registrul
subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor
în brokeraj ai intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări
________________________________________________
(denumirea) (cod IDNO)

la data _______________
Număr Nume,
Cod
de rînd prenume IDNO /Cod
(cod Denumire
IDNP
unic)

1

2

3

Funcţia
Tip
Data intrării
Data
Temei de Menţiuni
deţinută – contract în vigoare a
încetării
încetare a
pentru
contractului contractului contractului
personalul
propriu sau
genul de
activitate
pentru
asistentul în
brokerajpersoană
juridică
4
5
6
7
8
9

Administrator________________
Contabil - şef_____________

MODUL DE COMPLETARE
a registrului subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere

şi asistenţilor în brokeraj ai intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări
a) Număr de rînd (cod unic) – se completează prin atribuirea numărului de rînd. Numărul de rînd este
unic pentru fiecare persoană şi nu poate fi radiat din registru. În cazul modificării datelor din registru pentru o
anumită persoană, datele noi se înscriu în locul celor vechi, despre care fapt se vor face menţiunile necesare.
b) Nume, prenume/Denumire – se indică numele şi prenumele persoanei fizice-personal propriu/asistent
în brokeraj, denumirea – în cazul cînd asistentul în brokeraj este persoană juridică
c) Cod IDNO/Cod IDNP – pentru persoane fizice se va indica codul conform datelor buletinului de
identitate, pentru persoane juridice – numărul conform certificatului de înregistrare de stat sau datelor din
Buletinul electronic.
d) Funcţia deţinută (pentru personal propriu) sau genul de activitate pentru asistentul în brokerajpersoană juridică – pentru personalul propriu se va indica funcţia deţinută în cadrul entităţii, pentru asistenţii în
brokeraj-persoane juridice se va completa cu genul de activitate desfăşurat.
e) Tip contract – se va indica în ce bază îşi desfăşoară activitatea persoanele angajate sau asistenţii în
brokeraj – contract de muncă sau contract civil.
f) Data intrării în vigoare a contractului – se va indica data începerii desfăşurării activităţii personalului
propriu/ asistentului în brokeraj.
g) Data încetării contractului – se va indica data încetării desfăşurării activităţii /eliberării din funcţie a
personalului propriu/ asistentului în brokeraj.
h) Temei de încetare a contractului – se va indica motivul încetării acţiunii contractului – expirare
termen/ rezilierea contractului.
PREZENTAREA REGISTRULUI
Registrul subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor în brokeraj ai
intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pînă la data de
25 februarie a anului următor perioadei de gestiune, pe suport de hîrtie şi în format electronic (format Microsoft
Excel).
Registrul pe suport de hîrtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul şi contabilul-şef al
intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări, se consideră original.

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021]
[Anexa nr.1 completată prin Hot.CNPF nr.23/11 din 24.05.2013, în vigoare 07.06.2013]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009
RAPORTUL
privind activitatea de bază a intermediarului
în asigurări şi/sau reasigurări
__________________________________________
(denumire)

(cod IDNO)

pentru perioada 1 ianuarie 20__ - _____________
Clasa de
asigurări

Cod
rînd

1
2
TOTAL I+II
010
I. Asigurări
020
generale
Asigurări de
0201
accidente
(inclusiv
accidentele de
muncă şi bolile
profesionale)
Asigurări de
0202
sănătate,
inclusiv:
- cu valabilitate 02021
în Republica
Moldova
- cu valabilitate 02022
în afara
teritoriului
Republicii
Moldova
Asigurări de
0203
vehicule
terestre (altele
decît feroviare)
(CASCO)

Numărul de
contracte
intermediate în
perioada
de
gestiune
(unităţi)

3

Creanţe aferente
Prime
primelor brute
brute
subscrise (lei)
subscrise
intermecu
Total
la
diate în
(lei) care termen
perioada
terme- expirat
de
nul de (lei)
gestiune
plată
(lei)
nu a
sosit
(lei)
4
5=6+7
6
7

