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B.  SECTORUL  ASIGURĂRILOR - REASIGURĂRILOR 
 

Acte individuale emise de A.S.F. - Sectorul asigurărilor - reasigurărilor și publicate integral 
 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 581/2013 din 06/08/2013 
 

DECIZIE 
privind aprobarea cererii de prelungire a suspendării activității Societății ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 28/08/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 28 august 2013 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, municipiul 
București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

potrivit Notei Direcției autorizare avizare nr. SAR-DAA/B-26869 din 2 august 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii de prelungire a suspendării activității Societății ASIG CONSULT BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, ap. 44, sectorul 5, 
înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J40/2146/06.03.2000, cod unic de înregistrare 12748898/08.03.2000, 
înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-051 din 10 aprilie 2003,  
 

d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prelungirea suspendării 
activității pentru 24 de luni, respectiv până la data de 1 iulie 2015, Societății ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu 
sediul social în municipiul București, aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, ap. 44, sectorul 5, înmatriculată în registrul comerțului 
cu numărul de ordine J40/2146/06.03.2000, cod unic de înregistrare 12748898/08.03.2000, înmatriculată în Registrul brokerilor de 
asigurare cu nr. RBK-051 din 10 aprilie 2003, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 2 din 20 iunie 2013.  

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare, prevăzută la art. 1, societății i se interzic atât 
desfășurarea activității de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori 
acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât și 
desfășurarea oricăror altor operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările 
și completările ulterioare.  

Art. 3. - (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea ASIG CONSULT BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiară reluarea activității de asigurare sau 
încetarea activității de broker de asigurare.  

(2) Reluarea activității se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.  
Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 

32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 6 august 2013.  
Nr. 581. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 584/2013 din 07/08/2013 
 

DECIZIE 
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare 

 a Societății FORSAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 28/08/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 28 august 2013 

 
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza prevederilor Legii  
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor 
emise în aplicarea acesteia,  

potrivit Notei Direcției autorizare avizare nr. SAR-DAA/B-26920 din 5 august 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii societății FORSAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obținere a 
autorizației de funcționare ca broker de asigurare,  
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - Societatea FORSAFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 2, 
județul Sibiu, număr de ordine în registrul comerțului J32/193/04.03.2013, cod unic de înregistrare 31314909/05/03.2013, este 
autorizată să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform 
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data 
înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.  

Art. 3. - Societatea are obligația de a raporta Direcției autorizare și avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro 
copia scanată a contractului de asigurare/a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională și a condițiilor de asigurare, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum și trimestrial copia scanată a documentelor 
care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă 
Jurnalul asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform 
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul 
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 7 august 2013.  
Nr. 584. 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 593/2013 din 09/08/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a  

Societății SĂVULESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 28/08/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 28 august 2013 

 
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza prevederilor Legii  
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor 
emise în aplicarea acesteia,  

potrivit Notei Direcției autorizare avizare nr. SAR-DAA/B-28309 din 7 august 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii societății SĂVULESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obținere a 
autorizației de funcționare ca broker de asigurare,  
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Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - Societatea SĂVULESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Giurgiu, str. Negru 
Vodă, bl. 24/511, sc. F, et. 1, ap. 65, județul Giurgiu, număr de ordine în registrul comerțului J52/238/16.04.2013, cod unic de 
înregistrare 31517970/16.04.2013, este autorizată să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de 
broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data 
înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.  

Art. 3. - Societatea are obligația de a raporta Direcției autorizare și avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro 
copia scanată a contractului de asigurare/a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională și a condițiilor de asigurare, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum și trimestrial copia scanată a documentelor 
care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă 
Jurnalul asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform 
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul 
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 9 august 2013.  
Nr. 593. 
 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 625/2013 din 21/08/2013 
 

DECIZIE 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării doamnei Dorica Banta,  

conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 558 din 03/09/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 03 septembrie 2013 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat în perioada 3 iunie 2013-4 iunie 2013 la Societatea „S.I.N. Insurance 
Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, județul Mehedinți, 
J25/335/05.08.2011, CUI 28965958/08.08.2011, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 218/2012,  
RBK-717/24.04.2012, reprezentată de doamna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă,  

a constatat următoarele:  
1. Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12 din 29 mai 2013 s-a dispus efectuarea unui control inopinat la 

Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. și s-a stabilit obligația de a fi puse la dispoziția echipei de control toate documentele și 
evidențele contabile și să asigure condițiile pentru desfășurarea în mod operativ a controlului conform prevederilor art. 381 alin. (12) 
din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

În perioada controlului nu au fost puse la dispoziția echipei de control a Autorității de Supraveghere Financiară 
documentele și evidențele contabile ale brokerului.  

Astfel, au fost încălcate prevederile Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12 din 29 mai 2013, art. 35 alin. (5) 
lit. e) și art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

2. Raportările aferente trimestrului II 2012 și semestrului I 2012 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară cu întârziere.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 3 pct. II și III, Termen de transmitere, din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le 
întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.  
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Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

3. Până la data efectuării controlului, raportările anuale și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 nu 
au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art. 3 pct. I din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare 
și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările 
ulterioare, și ale art. 1 alin. (3) și art. 4 din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul 
asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

4. Până la data efectuării controlului, raportările aferente trimestrului IV 2012 și semestrului I 2013 nu au fost transmise la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 3 pct. II și III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de 
asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu 
modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

5. Doamna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., 
este persoana împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică, învestită cu competența de a angaja răspunderea 
intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. A pct. 11 și 112 din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 
alin. (1) și (2) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare 
și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările 
ulterioare, doamna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. 
răspunde atât de realitatea și exactitatea datelor cuprinse în raportări, cât și de respectarea termenelor de transmitere a acestora.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c), lit. e) și alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de  
10.000 lei și cu retragerea aprobării dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance 
Broker” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, Calea Moților nr. 134 I, județul Alba, CNP 2620330015387, CI seria AX  
nr. 274824 emisă de SPCLEP Alba la data 27 octombrie 2006.  

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% se face venit la bugetul Autorității de 
Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 de zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, 
deschis pe seama Autorității de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului București.  

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.  
(4) În conformitate cu art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, prezenta 

decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de 
Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale.  

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. 
Insurance Broker” - S.R.L., poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în 
conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Dan Radu Rușanu 
București, 21 august 2013.  
Nr. 625. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
Decizie nr. 626/2013 din 21/08/2013 

 
DECIZIE 

privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 06/09/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 06 septembrie 2013 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma analizării rezultatelor controlului inopinat efectuat în perioada 3 iunie 2013-4 iunie 2013 la Societatea  
„S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, județul 
Mehedinți, J25/335/05.08.2011, CUI 28965958/08.08.2011, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 218/2012, RBK-717/24.04.2012, reprezentată de dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă, a constatat 
următoarele:  

1. La data controlului, Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. nu avea sediul social destinat exclusiv desfășurării 
activității pentru care a fost autorizată, unde să poată fi transmisă și primită corespondența de la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, la care să fie prezent în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de 
reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

2. La data controlului, Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. nu avea încheiat un contract de asigurare de 
răspundere civilă profesională.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a 
acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Autorizația de funcționare poate fi retrasă în cazul încetării valabilității contractului de asigurare de răspundere civilă 
profesională a brokerului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) lit. d) și ale alin. 7) lit. a) din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de 
reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare 
Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, 
județul Mehedinți, J25/335/05.08.2011, CUI 28965958/08.08.2011, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 
nr. 218/2012, RBK-717/24.04.2012, reprezentată de dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă.  

