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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. 337/2013 din 12/07/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GORDIAN - BROKER DE ASIGURARE-

REASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 26/07/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 26 iulie 2013 

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

urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise 
în aplicarea acesteia,  

potrivit Notei Direcţiei autorizări şi avizări nr. AA/B-13.876 din 26 iunie 2013, aprobată de preşedintele Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, cu privire la cererea Societăţii Comerciale GORDIAN - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - 
S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
Art. 1. - Societatea Comercială GORDIAN - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în 

municipiul Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 4, parter, ap. 1, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/8569/25.07.2012, 
cod unic de înregistrare 30472390/26.07.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate 
activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 2. - Societatea comercială 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 obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia 
scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 
15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă 
plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul 
asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului 
preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul 
intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.  
     

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Ruşanu 

 Bucureşti, 12 iulie 2013.  
 Nr. 337. 

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 343/2013 din 12/07/2013 
 

DECIZIE 
 privind aprobarea încetării activităţii ca broker de asigurare a Societăţii TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 26/07/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 26 iulie 2013 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18,  
sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130 din 30 aprilie 2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, 



 
 

 

2 
 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
în urma aprobării Notei privind controlul efectuat la Societatea Comercială TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., 

cu sediul social în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 156, judeţul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu 
numărul J16/971/05.05.2005, C.U.I. 17553340/05.05.2005, RBK-295/27.06.2005, reprezentată de doamna Ionescu Mariana-
Daniela, în calitate de director executiv,  

a constatat următoarele:  
- Prin Hotărârea nr. 14 din 15 aprilie 2013, asociaţii societăţii au decis încetarea, la cerere, a activităţii desfăşurate ca 

broker de asigurare;  
- Societatea a procedat la rezilierea contractelor de muncă/de colaborare cu personalul propriu/asistenţii în brokeraj, cu 

excepţia directorului executiv şi administratorului; societatea nu mai are personal propriu şi asistenţi în brokeraj înscrişi în Registrul 
intermediarilor;  

- Ca urmare a adreselor primite de la societăţile de asigurare a rezultat că brokerul nu figurează cu debite şi nu este parte 
în niciun dosar înregistrat pe rolul instanţelor de judecată;  

- Societatea a iniţiat, începând cu data de 7 mai 2013, procedura de notificare a asiguraţilor cu privire la Hotărârea 
Adunării Generale a Asociaţilor de încetare a activităţii ca broker de asigurare;  

- La data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instanţelor de judecată ale brokerului cu asigurători/reasigurători, 
asiguraţi/potenţiali asiguraţi/păgubiţi, beneficiari ai contractelor de asigurare, salariaţi/foşti salariaţi;  

- Societatea nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurărilor-Reasigurărilor în contul 
taxei de funcţionare.  

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de 
asigurare în România, având în vedere şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 14 din 15 aprilie 2013,  

se  d e c i d e :  
Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu 
prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea activităţii ca broker de asigurare a Societăţii TOP ASIG BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 156, judeţul Dolj, înregistrată la oficiul 
registrului comerţului cu numărul J16/971/05.05.2005, C.U.I. 17553340/05.05.2005, RBK-295/27.06.2005, reprezentată de doamna 
Ionescu Mariana-Daniela, în calitate de director executiv.  

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de 
derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior 
comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel 
cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la 
Curtea de Apel Bucureşti, 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 şi completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii 
sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Ruşanu 

Bucureşti, 12 iulie 2013.  
Nr. 343. 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 344/2013 din 12/07/2013 
 

DECIZIE 
 privind aprobarea încetării activităţii ca broker de asigurare a Societăţii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 23/07/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 23 iulie 2013 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 
1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

în urma aprobării Notei privind controlul efectuat la Societatea MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul 
social în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 594, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul 
J40/5872/10.07.1996, CUI 8639558/22.07.1996, RBK-084/10.04.2003, reprezentată de doamna Niculae Mioara, în calitate de 
director executiv/administrator,  

a constatat următoarele:  
- Prin Adresa nr. 23.240 din 1 aprilie 2013 a fost solicitată "anularea autorizaţiei de funcţionare nr. 84/06.12.2001", în baza 

Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1 din 22 martie 2013, prin care asociaţii societăţii au decis renunţarea la desfăşurarea 
activităţii de brokeraj în asigurări, începând cu data de 23 martie 2013.  

