SINTEZA
obiecțiilor şi propunerilor/recomandărilor (structurată pe puncte din proiect)
la proiectul Hotărârii privind modificarea Hotărârii CNPF nr.45/5 din 16.10.2009
Conținutul articolelor/
punctelor din proiectul
prezentat spre avizare și
coordonare

Participantul la
Nr.
Conținutul obiecției/
avizare
obiecției/
propunerii/recomandării
(expertizare)/
propuneri
consultare publică i/recoman
-dării
I.
Obiecţii şi propuneri de ordin general
Ministerul
Finanțelor

II.

Argumentarea autorului proiectului

1

Conform prevederilor art.3, pct.5 din Legea Se acceptă.
nr.845/1992 ci privire la antreprenoriat și
întreprinderi, întreprinderile și întreprinzătorii nu Hotărârea a fost modificată în acest sens.
sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie
pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care
legislația prevede necesitatea aplicării ștampilei
întreprinderii sau întreprinzătorului, cerința se
consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de
persoana împuternicită de întreprindere sau de
întreprinzător.

1

Totodată, cuvintele „anului următor anului de Se acceptă.
gestiune” a fi aduse în concordanță cu terminologia
utilizată în Legea contabilității și raportării Hotărârea a fost modificată în acest sens.
financiare nr.287/2017.

Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiectul Hotărârii

1. În coloana 3 se indică numărul FlagMAN-D SRL
de contracte intermediate în perioada
de raportare.

1

În coloana 3:

Se acceptă.

În conformitate cu prevederile Modul de Hotărârea a fost modificată în acest sens.
completare a Raportului privind activitatea de bază
a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări (în
continuare „Modul de completare”) în coloana 3 se
indică numărul de contracte intermediate în
perioada de raportare. Venim cu propunerea să fie
expres prevăzut că în numărul total al contractelor
să nu fie incluse reperfectările contractelor de
asigurare încheiate anterior, chiar și dacă aceste
acte prevăd încasarea primelor de asigurare
1

suplimentare.
În coloana 4:
2.
În coloana 4 se indică
primele brute subscrise pentru
contractele de asigurare/reasigurare
intermediate, înainte de deducerea
oricăror sume din acestea de
intermediarul în asigurări și/sau
reasigurări;

3.

2

În Modul de completare este stabilit că în coloana 4 Se acceptă.
se indică primele brute subscrise pentru contractele
de asigurare/reasigurare intermediate, înainte de Hotărârea a fost modificată în acest sens.
deducerea oricăror sume din acestea de
intermediarul în asigurări și/sau reasigurări. Venim
cu propunerea să fie adăugată expres prevederea că
din sumele primelor de asigurare nu se exclud
primele subscrise spre restituire aferente
contractelor reziliate, anulate sau reperfectate și
orice alte tranzacții cu efect de micșorare a primei
inițial subscrise (așa numite primele anulate) și se
adaugă
primele
de
asigurare
din
modificările/reperfectările contractelor de asigurare
cu efect de majorare a primelor subscrise inițial.
Reieșind din necesitatea egalării fluxului de primele Nu se acceptă.
de asigurare pe portofoliu administrat de
Informația nu este relevantă
intermediere în asigurări propunem să completați
autoritatea de supraveghere.
Raportul privind activitatea de bază cu coloana
„Primele de asigurare anulate pe contractele
intermediate” cu indicarea în Modul de completare
a următorului conținut: „În Coloana ..... se indică
primele de asigurare spre restituire pe contractele
reziliate, anulate și micșorările primelor inițial
subscrise pe contractele de asigurare prin
reperfectarea contractului de asigurare sau acordul
adițional”.

pentru

În coloana 5:
4.
În coloana 5 se indică
creanțele aferente primelor brute
subscrise ale intermediarul în
asigurări și/sau reasigurări către
asigurători, rezultate din sumele
încasate cu titlu de prime de
asigurare;

Se acceptă.
În Modul de completare este stabilit că în coloana 5
se indică creanțele aferente primelor
brute Hotărârea a fost modificată în acest sens.
subscrise ale intermediarul în asigurări și/sau
reasigurări către asigurători, rezultate
din
sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.
Venim cu propunerea să fie adăugată
expres prevederea că în indicatorul din coloana 5 se
2

vor
include
creanțele
aferente
primelor
subscrise scadente la data raportării și cele
nescadente.
În coloana 6:
5.
În coloana 6 se indică
primele încasate pe contractele de
asigurare/reasigurare în perioada de
raportare;