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de 
negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării 
contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de 
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor 
scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte, anterior 
comunicării prezentei decizii.  
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Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel 
București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 21 august 2013.  
Nr. 626. 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
Decizie nr. 627/2013 din 21/08/2013 

 
DECIZIE 

privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării doamnei Luminița Elena Matei, 
conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 06/09/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 06 septembrie 2013 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 
cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma analizării rezultatelor controlului inopinat efectuat în perioada 18 iunie 2013-19 iunie 2013 la Societatea „Stability 
Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, str. Palanca nr. 4 (birou B05), județul Timiș, 
J35/831/25.05.2010, CUI 26972100/25.05.2010, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 657/2010, RBK-
650/09.08.2010, reprezentată de dna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă,  

a constatat următoarele:  
1. Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2013 s-a dispus efectuarea unui control inopinat la Societatea 

„Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. și s-a stabilit obligația de a fi puse la dispoziția echipei de control a 
Autorității de Supraveghere Financiară toate documentele și evidențele contabile și să asigure condițiile pentru desfășurarea în mod 
operativ a controlului conform prevederilor art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

În perioada controlului nu au fost puse la dispoziția echipei de control a Autorității de Supraveghere Financiară 
documentele și evidențele contabile.  

Astfel au fost încălcate prevederile Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2013, ale art. 35 alin. (5) lit. e) și 
ale art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

2. Raportările anuale și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, în format letric și electronic, au fost 
transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 3 pct. I, „Termen de transmitere”, din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească 
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, și ale art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2011 pentru societățile 
din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2012.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

3. Raportările aferente trimestrului IV 2011 și semestrului I 2012, în format letric și electronic, precum și raportările aferente 
trimestrului III 2011, trimestrelor II-IV 2012 și semestrului I 2012, în format letric, au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară cu întârziere.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 3 pct. II, „Termen de transmitere”, și pct. III lit. a)-d), „Termen de transmitere”, din Normele privind forma și conținutul raportărilor 
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financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

4. Raportările anuale și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012, în format letric și electronic, nu au 
fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 3 pct. I din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare 
și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările 
ulterioare, și ale art. 4 din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul asigurărilor, puse în 
aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

5. Raportările aferente trimestrului I 2012, în format letric, precum și raportările aferente trimestrului I 2013, în format letric 
și electronic, nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 3 pct. II și pct. III lit. a) - d) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească 
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 
3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

6. Raportările privind taxa de funcționare aferente trimestrelor III și IV 2011 și trimestrelor I-IV 2012 au fost transmise la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 3 pct. II, „Termen de transmitere”, și pct. III lit. e), „Termen de transmitere”, din Normele privind forma și conținutul raportărilor 
financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

7. Doamna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „Stability Insurance - Broker 
de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., este persoana împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică, învestită cu 
competența de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. A  
pct. 11 și 112 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 
alin. (2) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau 
reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, 
doamna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-
Reasigurare” - S.R.L., răspunde atât de realitatea și exactitatea datelor cuprinse în raportări, cât și de respectarea termenelor de 
transmitere a acestora.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c), e) și alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de  
10.000 lei și cu retragerea aprobării doamna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea 
„Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Caransebeș, Str. Potocului nr. 37, județul 
Caraș-Severin, CNP 2671122110643, C.I. seria KS nr. 025153, emisă de Poliția Caransebeș la data 4 octombrie 2000.  

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% se face venit la bugetul Autorității de 
Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, 
deschis pe seama Autorității de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului București.  

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.  
(4) În conformitate cu art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, prezenta 

decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de 
Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale.  

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii doamna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la 
Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., poate face plângere la Curtea de Apel București, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
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Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Dan Radu Rușanu 
București, 21 august 2013.  
Nr. 627. 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 628/2013 din 21/08/2013 
 

DECIZIE 
privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a  

Societății „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 571 din 06/09/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 06 septembrie 2013 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 

1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma analizării rezultatelor controlului inopinat efectuat în perioada 18 iunie 2013-19 iunie 2013 la Societatea „Stability 
Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, str. Palanca nr. 4 (birou B05), județul Timiș, 
J35/831/25.05.2010, CUI 26972100/25.05.2010, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 657/2010,  
RBK-650/09.08.2010, reprezentată de dna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă,  

a constatat următoarele:  
1. La data controlului, Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu avea sediul social 

destinat exclusiv desfășurării activității pentru care a fost autorizată, unde putea fi transmisă și primită corespondența de la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, la care să fie prezent în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic 
de lucru.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de 
reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  

2. La data controlului, Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” -S.R.L. nu are încheiat un 
contract de asigurare de răspundere civilă profesională.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a 
acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Autorizația de funcționare poate fi retrasă în cazul încetării valabilității contractului de asigurare de răspundere civilă 
profesională a brokerului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de 
reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare 
Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, str. Palanca nr. 4 
(birou B05), județul Timiș, J35/831/25.05.2010, CUI 26972100/25.05.2010, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a 
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Asigurărilor nr. 657/2010, RBK-650/09.08.2010, reprezentată de dna Luminița Elena Matei, conducător executiv/persoană 
semnificativă.  

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de 
negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării 
contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de 
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare- Reasigurare” - S.R.L. are obligația să își notifice clienții în 
vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare- Reasigurare" - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate 
face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 
alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 21 august 2013.  
Nr. 628. 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizie nr. 637/2013 din 23/08/2013 
 

Decizia nr. 637/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității  
Societății „EMIASIG Broker de Asigurare” - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 05/09/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 05 septembrie 2013 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 
cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin dl Dan Radu Rușanu, în calitate de președinte, în temeiul 
art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat, în perioada 18 iunie 2013-21 iunie 2013 și 25 iunie 2013 la Societatea 
„EMIASIG Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul București, Str. Poștașului nr. 15, sectorul 3, înregistrată la oficiul 
registrului comerțului cu numărul J40/10811/19.06.2008, codul unic de înregistrare 24076014, înscrisă în Registrul brokerilor de 
asigurare cu nr. RBK-571/18.06.2009, reprezentată de dna Elena Cimpoeru - director executiv,  

a constatat următoarele:  
Prin adresa înaintată de Societatea „EMIASIG Broker de Asigurare” - S.R.L., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere 

Financiară cu nr. 6.807 din 29 mai 2013, a fost solicitată suspendarea, la cerere, a activității societății, în baza Hotărârii Adunării 
Generale a Asociaților Societății „EMIASIG Broker de Asigurare” - S.R.L. din data de 15 mai 2013.  

Brokerul a notificat societățile de asigurare cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activității de broker de 
asigurare și a solicitat situația eventualelor debite (prime de asigurare și documente cu regim special nedepuse) față de acestea.  

Societatea a inițiat procedura de notificare a asiguraților cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activității de 
broker de asigurare și îndrumarea acestora direct către asiguratori, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.  

La data controlului, societatea nu avea litigii pe rolul instanțelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foști 
salariați sau clienți.  

Societatea nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcționare.  
Societatea a asigurat condițiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei și a 

comunicat adresa unde se află arhiva societății, precum și datele de contact ale persoanei responsabile.  
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 

asigurare în România, având în vedere și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din data de 15 mai 2013,  
 

se  dec ide :   
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Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) și art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea 
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la 
cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activității de broker de asigurare desfășurate de Societatea „EMIASIG Broker de 
Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul București, Str. Poștașului nr. 15, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu 
numărul J40/10811/19.06.2008, codul unic de înregistrare 24076014, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr.  
RBK-571/18.06.2009, reprezentată de dna Elena Cimpoeru - director executiv.  

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societății i se interzic atât 
desfășurarea activității de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori 
acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât și 
desfășurarea oricăror altor operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările 
și completările ulterioare.  

Art. 3. - (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea „EMIASIG Broker de Asigurare” 
- S.R.L. este obligată să comunice reluarea activității de asigurare, menținerea suspendării sau încetarea activității de broker de 
asigurare.  

(2) Reluarea activității se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.  
Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din 

Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 23 august 2013.  
Nr. 637. 
 