- La data controlului, societatea nu mai are personal propriu, iar Registrul intermediarilor a fost actualizat în consecinţă.  
- Societatea a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la hotărârea de retragere, la cerere, a 

autorizaţiei de funcţionare şi nu are datorii faţă de acestea (prime de asigurare şi documente cu regim special nedepuse).  
- Societatea a iniţiat procedura de notificare a asiguraţilor cu privire la hotărârea de retragere, la cerere, a autorizaţiei de 

funcţionare şi îndrumarea acestora direct către asigurători, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.  
- La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foşti 

salariaţi sau clienţi.  
- Societatea nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. - Sectorul asigurărilor-reasigurărilor în 

contul taxei de funcţionare.  
- Societatea a asigurat condiţiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei şi a 

comunicat la Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. - Sectorul asigurărilor-reasigurărilor adresa unde se află arhiva 
societăţii, precum şi datele de contact ale persoanei responsabile.  

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de 
asigurare în România, având în vedere şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1 din 22 martie 2013,  
 

SE  D E C I D E : 
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea 
activităţii ca broker de asigurare a Societăţii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, 
bd. Iuliu Maniu nr. 594, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerţului, cu numărul J40/5872/10.07.1996, CUI 
8639558/22.07.1996, RBK- 084/10.04.2003, reprezentată de doamna Niculae Mioara, în calitate de director executiv/administrator,  

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de 
derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior 
comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel 
cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea MONDIAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la 
Curtea de Apel Bucureşti, 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 şi completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii 
sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Dan Radu Ruşanu 
Bucureşti, 12 iulie 2013. 
Nr. 344. 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 345/2013 din 12/07/2013 
 

DECIZIE  
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a  

Societăţii „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.) 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 22/07/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 22 iulie 2013 

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

Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat la Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.  
(cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.), cu sediul în piaţa Dorobanţi nr. 4, sc. B, et. 2, ap. 8, municipiul Bucureşti, 
sectorul 1, J40/19605/30.11.2006, CUI 19274759/04.12.2006, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 341/2007, RBK-410/24.05.2007,  

a constatat următoarele:  
1. În perioada supusă verificării, Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea actuală 

„Fidelity Real Estate” - S.R.L.) a modificat condiţiile de autorizare şi de menţinere a acesteia, prin schimbarea obiectului de activitate, 
a denumirii societăţii şi a sediului social, şi a înregistrat în registrul comerţului aceste modificări, fără aprobarea/avizul prealabil al 
autorităţii de supraveghere.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea 
brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

2. La data controlului, Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuală "Fidelity Real 
Estate" - S.R.L.) nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare, în sensul că în denumirea societăţii nu este cuprinsă sintagma "broker 
de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de 
asigurare, şi nu are ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. a) şi d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. a) şi d) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, 
precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 
15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

3. La data controlului, Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real 
Estate” - S.R.L.) nu a depus la asigurători toate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.  

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 63 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.  

4. Taxa de funcţionare aferentă trimestrului IV 2011 a fost achitată cu întârziere faţă de termenul prevăzut prin norme, 
respectiv până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului.  

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Normele privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de 
asigurători şi de brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 
11/2009.  

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

Pentru achitarea cu întârziere, faţă de termenul prevăzut prin norme, a taxei de funcţionare au fost calculate majorări de 
întârziere potrivit art. 36 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. 
(1) din Normele privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare, puse 
în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009, în cuantum de 418 lei.  

