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Norma nr. 16/2019 pentru modificarea alin. (3) al 
art. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere 

Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea 
profesională a persoanelor implicate în 

activitatea de distribuţie   
 

În vigoare de la 26 iunie 2019 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 26 iunie 2019. 

Formă aplicabilă la 15 aprilie 2021. 
 

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), ale art. 3 alin. (1) lit. b) 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. 4 alin. (12) şi (13), art. 10 alin. (2) şi (3) şi ale art. 36 
alin. (1) lit. f) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările 
ulterioare,   
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din 
cadrul şedinţei din data de 25 iunie 2019, 
   
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
   
   Art. I. -   La articolul 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 
20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de 
distribuţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1090 din 21 
decembrie 2018, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
   " (3) Certificatele de pregătire profesională emise de ISF care expiră începând 
cu data intrării în vigoare a prezentei norme rămân valabile până la data de 
30.11.2019, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b); prevederea se aplică 
şi în cazul angajaţilor societăţilor pentru urmarea programelor de pregătire 
profesională iniţială."   
   Art. II. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
şi intră în vigoare la data publicării. 
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