 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 659/2013 din 29/08/2013 
 

DECIZIE  
privind sancționarea Societății „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A.  
cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă  

pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 05/09/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 05 septembrie 2013 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 93/2012 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul ședinței din data de 28 august 
2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat, efectuat începând cu data de 16 mai 2013 la Societatea 
„Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A., cu sediul în orașul Voluntari, șos. București Nord nr. 10, Global City Business Park, 
clădirea O23, et. 4, județul Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ștefan Tobescu - persoană semnificativă/director 
general,  

a constatat următoarele:  
1. La data controlului, reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu erau adecvate, ceea ce nu a 

asigurat funcționarea corespunzătoare a sistemului de control intern.  
Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 lit. b), c) și e) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de 

control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, 
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea 
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.  
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2. Au fost identificate erori operaționale din partea angajaților societății, precum și deficiențe în stocarea informațiilor 
referitoare la istoricul rezervei constituite, respectiv data la care a fost stabilită valoarea despăgubirii/rezerva inițială, eventualele 
corecții în sensul creșterii/diminuării acestei valori.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (1) și (4) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de 
control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, 
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

3. Nu au fost înregistrate toate documentele depuse la dosarele de daune, în legătură cu toate evenimentele rutiere în 
care au fost implicate vehicule asigurate prin polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule RCA încheiate de Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 38 alin. (3) din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 14/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

4. A fost diminuat în mod nejustificat cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la 
dosarul de daună.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 43 și 44 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 14/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

5. Au fost identificate dosare de daună în care persoana păgubită nu a fost notificată cu privire la respingerea pretențiilor 
de despăgubire, precum și cu privire la motivele respingerii de la plată a despăgubirilor.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (2) din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 14/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

6. Au fost identificate dosare de daune în care plata despăgubirilor s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute în 
normele legale.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (5) și (6) din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 14/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

7. La data controlului, în registrul unic de petiții nu erau înregistrate toate petițiile primite, inclusiv cele primite la sediile 
teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poșta electronică, prin sistemul on-line.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. f2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 3 lit. b) din Normele privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și intermediarilor în 
asigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2012.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și d) din Legea 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

8. În cazul unor petiții depuse de asigurați/păgubiți la autoritatea de supraveghere, nu a fost transmis răspunsul solicitat de 
aceasta în termenul legal.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 lit. f) din Normele privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la 
activitatea asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 11/2012.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România,  
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d), ale art. 5 lit. k) și ale art. 8 alin. (2) lit. j) și l) din Legea  
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează 
Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A., cu sediul în orașul Voluntari, șos. București Nord nr. 10, Global City 
Business Park, clădirea O23, et. 4, județul Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ștefan Tobescu - persoană 
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semnificativă/director general, cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii 
produse prin accidente de vehicule RCA, până la îndeplinirea următoarelor măsuri:  

a) corectarea erorilor din sistemul informatic și implementarea unor proceduri de validare și control la nivelul aplicațiilor 
informatice privitoare la dosarele de daune;  

b) asigurarea stocării în cadrul aplicațiilor informatice a tuturor informațiilor referitoare la dosarele de daună: avizare, dată 
și cuantum rezervă de daună constituită/majorată/ diminuată/eliberată, cuantum despăgubire, data și modalitatea de lichidare a 
dosarului de daună;  

c) revizuirea procedurii de soluționare a petițiilor și înregistrarea în registrul unic de petiții a tuturor petițiilor, astfel încât să 
fie respectate prevederile Normelor privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și 
intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2012;  

d) revizuirea instrucțiunilor/procedurilor/normelor de constatare și lichidare/respingere de la plată a pretențiilor formulate în 
dosarele de daune, astfel încât să se asigure în permanență:  

- înregistrarea tuturor documentelor depuse la dosarele de daune, aferente tuturor evenimentelor produse și asigurate prin 
polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încheiate de Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A.;  

- stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;  
- informarea/notificarea asiguraților cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire;  
- respectarea termenelor de plată a despăgubirilor.  
Art. 2. - (1) În perioada interzicerii temporare a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule RCA, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. nu va încheia noi contracte de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, nu va subscrie sau încasa prime 
de asigurare aferente unor noi contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
vehicule RCA.  

(2) În perioada interzicerii temporare a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule RCA, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii. Asiguratorul va desfășura activitate de constatare și lichidare a 
daunelor pentru vehicule și va încasa ratele de primă aferente contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, încheiate anterior comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - Reluarea activității de practicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de vehicule RCA de către Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. se dispune prin decizie motivată a 
Autorității de Supraveghere a Asigurărilor, după verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în prezenta decizie.  

Art. 4. - În termen de 24 de ore de la primirea prezentei decizii, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - 
S.A. are obligația să comunice tuturor intermediarilor în asigurări cu care are încheiate contracte de intermediere o copie a deciziei 
de sancționare și să ia măsurile necesare în vederea comunicării către intermediarii în asigurări a interdicției de a mai încheia 
contracte de asigurare RCA în numele și pe seama societății, în perioada prevăzută în decizie.  

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. poate face plângere la 
Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din 
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii 
sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  
 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Daniel Dăianu 

București, 29 august 2013.  
Nr. 659. 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 661/2013 din 29/08/2013 
 

DECIZIE 
privind autorizarea Societății AURORA SOLUTIONS - S.R.L.  

ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 04/09/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 04 septembrie 2013 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum și cu prevederile Ordinului președintelui 
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Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de 
programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor,  

în baza Notei Direcției autorizare avizare nr. SAR-DAA/B-33.333 din 22 august 2013, aprobată de președintele Autorității 
de Supraveghere Financiară, cu privire la cererea Societății AURORA SOLUTIONS - S.R.L. de obținere a autorizației ca furnizor de 
programe educaționale în domeniul asigurărilor,  
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - Societatea AURORA SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Nicolae Cerga nr. 4,  
bl. P4-P5, sc. A, et. 9, ap. 39, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerțului nr. J40/6085/13.05.2013, cod unic de înregistrare 
31629400, este autorizată ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Ordinului 
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea 
furnizorilor de programe educaționale și atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor.  

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de furnizor de programe educaționale în 
domeniul asigurărilor începând cu data înregistrării în Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor.  

Art. 3. - Societatea AURORA SOLUTIONS - S.R.L. are următoarele obligații:  
a) să publice pe website-ul propriu denumirea exactă a programelor educaționale aprobate, informații despre data de 

începere a cursurilor, tarifele practicate, posibilitățile de negociere a tarifelor, serviciile incluse în tarife și orice alte informații 
necesare participanților la cursuri, precum și să precizeze cine asigură examinarea pentru absolvirea fiecărui program;  

b) să mențină pe website-ul propriu un registru al absolvenților, care să cuprindă toate persoanele care au promovat 
examenele de absolvire pe care furnizorul le-a organizat în urma desfășurării cursurilor;  

c) să publice gradul de promovare a cursanților, determinat ca raport între numărul anual de persoane care au absolvit 
examenele într-un an calendaristic, pe de o parte, și numărul total de cursanți școlarizați; în determinarea acestui grad vor fi luate în 
considerare și persoanele care au promovat examenele de calificare profesională și de pregătire profesională continuă a 
intermediarilor în asigurări.  

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 29 august 2013.  
Nr. 661. 
 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 669/2013 din 29/08/2013 
 

DECIZIE 
privind sancționarea Societății INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.  

cu interzicerea temporară a exercitării activității 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 din 11/09/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 11 septembrie 2013 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 

cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin președinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) 
coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu 
modificările și completările ulterioare,  

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară,  

în ședința din data de 28 august 2013, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare 
întocmit de Direcția autorizare avizare cu nr. SAR/DAA/B-31.634 din 19 august 2013, ca urmare a controlului permanent efectuat la 
Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul București, str. Traian Popovici 
(fostă Unității) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008, RBK-557/19.03.2009  

și a constatat următoarele:  
Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv începând cu data de  

13 decembrie 2012, ca urmare a demisiei dlui Robert Emilian Aldea. La notificarea Direcției autorizare avizare transmisă prin Adresa 
nr. AA/B-27.534 din 6 august 2013, Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a răspuns. Notificarea 
a fost returnată în data de 8 august 2013, cu mențiunea oficiului poștal: „destinatar mutat fără a comunica noua adresă”.  
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Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din 
Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în 
aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Față de motivele de fapt și de drept arătate, pentru fapta nelegală reținută în sarcina Societății INTERCAPITAL ASIG 
BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în 
România,  
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (2) lit. a) și k), precum și ale art. 39 
alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările 
ulterioare, se sancționează Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în București,  
Str. Traian Popovici (fostă Unității) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008,  
RBK-557/19.03.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activității, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condițiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de 
asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activității de intermediere, brokerului de asigurare i se 
interzic desfășurarea activității de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, 
acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea 
oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare.  