În Modul de completare este stabilit că în coloana 6 Se acceptă.
se indică primele încasate pe
contractele de
asigurare/reasigurare în perioada de raportare, Hotărârea a fost modificată în acest sens.
inclusiv avansurile primite în
perioada de
raportare pentru contractele ulterioare.
Referitor la primele subscrise cu achitarea directă la
companiile
de
asigurări
venim
cu
propunerea ca în Modul de completare să fie indicat
expres „În coloana 6 se indică primele
încasate pe contractele de asigurare/reasigurare în
perioada de raportare exclusiv de
intermediar,
excluzând primele subscrise în perioada de
raportare cu achitarea directă la
companiile
de asigurări”.
Venim cu propunerea ca să fie menționat expres în
Modul de completare că primele încasate
de către intermediar prin asistenții în brokeraj să fie
reflectate în Raport în coloana 6 în
perioada în care acestea au fost încasate în casieria
sau pe contul curent al intermediarului.
În coloana 8:

6.
În coloana 8 se indică
comisioanele (bonusuri, tantieme,
alte remunerări etc.) calculate pentru
activitatea de intermediere a
contractelor de asigurare/reasigurare
încheiate în perioada de raportare;

Se acceptă.

În Modul de completare este stabilit că în coloana 8 Hotărârea a fost modificată în acest sens.
se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, alte
remunerări etc.) calculate pentru activitatea de
intermediere a contractelor de asigurare/reasigurare
încheiate în perioada de raportare. Reieșind din
considerentul că unele companii de asigurări oferă
comision de asigurare pentru primele de asigurare
încasate, respectiv intermediarul recunoaște
veniturile
și
eliberează
factura
pentru
comisionul aferent primelor încasate, venim cu
3

propunerea să fie adăugată expres prevederea că
prin noțiunea de comisioanele (bonusuri, tantieme,
alte remunerări etc.) calculate se subînțelege
comisionul calculat în baza documentelor primare
cum ar fi Actul de îndeplinire a serviciilor de
intermediere în asigurări și factura fiscală eliberată
în acest sens.
În Modul de completare este stabilit că în coloana 8
se indică comisioanele (bonusuri, tantieme, alte
remunerări etc.) calculate pentru activitatea de
intermediere a contractelor de asigurare/reasigurare
încheiate în perioada de raportare. Venim cu
propunerea să fie adăugată expres prevederea că din
sumele comisionului calculat nu se va exclude
comisionul pentru contractele reziliate și anulate pe
care intermediarul efectiv nu îl va primi sau este
obligat să-l întoarcă asigurătorului, fiind partea
integrala
a
cheltuielilor
operaționale
ale
intermediarului de asigurări.

Coloana 5 și coloana 6:
Venim cu propunerea ca coloana 5 să fie
redenumită în felul următor „Creanțele aferente
primelor de asigurare”, iar coloana 6 să fie
redenumită în „Prime încasate” întru evitarea
interpretărilor greșite cu privire la perioada
contractelor pentru care au fost încasate.

Nu se acceptă.
Se relevă, că potrivit actelor de prestare
servicii și facturilor fiscale eliberate de
asigurători, comisionul recalculat pe
contractele reziliate se diminuează din
totalul comisioanelor (se reflectă cu minus
în factură). Având în vedere că în coloanele
9-11 (raportul revizuit) se indică
comisioanele potrivit documentelor primare
(Actul de îndeplinire a serviciilor de
intermediere /de asistență în asigurări și
factura fiscală eliberată în acest sens),
această propunere nu va fi în concordanță
cu modul de completare a raportului.
Se acceptă.
Hotărârea a fost modificată în acest sens.

Anexa 3:
Referitor la Anexa 3 la Hotărârea CNPF nr. 45/5 Nu se acceptă.
din 16.10.2009 venim cu propunerea să fie indicat Informația nu este relevantă
expres că „comisioanele calculate prin personal autoritatea de supraveghere.
propriu” - presupune cheltuielile privind
remunerarea angajaților ce dețin certificatul de

pentru
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calificare primit de la CNPF, inclusiv și
concedialele, premiile, ajutoarele materiale etc. și
cheltuielile suportate de intermediar aferente
contribuțiilor de
asigurări sociale obligatorii
(18%) și primele de asigurare obligatorie de
asistență medicală achitate de angajator (4,5%).
Totodată, venim cu propunerea ca prevederea
privind prezentarea raportului către CNPF pe suport Se acceptă.
de hârtie și în format electronic (format Microsoft
Hotărârea a fost modificată în acest sens.
Excel), Raportul pe suport de hârtie, semnat de
către administratorul și contabilul-șef al
intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, cu
ștampila aplicată, să includă și sintagma „semnarea
cu semnătura electronică a documentului în format
pdf se admite”.

Notă: Proiectul Hotărârii a fost remis pentru avizare și consultări publice autorităților/instituțiilor publice și entităților – participanți profesioniști. BC
„EXIMBANK” SA și BC „MOLDINDCONBANK” S.A. au examinat proiectul de Hotărâre și au comunicat CNPF lipsa de obiecții și propuneri asupra acestui
proiect, alți participanți profesioniști la piața asigurărilor nu au prezentat careva obiecții.

Departamentul asigurări
L. Bugai (executor) _______________________
P. Condrea

_______________________

T. Ciobanu

_______________________
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