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de 
asigurare în România,  
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  s e   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 şi 
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de 
funcţionare Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.), cu 
sediul în piaţa Dorobanţi nr. 4, sc. B, et. 2, ap. 8, municipiul Bucureşti, sectorul 1, J40/19605/30.11.2006, CUI 19274759/04.12.2006, 
autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 341/2007, RBK-410/24.05.2007.  

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de 
negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării 
contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de 
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.) 
are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.) 
răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.  

Art. 3. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” 
- S.R.L. (cu denumirea actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.) are obligaţia de a achita către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
suma de 418 lei, reprezentând dobânzi pentru neachitarea la termenul scadent a taxei de funcţionare aferente trimestrului IV 2011, 
calculate pentru perioada 1 februarie 2012 - 9 februarie 2012.  

(2) Suma de 418 lei va fi achitată în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul  
nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti.  

(3) În conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta 
decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de 
Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale, conform dispoziţiilor Codului de procedură 
civilă.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea „Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. (cu denumirea 
actuală „Fidelity Real Estate” - S.R.L.) poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, 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 şi completările ulterioare.  

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii 
sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea  
nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Ruşanu 

Bucureşti, 12 iulie 2013.  
Nr. 345. 
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PIAȚA  DE  ASIGURĂRI  DE  RĂSPUNDERE  CIVILĂ  AUTO  RCA  ÎN  SEMESTRUL  I  2013 
 
 

În primul semestru al anului 2013 un număr de 11 asigurători au avut autorizare pentru desfăşurarea activităţii RCA, cota de 
piaţă majoritară fiind deţinută de societățile EUROINS cu 21,04 %, ASTRA cu 16,39 % și CARPATICA cu 16,26 %. La limita opusă 
situându-se societăţile  ABC şi GENERALI care au înregistrat în total  2,09 % din piaţă.  

 
Prime brute subscrise 

Suma totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA, în primul semestru al anului 2013, a atins valoarea de 
1.229.549.209 lei. 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  
4.347.486 poliţe. 

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. 

 
Daune și rezerve de daună 

Per total piaţă, numărul dosarelor de daună avizate era de 158.763 dosare, în creștere cu 6 % față de primul semestru 2012, 
când au fost avizate 149.389 dosare.  

Numărul dosarelor de daună plătite este în creștere ușoară cu 1 %, de la 160.447 dosare în semestrul I 2012 la  
161.538 dosare în semestrul I 2013. Valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 6 %, de la 905.297.017 lei în primul semestru 2012, 
la 958.373.276 lei.  

Dauna medie plătită per total piaţă a fost pentru primul semestru 2013 în cuantum de 5.933 lei, în creștere cu 5 % față de 
primul semestru 2012.  

Dauna medie pentru daune materiale a fost de 5.028 lei, în creștere cu 9 % față de semestrul I 2012.  
Dauna medie pentru vătămări corporale și deces a fost de 47.570 lei, în scădere ușoară cu 2 % față de  

semestru I 2012. 
În ceea ce priveşte rezervele de daună se constată faptul că la nivelul întregii piețe RCA acestea au înregistrat o scădere față 

de perioada similară a anului 2012. Rezerva de daună avizată constituită la data de 30.06.2013, în suma de  1.258.551.395 lei, a 
înregistrat o scădere cu 20 %. De asemenea rezerva pentru daune neavizate (IBNR) a înregistrat o scădere de 4 %, fiind la data de 
30.06.2013 în sumă de 758.064.933 lei.  

Scăderea nivelului rezervelor de daună avizate la nivelul pieței este influențată în mare parte de modificarea legislației privind 
rezervele de daună constituite pentru daune morale ca urmare a vătămării corporale sau decesului.  

Pe baza datelor anterior prezentate s-a determinat rata daunei. Astfel, la nivelul întregii pieţe rata daunei pentru primul 
semestru 2013 este de 82 % . 

Analizând cheltuielile înregistrate în legătură cu asigurarea RCA se constată un procent mediu la nivelul pieţei de 35 %. Luând 
în calcul şi cheltuielile înregistrate s-a calculat rata combinată la nivelul întregii pieţe RCA pentru primul semestru 2013, aceasta fiind 
de 117 %. 