(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștința clienților săi interzicerea temporară a exercitării activității de 
intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor 
scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin contractele în vigoare.  

Art. 3. - Reluarea activității Societății INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie 
motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face 
plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată 
Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării acesteia executarea măsurii sancționatoare dispuse.  

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor 
art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 6. - Direcția autorizare avizare din sectorul asigurărilor-reasigurărilor va duce la îndeplinire prezenta hotărâre a 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.  

 
p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Daniel Dăianu 
București, 29 august 2013.  
Nr. 669. 
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EVOLUȚIA PIEȚEI DE ASIGURĂRI ÎN SEMESTRUL I 2013 
- date preliminare - 

 
Din cele 38 de societăți de asigurare care au desfășurat activitate în primul semestru al acestui an, 20 asigurători au 

practicat numai activitate de asigurări generale, 10 asigurători au practicat numai activitate de asigurări de viață și 8 asigurători au 
practicat ambele categorii de asigurare. 
 

Prime brute subscrise  
Primele brute subscrise (PBS) de societățile de asigurare în primul semestru al anului 2013 au cumulat o valoare de 

4.264.340.059 lei, în creștere cu 3,16% față de perioada similară a anului 2012 (4.133.823.613 lei), din care: 
- primele brute subscrise aferente asigurărilor generale sunt în sumă de 3.398.263.073 lei și au înregistrat o creștere cu 

3,71% față de perioada similară a anului 2012 (3.276.699.869 lei); 
- primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 866.076.986 lei și au înregistrat o creștere 

nominală de 1,04% față de perioada similară a anului 2012 (857.123.744 lei). 
 

 
 

Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurări și pe total în perioada 2008 - 2013 

- lei- 

Categorii de 
asigurări 

30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 

Sem I 
2013/ 
Sem I 

2012 (%) 

Asigurări 
generale 

3.721.956.771,20 3.773.641.178 3.516.987.067 3.162.386.867 3.276.699.869 3.398.263.073 3,71 

Asigurări  
de viață 

911.188.770,47 780.887.152 828.789.629 860.385.860 857.123.744 866.076.986 1,04 

Total 4.633.145.541 4.554.528.330 4.345.776.696 4.022.772.727 4.133.823.613 4.264.340.059 3,16 

ASIGURĂRI 
GENERALE 

79,69 %

ASIGURĂRI DE 
VIAŢĂ 

20,31 %

Ponderea PBS din asigurări generale și asigurări de 
viață  din total piață, la 30.06 2013
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Perioada ianuarie-iunie 2013 a fost cel mai bun prim semestru din ultimii 3 ani, însă nivelul primelor subscrise în primele  

6 luni ale anului este încă mai scăzut cu aproximativ 8% față de perioada similară a anului 2008. Cel mai bun prim semestru pentru 
piața asigurărilor rămâne primul semestru al anului 2008, cu prime brute subscrise de 4,63 miliarde lei. 

 
 

Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurare și pe total (milioane lei) 
 

 
 
 

Structura primelor brute subscrise în funcție de categoriile de asigurare 
 

Perioada  
Total 

asigurări generale și 
asigurări de viață (lei) 

Structura primelor brute subscrise pe cele două categorii de asigurare 
Asigurări generale Asigurări de viață 

lei % lei % 
30.06.2011 4.022.772.727 3.162.386.867 78,61 860.385.860 21,39 

30.06.2012 4.133.823.613 3.276.699.869 79,27 857.123.744 20,73 

30.06.2013 4.264.340.059 3.398.263.073 79,69 866.076.986 20,31 

 
 

Evoluția structurii primelor brute subscrise în funcție de categoriile de asigurare 
 

 

3.162,39 3.276,70 3.398,26

860,39 857,12 866,08
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21,39 20,73 20,31

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013

Asigurări de viată (%)

Asigurari generale (%)



 
 

17 
 

 
 Se remarcă faptul că peste jumătate (50,83%) din totalul cotei de piață este deținută de 5 societăți de asigurare pentru 
primele brute subscrise din asigurări generale și de viață în semestrul I 2013.  
Pentru primele brute subscrise din asigurări generale o cotă de piață de peste 60% (61,54%) este deținută de un număr de 5 asigurători. 
 
 

 
 

Primele brute subscrise aferente claselor III „Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare”,  
VIII „Asigurări de incendiu și alte calamități naturale” și clasei X „Asigurări de răspundere civilă auto” reprezintă 81,55% din totalul 
primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale. 
 

Din clasamentul realizat în funcție de cota de piață totală (asigurări generale și asigurări de viață) rezultă că în primul 
semestru al anului 2013 a crescut gradul de concentrare comparativ cu primul semestru al anului 2012 urmare, în special, a fuziunii 
dintre 2 societăți de asigurare. 
 
 

Repartizarea primelor brute subscrise de asigurători pe cele 8 regiuni de dezvoltare din România 
 

 Repartizarea subscrierilor de prime brute pe regiuni de dezvoltare ale României este următoarea:   

- Regiunea  București și județul Ilfov: 49,56% din total prime brute subscrise;  

- Regiunea Centru:              7,51%  din total prime brute subscrise;  

- Regiunea Nord – Est:        6,62% din total prime brute subscrise;  

- Regiunea Nord – Vest:      8,08% din total prime brute subscrise;  

- Regiunea Sud:                   7,19% din total prime brute subscrise; 

- Regiunea Sud – Est:          7,19% din total prime brute subscrise; 

- Regiunea Sud – Vest:        4,56% din total prime brute subscrise; 

- Regiunea Vest:                   5,40% din total prime brute subscrise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PBS cls. III,
cls.VIII și cls. X

82%

PBS alte clase 
de asigurări 

generale
18%

Ponderea PBS clasele III, VIII și X 
din total, la 30. 06.2013
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Primele Brute Subscrise de societățile de asigurare din România în Statele Uniunii Europene 
Din valoarea totală a primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în cuantum de  

4.264.340.059 lei, primele subscrise în România sunt în valoare de 4.098.627.334 lei (96,11%), iar prime subscrise în alte state ale 
Uniunii Europene sunt în valoare de 165.712.725 lei (3,89%). 
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Subscrierile în alte state ale Uniunii Europene au reprezentat 3,89% din volumul total al subscrierilor la nivelul pieței 
asigurărilor și au înregistrat o scădere cu 27,40%, față de semestrul I  2012 (228.245.704 lei)  
 

Statele membre în care societățile de asigurare au subscris prime sunt următoarele: 

- Italia, 140.065.723 lei, respectiv 84,52% din totalul subscrierilor în alte state UE;  

- Ungaria, 21.175.728 lei, respectiv 12,78% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Bulgaria, 1.890.257 lei, respectiv 1,14% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Finlanda, 777.169 lei, respectiv 0,47% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Belgia, 701.965 lei respectiv 0,42% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Polonia, 450.101 lei respectiv 0,27% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Slovacia, 264.216, respectiv 0,16% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Letonia, 233.790 lei respectiv 0,14% din totalul subscrierilor în alte state UE; 

- Spania, 153.776 lei respectiv 0,09% din totalul subscrierilor în alte state UE. 

 
Cea mai mare pondere o dețin primele subscrise pentru asigurări generale, respectiv 99,66%, din valoarea totală a 

subscrierilor în statele din Uniunea Europeană, cu excepția României. 
 