Prime
încasate
pe contractele
intermediate în
perioada
de
gestiune
(lei)
8

Comisioane calculate în
perioada de gestiune
Total
inclusiv:
(lei)
din asisdin
tenţă şi
activitatea de soluţiointerme- narea
diere dosarelor
de daune
(lei)
(lei)
9=10+11

10

11

Numărul Valoarea
de daune daunelor
regularia- regularizate
zate
(lei)
(unităţi)

12

13

Asigurări de
vehicule de
cale ferată
Asigurări de
nave aeriene
Asigurări de
nave maritime,
lacustre şi
fluviale
Asigurări de
bunuri în tranzit
Asigurări de
incendiu şi
alte calamităţi
naturale,
inclusiv
asigurarea:
construcţiilor
(clădiri, case,
apartamente)
bunurilor
animalelor
culturilor
agricole
Alte asigurări
de bunuri,
inclusiv
asigurarea:
construcţiilor
(clădiri, case,
apartamente)
bunurilor
animalelor
- culturilor
agricole
Asigurări de
răspundere
civilă auto,
inclusiv:
asigurare
internă
(obligatorie)
asigurare
externă
(obligatorie)
asigurare
internă
(facultativă)
a
transportatorilor
faţă de călători
a
transportatorilor
şi expeditorilor
în baza
carnetului TIR
a
transportatorilor
şi expeditorilor
în baza
Convenţiei
CMR
Asigurări de
răspundere
civilă avia
Asigurări de
răspundere
civilă maritimă,
lacustră şi
fluvială
Asigurări de
răspundere
civilă
generală,
inclusiv:
notarilor
- avocaţilor

0204

0205
0206

0207
0208

02081

02082
02083
02084
0209

02091

02092
02093
02094
0210

02101

02102

02103

02104

02105

02106

0211

0212

0213

02131
02132

- auditorilor
a organizaţiilor
– surse de
pericol sporit
- alte tipuri
Asigurări de
credite
Asigurări de
garanţii
Asigurări de
pierderi
financiare
Asigurări de
protecţie
juridică
Asigurări de
asistenţă a
persoanelor
aflate în
dificultate în
cursul
deplasărilor
sau absenţelor
de la domiciliu
ori de la locul
de reşedinţă
permanentă
II. Asigurări de
viaţă din care:
Asigurări de
viaţă (fără
asigurarea cu
pensii şi fără
anuităţi)
Asigurări de
pensii şi
anuităţi
Asigurări de
accidente şi
boală,
suplimentare la
asigurarea de
viaţă
Asigurări de
sănătate,
suplimentare la
asigurarea de
viaţă
Asigurări de
căsătorie,
asigurări de
naştere
Asigurări de
viaţă şi anuităţi
care sunt
legate de
fonduri de
investiţii,
prevăzute la
lit.a) şi lit.b) din
anexa nr.1 la
Legea
nr.407/2006

02133
02134

02135
0214
0215
0216

0217

0218

030
0301

0302

0303

0304

0305

0306

Administrator _______________
Contabil-şef ________________
MODUL DE COMPLETARE
a Raportului privind activitatea de bază a intermediarului
în asigurări şi/sau reasigurări
1. În coloana 3 se indică numărul de contracte intermediate în perioada de raportare, exceptînd numărul contractelor
reperfectate;
2. În coloana 4 se indică primele brute subscrise pentru contractele de asigurare/reasigurare intermediate de intermediarul în
asigurări şi/sau reasigurări, inclusiv primele rezultate din reperfectarea contractelor de asigurare, exceptînd primele pe contractele
rezoluţionate (reziliate) şi anulate;
3. În coloana 5 se indică totalul creanţelor aferente primelor brute subscrise ale intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări,
rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare;
4. În coloana 6 se indică creanţele aferente primelor brute subscrise la care termenul de plată nu a sosit (ratele) conform