Societățile care au subscris prime brute în statele Uniunii Europene, cu excepția României, sunt următoarele: 

- City Insurance S.A (74.483.727 lei, respectiv 44,95%);  

- Astra S.A (21.439.944 lei, respectiv 12,94%); 

- Onix Asigurări S.A (18.633.806 lei, respectiv 11,24%); 

- LIG Insurance S.A (17.657.527 lei, respectiv 10,66%),  

- Forte Asigurări S.A (16.674.802 lei, respectiv 10,06%); 

- Exim (11.672.765 lei, respectiv 7,04%); 

- Asito Kapital S.A (4.053.282 lei, respectiv 2,45%); 

- ABC Asigurări-Reasigurări S.A (1.096.872 lei, respectiv 0,66%). 
 

Menționăm că o singură societate, Astra S.A., desfășoară activitate în baza principiului dreptului de stabilire în Ungaria, 
celelalte societăți desfășoară activitate în baza principiului libertății de a presta servicii. 
 
 

Evoluția primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale 
 

Clase 

Prime brute subscrise (lei) 
Modificare absolută 

(lei) 

Ritm de creștere 

(%) 

30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 
30.06.2013/ 

30.06.2012 

30.06.2013/ 

30.06.2012 

III 996.449.223 934.552.530 874.980.104 -59.572.426 -6,37 

VIII 605.485.985 544.688.847 614.269.160 69.580.313 12,77 

X 1.130.858.091 1.129.472.257 1.281.945.359 152.473.102 13,50 

Alte clase 429.593.568 667.986.235 627.068.450 -40.917.785 -6,13 

Total 3.162.386.867 3.276.699.869 3.398.263.073 121.563.204 3,71 
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La data de 30.06.2013 primele brute subscrise aferente celor trei clase se prezintă astfel: 
 

1. Clasa III “Asigurările de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare” (Casco) a înregistrat la data de 
30.06.2013 o pondere de 25,75% în total, înregistrând o scădere în total prime brute subscrise, cu 6,37 puncte procentuale 
față de aceeași perioadă a anului 2012; 

2. Clasa VIII “Asigurări de incendiu și alte calamități naturale” cu o pondere de 18,08%, în creștere cu 12,77 puncte 
procentuale față de perioada similară a anului 2012; 

3. Clasa X “Asigurările de răspundere civilă auto” (RCA și CMR) are o pondere de 37,72% din total, în creștere cu 13,50 
puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2012. 

     

Evoluția structurii portofoliului pentru asigurările generale se prezintă astfel: 
 

Perioada 
Pondere clasă în total prime brute subscrise pentru categoria asigurări generale  

(%) 
Clasa III Clasa VIII Clasa X alte clase Total 

30.06.2011 31,51 19,15 35,77 13,57 100 
30.06.2012 28,52 16,62 34,47 20,39 100 
30.06.2013 25,75 18,08 37,72 18,45 100 

     
Evoluția structurii portofoliului pentru asigurările generale 
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Prime brute subscrise din asigurări auto 
 

În ceea ce privește evoluția asigurărilor auto, în perioada analizată, se observă faptul că Asigurările de răspundere civilă 
pentru vehicule (aferente Clasei X, RCA+CMR) au înregistrat un volum de prime subscrise de 1.281.945.359 lei, înregistrând o 
creștere nominală cu 13,50% față de aceeași perioadă a anului 2012, iar Asigurările de mijloace de transport terestru - altele decât 
feroviare CASCO (aferente clasei III) au înregistrat o ușoară diminuare cu -6,37 %. 

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când primele subscrise pentru asigurările de răspundere civilă auto au fost 
de 1.064.072.474 lei, s-a înregistrat o creștere cu 16% pe total piaţă.  

Numărul contractelor de asigurare încheiate a fost de 3.607.262, în creștere ușoară față de semestrul I al anului 2012, cu 
aproximativ 2%. 

Conform datelor existente în baza de date CEDAM, numărul poliţelor în vigoare la data de 30 iunie 2013, era de 
aproximativ 4,4 milioane poliţe RCA. 

La nivelul întregii pieţe, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în perioada analizată a fost de 484 lei, în creștere 
cu 9% față de semestru I 2012, când valoarea primei medii a fost de 444 lei. 

 

 

 

Prime brute subscrise din alte clase de asigurări generale 

În semestrul I 2013, asigurările încadrate la „alte clase” (toate mai puțin clasele III, VIII și X)  dețin o pondere de 18,45% 
în total prime brute subscrise aferente asigurărilor generale, în scădere cu 6,13 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în 
semestrul I 2012. Dintre aceste clase, ponderi mai mari în total asigurări generale dețin următoarele clase:  

- clasa XIII „Asigurări de răspundere civilă generală” deține o pondere de 5,83% în total asigurări generale. Primele brute 
subscrise aferente clasei XIII au scăzut în primul semestru al anului 2013 cu 25,79% față de semestrul I al anului 2012,  

- clasa XV „Asigurări de garanții“ deține o pondere de 3,28% în total asigurări generale. Primele brute subscrise aferente 
acestei clase au crescut în primul semestru al anului 2013 cu 16,88%, față de semestrul I al anului 2012, 

- clasa IX „Alte asigurări de bunuri” deține o pondere de 2,67% în total asigurări generale. Primele brute subscrise aferente 
acestei clase au crescut în primul semestru al anului 2013 cu 0,95% față de semestrul I al anului 2012, 

PBS  Clasa X   
(RCA + CMR)

37,72%

PBS  alte clase 
de asigurare

62,28 %

Ponderea primelor brute subscrise pentru RCA față de celelalte 
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- clasa I „Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale)” deține o pondere de 2,05% în total 
asigurări generale. Primele brute subscrise aferente clasei I au crescut în primul semestru al anului 2013 cu 72,24% față 
de semestrul I al anului 2012. 

 
 

Prime brute subscrise din asigurări de viață 

 

Cota totală de piață pentru asigurările de viață reprezintă  20,31% din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări 
generale și de viață. Din această cotă, 5 societăți de asigurare  dețin 71,29% (617.477.397 lei) pentru primele brute subscrise pentru 
asigurări de viață. 

În categoria asigurărilor de viață ponderi semnificative în structura portofoliului înregistrează clasele AI și AIII, care dețin 
împreună 95,81% din total. 

1. Clasa AI “Asigurările de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare” reprezentau 61,83% din total, înregistrând o 
creștere cu 1,63% față de perioada similară a anului 2012; 

2. Clasa AIII “Asigurările de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții”  reprezintă 33,98% din total, în scădere 
cu 0,57% față de perioada similară a anului 2012. 

 

Perioada 
Pondere clasă în total PBS pentru categoria asigurări de viață (%) 

I III alte clase Total 
30.06.2011 59,74 37,44 2,82 100 
30.06.2012 61,47 34,53 4,00 100 
30.06.2013 61,83 33,98 4,19 100 

                                          

Evoluția structurii portofoliului pentru asigurările de viață 

                                  
 

Clasa 

Prime brute subscrise pentru asigurările de viață  
(lei) 

Modificare  absolută 
(lei) 

Ritm de creștere 
(%) 

sem. I 2011 sem. I 2012 sem. I 2013 
sem. I 2013 / sem. I 

2012 
sem. I 2013 / 
sem. I 2012 

AI 514.032.621 526.887.959 535.468.417 8.580.458 1,63 
AIII 322.152.535 295.946.812 294.263.550 -1.683.262 -0,57 

Alte clase 24.200.704 34.288.973 36.345.019 2.056.046 5,99 
Total 860.385.860 857.123.744 866.076.986 8.953.242 1,04 
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Din datele prezentate în tabelul de mai sus rezultă următoarele: 
- clasa AI „Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare” a înregistrat o creștere în mărimi absolute de 

8.580.458 lei, ceea ce procentual a însemnat o creștere cu 1,63% în semestrul I 2013 față de aceeași perioadă a anului 
2012; 

- clasa AIII „Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții” a înregistrat o reducere în mărime 
absolută de 1.683.262 lei, ceea ce în mărime nominală a însemnat o scădere cu 0,57% față de aceeași perioadă a 
anului anterior; 

- categoria „alte clase” a avut cel mai mare ritm de creștere (5,99%), care în mărimi absolute a însemnat o creștere cu 
2.056.046 lei. Această categorie include următoarele clase:  

○ clasa AII „Asigurări de căsătorie, asigurări de naștere” a înregistrat o scădere cu 8,27% față de semestrul I 
al anului 2012; 

○ clasa AIV „Asigurări permanente de sănătate” a avut o creștere semnificativă  cu 53,91% față de aceeași 
perioadă a anului 2012; 

○ clasa I „Asigurări de accidente (inclusiv  accidentele de muncă și bolile profesionale)” a înregistrat o creștere 
nominală cu 4,32% în semestrul I 2013 față de semestrul I 2012; 

○ clasa II „Asigurări de sănătate” a înregistrat o creștere nominală, cu 4,86% în semestrul I 2013 față de 
semestrul I 2012. 

 

Activitatea exercitată pe teritoriul României a sucursalelor societăților de asigurare și/sau reasigurare 
autorizate în State Membre ale Uniunii Europene  

 

În semestrul I 2013 au desfășurat activitate de asigurare pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire, un număr de  
10 sucursale ale societăților de asigurare autorizate în State Membre ale UE (Franța, Germania, Belgia, Marea Britanie, Ungaria, 
Austria și Suedia).   

Sucursalele societăților de asigurare și/sau reasigurare autorizate în alte State Membre ale UE au raportat pentru  
semestrul I 2013 un volum de prime brute subscrise în România de 122.339.578 lei, în creştere nominală cu 27,28% faţă de 
semestrul I 2012. 

Structura pe categorii de asigurare a volumului total de prime brute subscrise pe teritoriul României de către cele  
10 sucursale a fost următoarea: 

- o pondere de 78,37% (respectiv 95.876.892 lei) din valoarea totală a reprezentat subscrierea pentru asigurările generale; 
- o pondere de 21,63% (respectiv 26.462.686 lei) din valoarea totală a reprezentat subscrierea pentru asigurări de viaţă. 

Din punct de vedere al structurii pe clase de asigurări generale, situația subscrierilor în România a celor 10 sucursale în 
primul semestru al anului 2013 se prezintă astfel: 

- o pondere de 25,89%, a reprezentat subscrierea aferentă clasei XIV - Asigurări de credite; 
 - o pondere de 25,40% a reprezentat subscrierea aferentă clasei III - Asigurări de mijloace de transport terestru, altele 
decât feroviare; 

 - o pondere de 17,61%, a reprezentat subscrierea aferentă clasei VIII – Asigurări de incendiu și alte calamităţi naturale; 
 - o pondere de 14,50%, a reprezentat subscrierea aferentă clasei XVIII - Asigurări de asistență a persoanelor aflate în 
dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă; 

 - o pondere de 16,60%, a reprezentat subscrierea aferentă altor clase. 
 

În ceea ce privește activitatea asigurărilor de viață, sucursalele societăţilor de asigurare și/sau reasigurare autorizate în alte 
State Membre ale Uniunii Europene au subscris prime brute numai pentru clasa AI - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață 
suplimentare, în cuantum de 18.148.727 lei și pentru clasa AIII - Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții, 
în cuantum de 8.313.959 lei. 

 

 Indemnizații brute plătite de asigurători 

 Pentru primul semestru al anului 2013 societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele 
două categorii de asigurări, în sumă de 2.516.696.817 lei, înregistrând o scădere nominală cu 1,18% față de semestrul I 2012 
(2.546.855.090 lei). 

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite: 
- 2.136.297.297 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o scădere cu 2,45% față de aceeași 

perioadă a anului 2012; 
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- 380.399.520 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, maturități și răscumpărări plătite de asigurători aferente 
asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu 6,58% față de perioada similară a anului 2012. 

 

Situația indemnizațiilor brute plătite pentru cele două categorii de asigurare este prezentată în tabelul următor: 

Perioada  

Indemnizații brute 
plătite pentru 

asigurările generale 
(lei) 

Ritm de 
creștere 

(%) 

Indemnizațiile brute, 
maturități și răscumpărări 
plătite pentru asigurări de 

viață (lei) 

Ritm de 
creștere 

(%) 

Total indemnizații plătite 
pentru  asigurările 
generale și de viață 

 (lei) 

Ritm de 
creștere 

(%) 

31.06.2011 2.129.054.575 - 339.767.274 - 2.468.821.849 - 

31.06.2012 2.189.929.805 2,86 356.925.285 5,05 2.546.855.090 3,16 
31.06.2013 2.136.297.297 -2,45 380.399.520 6,58 2.516.696.817 -1,18 

 
Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru cele două categorii de asigurări 

 
 

Indemnizații brute plătite aferente asigurărilor generale 
 

În semestrul I al anului 2013 analiza pe clase a indemnizațiilor brute plătite ( IBP) de asigurători arată că, cele mai mari sume 
au fost plătite pentru Clasa X „Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule”, clasa III „Asigurări de mijloace de transport terestru, 
altele decât cele feroviare”, clasa VIII „Asigurări de incendii și alte calamități naturale” și clasa XIV „Asigurări de credite” care, 
cumulat au reprezentat 95,71% din total indemnizații brute plătite pentru asigurările generale.  

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite pentru categoria de asigurări generale, plățile aferente asigurărilor auto au 
reprezentat 89,84% (1.919.155.057 lei) după cum urmează:  

- Clasa X „Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule”, plăți în sumă de 985.501.395 lei, reprezentând 46,13% din total, a 
înregistrat o creștere cu 4,78% față de perioada similară a anului 2012;  
- Clasa III „Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare”, plăți în sumă de 933.653.662 lei, 
reprezentând 43,70% din total, a înregistrat o scădere nominală cu 3,44% față de semestrul I 2012. 

 
Evoluția structurii IBP pentru asigurările generale în funcție de clasele de asigurare 

 

Perioada 
Pondere clasă în total indemnizații brute plătite 

pentru categoria asigurărilor generale 
X III VIII Alte clase Total 

trim. II  2011 38,47 48,17 6,39 6,97 100 
trim. II 2012 42,95 44,15 4,97 7,93 100 
trim. II 2013 46,13 43,70 4,32 5,85 100 
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Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale 

 
 

Evoluția indemnizaților brute plătite pentru asigurările generale pe clase de asigurări se prezintă astfel: 
 

Clase 

Indemnizațiile brute plătite pentru asigurările generale  
(lei) 

Ritm de creștere  
(%) 

30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 
30.06.2012 / 
30.06.2011 

30.06.2013 /  
30.06.2012 

III 1.025.582.258 966.929.833 933.653.662 -5,72 -3,44 
VIII 135.986.799 108.835.408 92.239.346 -19,97 -15,25 
X 819.041.389 940.575.716 985.501.395 14,84 4,78 

XIV 57.253.251 86.765.996 33.350.208 51,55 -61,56 
Alte clase 91.190.878 86.822.852 91.552.686 -4,79 5,45 
Total IBP 2.129.054.575 2.189.929.805 2.136.297.297 2,86 -2,45 

 
Clasamentul asigurătorilor care au raportat cele mai mari sume reprezentând indemnizații brute plătite la 30.06.2013, pentru 

categoria asigurărilor generale: 
 

Societatea 
Indemnizații brute plătite 

(lei) 
Ponderea în total indemnizații brute 

plătite (%) 
1 OMNIASIG VIG  439.913.089 20,59 
2 ASTRA S.A. 273.812.725 12,82 
3 ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI S.A. 252.135.428 11,80 
4 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 229.535.908 10,74 
5 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 204.510.210 9,57 

TOTAL (1-5) 1.399.907.360 65,53 
6 UNIQA ASIGURĂRI S.A. 204.413.280 9,57 
7 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 169.502.107 7,93 
8 CARPATICA ASIG S.A. 136.168.624 6,37 
9 GENERALI ROMANIA  128.365.289 6,01 

10 CITY INSURANCE S.A. 27.739.953 1,30 
Total (1-10) 2.066.096.613 96,71 
Alte societăți 70.200.684 3,29 
Total indemnizații brute plătite AG 2.136.297.297 100 
    

Analiza pe clase a indemnizațiilor brute plătite în semestrul I al anului  2013 arată ca cele mai mari sume au fost plătite 
pentru clasele X, III și VIII, care cumulat au reprezentat 94,15% din total indemnizații brute plătite pentru asigurările generale. 