contractului de asigurare;
5. În coloana 7 se indică creanţele aferente primelor subscrise la care termenul de plată a expirat conform contractului de
asigurare;
6. În coloana 8 se indică primele încasate în perioada de raportare pe contractele de asigurare/reasigurare intermediate,
exclusiv de către intermediar, excluzînd primele subscrise în perioada de raportare cu achitarea directă la asigurător(reasigurător).
Primele de asigurare încasate de brokerii de asigurare/reasigurare prin asistenţi în brokeraj se reflectă în Raport în perioada în
care acestea au fost încasate în casieria sau pe contul curent al brokerului de asigurare/reasigurare;
7. În coloana 9 se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, beneficii, alte remunerări/comisioane etc.) calculate pentru
activitatea de intermediere şi activitatea de asistenţă şi soluţionarea dosarelor de daună în perioada de raportare;
8. În coloana 10 se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, beneficii, alte remunerări/comisioane etc.) calculate pentru
activitatea de intermediere a contractelor de asigurare/reasigurare încheiate în perioada de raportare, potrivit documentelor primare
(Actul de îndeplinire a serviciilor de intermediere în asigurări şi factura fiscală eliberată în acest sens);
9. În coloana 11 se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, beneficii, alte remunerări/comisioane etc.) calculate pentru
activitatea de asistenţă şi soluţionarea dosarelor de daună aferente în perioada de raportare, potrivit documentelor primare (Actul de
îndeplinire a serviciilor de asistenţă în asigurări şi factura fiscală eliberată în acest sens);
10. În coloana 12 se indică numărul dosarelor de daună regularizate;
11. În coloana 13 se indică valoarea daunelor regularizate.
PREZENTAREA RAPORTULUI
Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări se completează de către intermediarii în
asigurări persoane juridice cumulativ de la începutul anului şi se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, trimestrial, pînă la
data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, şi anual, pînă la data de 25 februarie a anului următor perioadei de gestiune, pe
suport de hîrtie şi în format electronic (format Microsoft Excel).
Raportul pe suport de hîrtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul şi contabilul-şef al intermediarului în asigurări
şi/sau reasigurări, se consideră original.
Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări care şi-au încetat activitatea de intermediere prezintă ultimul Raport pentru perioada
de raportare aferentă momentului retragerii licenţei de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021]
[Anexa nr.2 completată prin Hot.CNPF nr.23/11 din 24.05.2013, în vigoare 07.06.2013]
[Anexa nr.2 în redacţia Hot. CNPF nr.52/12 din 18.11.2010, în vigoare 11.03.2011]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
nr.9 din 24 ianuarie 2011

RAPORT
privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări
prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi
___________________________________________________
(denumire) ______ (cod IDNO)

pentru perioada 1 ianuarie 20__ - ______________
Categorii de intermediari

1
Personal propriu
Asistenţi în brokeraj persoane fizice
Asistenţi în brokeraj persoane juridice
Subagenţi
TOTAL

Total prime brute
subscrise
(de către personalul
propriu,
asistenţii în brokeraj,
subagenţi), lei
2

Comision (salariu) calculat
pentru încheierea
contractelor de asigurare,
lei

3

Administrator____________
Contabil-şef________________????????????????????????L.Ş.
MODUL DE COMPLETARE
a raportului privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau
reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj
şi/sau subagenţi
1. În coloana 2 se indică primele brute subscrise, inclusiv de către personalul propriu, asistenţii în
brokeraj persoane fizice, asistenţii în brokeraj persoane juridice, subagenţi, totalul fiind egal cu totalul înregistrat
în coloana 5 a Raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări, pentru
aceeaşi perioadă de gestiune;
2. În coloana 3 se indică comisionul, pentru asistenţii în brokeraj şi subagenţi, şi/sau salariul calculat
personalului propriu, pentru încheierea contractelor de asigurare.

3. Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări vor indica datele în Raport după cum urmează:
1) Brokerul de asigurare şi/sau reasigurare va indica primele brute subscrise, comisionul şi/sau salariul
calculat pentru personalul propriu şi comisionul pentru asistenţi în brokeraj – persoană fizică sau persoană
juridică;
2) Agentul de asigurare persoană juridică va indica primele brute subscrise, comisionul şi/sau salariul
calculat pentru personal propriu (administrator) şi subagenţi;
3) Agentul bancassurance (bancă comercială, asociaţie de economii şi împrumut, organizaţie de creditare
nebancară) va indica primele brute subscrise şi comisionul şi/sau salariul calculat pentru intermedierea
contractelor de asigurare/reasigurare prin personalul propriu.
PREZENTAREA RAPORTULUI
Raportul privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în
brokeraj şi/sau subagenţi se completează cumulativ de la începutul anului şi se prezintă Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, şi anual, pînă la data
de 25 februarie a anului următor perioadei de gestiune, pe suport de hîrtie şi în format electronic (format
Microsoft Excel).
Raportul pe suport de hîrtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul şi contabilul-şef al
intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări, se consideră original.
Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări care şi-au încetat activitatea de intermediere prezintă ultimul
Raport pentru perioada de raportare aferent momentului retragerii licenţei de către Comisia Naţională a Pieţei
Financiare.

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021
[Anexa nr.3 în redacţia Hot. CNPF nr.52/12 din 18.11.2010, în vigoare 11.03.2011]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.45/5 din 16.10.2009
RAPORTUL
privind datoriile intermediarului în asigurări
şi/sau reasigurări către asigurători
_______________________________________________
(denumire)

(cod IDNO)

pentru perioada 1 ianuarie 20__ - __________________
Nr. Asigurători

1
1
2
3
...
n

2

Datorii aferente primelor brute subscrise
asigurare RCA internă
asigurare externă Carte alte tipuri de asigurare
(obligatorie)
Verde (obligatorie)
cu termenul
la care
cu termenul
la care
cu termenul
la care
de
termenul de
de
termenul de
de
termenul de
scadenţă n- scadenţă scadenţă n- scadenţă scadenţă n- scadenţă
expirat
a sosit
expirat
a sosit
expirat
a sosit
conform
conform
conform
conform
conform
conform
contractului contractului contractului contractului contractului contractului
de mandat de mandat de mandat de mandat de mandat de mandat
3
4
5
6
7
8

TOTAL DATORII

cu termenul
la care
de
termenul de
scadenţă n- scadenţă
expirat
a sosit
conform
conform
contractului contractului
de mandat de mandat
9=3+5+7
10=4+6+8

TOTAL
Administrator ______________
Contabil-şef _______________
MODUL DE COMPLETARE
privind datoriile intermediarului în asigurări
şi/sau reasigurări către asigurători
1. În coloanele 3, 5 şi 7 se indică datoriile aferente primelor brute subscrise la care termenul de scadenţă n-a sosit
conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat;
2. În coloanele 4, 6 şi 8 se indică datoriile aferente primelor brute subscrise cu termenul de scadenţă expirat conform
contractului de mandat;
3. În coloana 9 se indică totalul datoriilor aferente primelor brute subscrise ale intermediarului în asigurări/reasigurări la
care termenul de scadenţă n-a sosit conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat;
4. În coloana 10 se indică totalul datoriilor aferente primelor brute subscrise ale intermediarului în asigurări/reasigurări cu
termenul de scadenţă expirat conform contractului de mandat;
PREZENTAREA RAPORTULUI
Raportul privind datoriile intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări către asigurători se completează de către
intermediarii în asigurări persoane juridice cumulativ de la începutul anului şi se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi anual, pînă la data de 25 februarie a anului următor
perioadei de gestiune, pe suport de hîrtie şi în format electronic (format Microsoft Excel).
Raportul pe suport de hîrtie, semnat (olograf/electronic) de către administratorul şi contabilul-şef al intermediarului în

asigurări şi/sau reasigurări, se consideră original.
Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări care şi-au încetat activitatea de intermediere prezintă ultimul Raport pentru
perioada de raportare aferentă momentului retragerii licenţei de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
[Anexa nr.4 introdusă prin Hot.CNPF nr.53/8 din 10.11.2020, în vigoare 01.01.2021