- Clasa X „Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule”, cu plăți în sumă de 985.501.395 lei. Cele mai mari plăți aferente 
acestei clase au fost raportate de următoarele societăți: Astra (181,20 mil lei), Euroins (158,21 mil lei), Carpatica ASIG S.A.  
(128,62 mil lei) și Asirom VIG (123,00 mil lei). 
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- Clasa III „Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare”, cu plăți în sumă de 933.653.662 lei.  
Cele mai mari plăți aferente acestei clase au fost raportate de următoarele societăți: Omniasig VIG (298,43 mil lei), Allianz Ţiriac 
(153,04 mil lei), Uniqa Asigurări (130,14 mil lei) și Groupama Asigurări (123,23 mil lei); 

- Clasa VIII „Asigurări de incendii și alte calamități naturale”, cu indemnizații brute în sumă de 92.239.346 lei. Indemnizațiile cele 
mai mari pentru această clasă au raportat societățile: Omniasig VIG (20,14 mil lei), Allianz Ţiriac (18,43 mil lei) și Astra (16,12 mil lei). 
 
 

Situația sumelor plătite pentru indemnizațiile brute, maturități și răscumpărări aferente asigurărilor de viață 
 

Volumul total al indemnizațiilor brute, maturităților și al răscumpărărilor plătite de asiguratori, pentru contractele de asigurări 
de viață, în prima jumătate a anului 2013, a fost în sumă de 380.399.520 lei, în creștere cu 6,58% față de 30.06.2012.  

La data de 30.06.2013, pentru categoria asigurărilor de viață, topul primelor 10 societăți de asigurare în funcție de volumul 
indemnizațiilor brute, maturităților și al răscumpărărilor plătite se prezintă astfel:  
 

Nr. 
crt. 

Societatea 
Indemnizații brute, maturități și 

răscumpărări plătite (lei) 
Ponderea în total indemnizații brute 

plătite pentru asigurările de viață  (%) 
1 ING ASIGURĂRI DE VIAȚA S.A. 154.616.754 40,65 
2 BCR ASIGURĂRI DE VIAȚA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 49.945.411 13,13 
3 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 31.283.529 8,22 
4 ALICO ASIGURĂRI ROMÂNIA S.A. 28.833.173 7,58 
5 ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI S.A. 26.091.494 6,86 

Total (1-5) 290.770.361 76,44 
6 METROPOLITAN LIFE ASIGURĂRI S.A.  20.436.874 5,37 
7 GENERALI ROMANIA (fosta ARDAF) 15.320.236 4,03 
8 EUREKO ASIGURĂRI S.A. 10.273.127 2,70 
9 GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE  9.085.450 2,39 

10 AXA LIFE INSURANCE S.A. 9.015.531 2,37 
Total (1-10) 354.901.579 93,30 

Alte societăţi 25.497.941 6,70 
Total indemnizații brute, maturități și răscumpărări plătite (lei) 380.399.520 100,00 

 
Plăți importante au fost efectuate pentru următoarele clase de asigurare: 
- clasa AI „Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare”, reprezentând 53,33% (202.875.029 lei) din total 

indemnizații brute, a înregistrat o creștere cu 0,1% față de 30.06.2012 (202.670.005 lei); 
- clasa AIII „Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții”, reprezentând 44,12% din total, a înregistrat 

o creștere cu 14,72% față de aceeași perioadă a anului 2012. 
 

Indemnizații, maturități și răscumpărări plătite pentru asigurările de viață, la data de 30.06.2013 
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Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite, maturități și răscumpărări pe principalele clase de asigurări de viață 
 

Clase 
Indemnizațiile brute, maturități și răscumpărări  

(lei) 
Ritm de modificare  

(%) 
30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 / 30.06.2011 30.06.2013 / 30.06.2012 

AI 210.663.848 202.670.005 202.875.029 -3,79 0,10 
AIII 127.465.480 146.305.805 167.841.263 14,78 14,72 

alte clase    1.637.946     7.949.475     9.683.228 385,33 21,81 
Total 339.767.274 356.925.285 380.399.520    5,05   6,58 

 
Evoluția structurii ponderii indemnizațiilor brute, maturități și răscumpărări  

plătite, pe clase de asigurări de viață (%) 
 

 
 

Situația răscumpărărilor plătite de asigurători 

În primul semestru al anului 2013, volumul sumelor plătite cu titlu de răscumpărări (totale și parțiale), la cererea asiguraților, a 
înregistrat o creștere nominală cu 8,16% față de aceeași perioadă a anului 2012. 

Evoluția răscumpărărilor totale și parțiale plătite de asigurători, aferente contractelor de asigurări de viață este prezentată în 
tabelul următor: 
 

Indicatori 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 
Ritm de modificare 

30.06.2012/ 30.06.2011 
(%) 

Ritm de modificare 
30.06.2013/ 30.06.2012 

(%) 
Valoarea răscumpărărilor 
plătite, din care (lei): 195.751.307 208.208.916 225.189.540 6,36 8,16 

- Răscumpărări totale (lei) 140.294.304 149.070.496 167.254.141 6,26 12,20 
 - Răscumpărări parțiale (lei)   55.457.003   59.138.420  57.935.399 6,64 -2,03 

 

Din analiza evoluției răscumpărărilor plătite se observă o tendință de creștere a acestor plăți. 
Din valoarea cumulată a răscumpărărilor raportate de asigurători pentru semestrul I 2013 suma de 167.254.141 lei 

reprezintă plățile efectuate pentru răscumpărările totale (74,27% din total răscumpărări) care au înregistrat o creștere cu 12,20% față 
de 30.06.2012. 

Răscumpărările parțiale au reprezentat 25,73% din valoarea totală a răscumpărărilor plătite și au înregistrat o scădere 
nominală cu 2,03% față de aceeași perioadă a anului 2012. 

Clasa AIII „Asigurări de viață și anuități legate de fonduri de investiții asigurări de viață” (133.112.595 lei) a înregistrat 
ponderea cea mai mare (59,11%) din răscumpărările totale și parțiale plătite în prima jumătate a anului 2013.  
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Indemnizațiile plătite pentru activitatea desfășurată pe teritoriul statelor membre UE, cu excepția României 

Indemnizațiile plătite de asigurători pentru activitatea desfășurată pe teritoriul statelor membre sunt în sumă de  
26.751.582 lei, reprezentând 1,06% din totalul indemnizațiilor plătite (AG și AV).  

Referitor la principalele statele membre UE, cu excepția României, în care societățile de asigurare au plătit indemnizații, 
menționăm următoarele:  

- indemnizațiile plătite în Ungaria (16.535.232 lei) reprezintă 61,81% din totalul indemnizațiilor plătite în alte state membre 
UE și au fost plătite integral de societatea ASTRA Asigurări, din care 92,94% au fost plătite pentru clasa X „Asigurări de 
răspundere civilă pentru vehicule”. 

- indemnizațiile plătite în Italia (9.819.811 lei) reprezintă 36,71% din totalul indemnizațiilor plătite în alte state membre UE.  
City Insurance a plătit în Italia indemnizații în cuantum de 9.809.619 lei, ceea ce a reprezentat 99,90% din plățile efectuate 
pe teritoriul Italiei. 

Situația indicatorilor privind asigurările de locuințe la data de 30.06.2013 

În tabelul următor este prezentată situația în evoluție a indicatorilor asigurărilor de locuințe facultative și obligatorii: 
 

Perioada Indicatori 

Total prime brute subscrise și indemnizații brute plătite aferente clasei VIII - Asigurări de 
incendiu și alte calamități naturale 

Total PBS și IBP* 
aferente clasei VIII 

 
(lei) 

Asigurări 
facultative de 

locuințe 
(lei) 

Asigurări 
obligatorii de 

locuințe 
(lei) 

Asigurări, altele decât cele 
facultative și obligatorii de 
locuințe aferente clasei VIII     

(lei) 

Sem. I 2011 
Prime brute subscrise 605.485.985 310.051.965 13.861.961 281.572.059 

Indemnizații brute plătite 135.986.799 19.897.726       74.481 116.014.592 

Sem. I 2012 
Prime brute subscrise 544.688.847 273.405.563   3.694.585 267.588.699 

Indemnizații brute plătite 108.835.408 40.251.058      121.820 68.462.530 

Sem. I 2013 
Prime brute subscrise 614.269.160 334.305.079   3.704.344 276.259.737 

Indemnizații brute plătite   92.239.346   31.322.265       57.961   60.859.120 
* PBS – prime brute subscrise, IBP – indemnizații brute plătite 
 

Dinamica PBS și IBP pentru clasa VIII „Asigurări de incendiu și alte calamități naturale” (mil. lei) 
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Dinamica volumului indemnizațiilor brute plătite aferente asigurărilor obligatorii și facultative de locuințe (lei) 
 

 
 
 

Situația indicatorilor pentru asigurările facultative de locuințe este prezentată în tabelul de mai jos : 
 

Indicatori 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 
Ritm de creștere (%) 

30.06.2012 / 
30.06.2011 

30.06.2013 / 
30.06.2012 

Număr de contracte în vigoare (buc.) 2.793.487 4.239.100 3.838.012 51,75 -9,46 
Prime brute subscrise (lei) 310.051.965 273.405.563 334.305.079 -11,82 22,27 
Prime brute cedate în reasigurare (lei) 68.6 86.730 91.107.877 81.339.496 32,64 -10,72 
Ponderea primelor brute cedate în total prime brute subscrise (%) 22,15 33,32 24,33 - - 
Indemnizații brute plătite (lei) 19.897.726 40.251.058 31.322.265 102,29 -22,18 

 
 
Distribuția primelor brute subscrise aferente clasei VIII  pe zone de dezvoltare din România este următoarea: 

- București și Ilfov a deținut 55,30% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Centrul a deținut 7,15% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Nord – Est a deținut 7,18 % din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Nord – Vest a deținut 6,53% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Sud a deținut 7,04% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Sud - Est a deţinut 6,42% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Sud – Vest a deținut 4,12% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Vest a deținut 5,42% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României aferente clasei VIII. 
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Evoluția primelor brute subscrise, a primelor brute cedate în reasigurare, a indemnizațiilor brute plătite 
pentru asigurările facultative de locuințe (milioane lei)   
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EVOLUȚIA  PIEȚEI  DE  BROKERAJ  ÎN  PRIMUL  SEMESTRU  DIN  2013 
 
 

Din analiza datelor centralizate pentru brokerii de asigurare și/sau reasigurare care au transmis raportări aferente trimestrului 
II/2013 rezultă că, la data de 30.06.2013 valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale și de viață a fost în sumă de 
1.950.750.760 lei, creșterea față de aceeași perioadă a anului 2012 (1.696.017.840 lei) fiind de 15,02 puncte procentuale (15,30% 
pentru asigurări generale și 6,37% pentru asigurări de viață).  
 

Raportând primele intermediate de brokerii de asigurare la primele brute subscrise de asigurători, rezultă că în primele  
6 luni ale anului 2013, brokerii au intermediat 45,75% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două 
categorii de asigurare, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,72 puncte procentuale, față de gradul de intermediere înregistrat în 
perioada similară din anul 2012 (41,03%).  
 

În semestrul I/2013, primele intermediate de brokerii de asigurare pentru asigurări generale reprezentau 55,76% din primele 
brute subscrise de asigurători în acest sector, în creștere cu 5,60% față de perioada similară a anului 2012, iar primele intermediate 
pentru asigurările de viață reprezentau 6,45% din volumul subscrierilor în acest sector, în creștere cu 0,32% față de aceeași 
perioadă a anului 2012. 

 
Primele brute subscrise intermediate de brokerii de asigurare în Semestrul I 2013 

 

 
 
 
 

În semestrul I/2013, primele intermediate de brokerii de asigurare pentru asigurări generale reprezentau 55,76% din primele 
brute subscrise de asigurători în acest sector, în creștere cu 5,60% față de perioada similară a anului 2012, iar primele intermediate 
pentru asigurările de viață reprezentau 6,45% din volumul subscrierilor în acest sector, în creștere cu 0,32% față de aceeași 
perioadă a anului 2012. 

 
 
 
 

PBS subscrise de asigurători PBS intermediate de brokeri
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Evoluția primelor brute subscrise de asigurători și a primelor intermediate de brokerii de asigurare 
în perioada 30.06.2012 – 30.06.2013

 
 
 
 

Veniturile obținute din activitatea de brokeraj, așa cum rezultă din raportările contabile aferente semestrului I/2013, transmise 
de brokerii de asigurare și/sau reasigurare, înregistrau o valoare de 388.215.201 lei, în creștere nominală cu 16,13% față de aceeași 
perioadă din anul 2012 (334.283.147 lei).  

 

Data Prime brute subscrise(lei) Prime intermediate(lei) 
Venituri din activitatea de 

brokeraj(lei) 
% prime intermediate/PBS 

30.06.2012 4.133.823.613 1.696.017.840 334.283.147 41,03 
30.06.2013 4.264.340.059 1.950.750.761 388.215.201 45,75 

Variație 2013/2012% 3,16% 15,02% 16,13%  
 
 

Structura veniturilor obținute din activitatea de brokeraj, așa cum rezultă din raportările contabile aferente semestrului I/2013, 
transmise de brokerii de asigurare, se prezintă astfel: 

a)  venituri din negocierea contractelor de asigurare, au înregistrat o valoare de 376.202.947 lei, ceea ce reprezintă 
96,91% din totalul veniturilor obținute din activitatea de brokeraj în valoare de 388.211.744 lei; creșterea față de 
perioada similară a anului 2012 fiind de 16,67% (322.446.843 lei); 

b) venituri din efectuarea inspecțiilor de risc în sumă de 2.894.917 lei, reprezintă 0,75% din totalul veniturilor obținute din 
activitatea de brokeraj, în creștere cu 117,40% față de perioada precedentă a anului 2012 (1.331.585 lei); 
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30.06.2012 3.276.699.869 857.123.744 1.643.486.271 52.531.569 50,16 6,13 

30.06.2013 3.398.263.073 866.076.986 1.894.870.775 55.879.986 55,76 6,45 
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c) venituri din regularizări de daune în sumă de 6.172.976 lei (1,59% din total venituri din activitatea de brokeraj), în 
scădere cu 2,39% față de perioada similară din anul 2012 (6.324.249 lei); 

d) venituri din comisariat de avarii în sumă de 164.388 lei (0,04% din total venituri din activitatea de brokeraj), în creștere 
cu 14,24% față de aceeași perioadă din anul 2012 (143.900 lei);  

e) venituri din alte activități în legătură cu obiectul de activitate în sumă de 2.779.973 lei (0,72% din total venituri din 
activitatea de brokeraj), în scădere cu 31,13% față de aceeași perioadă din 2012 (4.036.570 lei). 

 
 

Evoluția veniturilor din activitatea de brokeraj obținute de brokerii de asigurare și/sau reasigurare 
 în semestrul I/2012 comparativ cu semestrul I/2013 (milioane lei) 
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