 
Analiza daunelor înregistrate pentru vătămări corporale și deces 

In primul semestru al anului 2013 au fost avizate 3.022 dosare de daună pentru vătămări corporale și deces, în creștere cu 36 
% față de perioada similară a anului trecut. 

Valoarea despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces, în sumă de 163.498.006 lei a înregistrat o scădere cu 7% 
față de primul semestru 2012. 

Rezerva de daună avizată pentru vătămări corporale și deces era, la data de 30.06.2013, în suma de 634.361.197 lei, în 
scădere cu 25 % față de sfârșitul primului semestru 2012. 

 

           lei 
Semestrul I 2012 Semestrul I 2013 

Despăgubiri totale plătite 905.297.017 958.373.276 
Rezerva de daună avizată totală 1.571.656.349 1.258.551.395 
TOTAL 2.476.953.366 2.216.924.671 
Despăgubiri plătite pt. vătămări 175.132.131 163.498.006 
Rezerva de daună avizată pt. vătămări 843.751.735 634.361.197 
TOTAL vătămări 1.018.883.866 797.859.203 
% din total despăgubiri  41 % 35 % 
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Despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și deces reprezintă 17 % din valoarea despăgubirilor totale plătite, iar valoarea 
rezervei de daună avizată constituite pentru vătămări corporale și deces reprezintă 50 % din valoarea totală a rezervei de daună 
avizată. 

 
Analiza daunelor înregistrate pentru vătămări corporale și deces pentru evenimente în afara teritoriului României 

Pentru efectuarea unei analize amănunțite la nivel de piață, au fost solicitate asigurătorilor RCA date privind despăgubirile 
plătite și rezervele constituite în perioada 01.01.2012 - 30.06.2013, aferente vătămărilor corporale și decesului pentru evenimente 
petrecute în afara teritoriului României. 

Din centralizarea datelor furnizate de asigurători a rezultat faptul că aproximativ 48 % din valoarea totală a despăgubirilor plătite 
pentru vătămări corporale și deces în perioada 01.01.2012 – 30.06.2013, reprezintă despăgubiri plătite pentru evenimente petrecute 
în afara teritoriului României (în special pe teritoriul Italiei). De asemenea, 39% din rezerva de daună constituită pentru vătămări 
corporale și deces este aferentă evenimentelor petrecute în afara teritoriului României. 

Dauna medie pentru dosarele plătite a fost de 55.822 lei, iar dauna medie pentru dosarele externe aflate în rezerva de daună la 
data de 30.06.2013, este de 56.565 lei.  
 

Șef departament 

Sectorul asigurări-reasigurări 

Cosmin Ilina 
 

Director Direcția Asigurări Obligatorii 

Mona Cucu 
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ACTIVITATEA  FONDULUI  DE  GARANTARE  A  ASIGURAȚILOR  ÎN  PERIOADA  IANUARIE – IUNIE  2013 
 

 

Fondul de Garantare a Asiguraților este înființat prin Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, în 
scopul protejării asiguraților, beneficiarilor asigurării și terțelor persoane păgubite, prin contribuția asigurătorilor și este destinat 
plăților de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în cazul constatării insolvabilității 
asigurătorului.  

În ceea ce privește modul de constituire a fondului, reprezentare, administrare, structura bugetului de venituri și cheltuieli, 
procedura și condițiile de efectuare și de recuperare a plăților, precizăm că acestea sunt reglementate prin norme emise de 
autoritatea de supraveghere, în baza Legii nr. 136/1995. 

Prevederile Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de 
asigurări, au creat cadrul legislativ special pentru redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. Această lege a 
suportat modificări și completări în cursul anului 2013 care au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

- posibilitatea desemnării fondului în calitate de lichidator, în procedura de faliment a asigurătorului/reasigurătorului, 
precum și în procedura de lichidare voluntară, cu avizul prealabil al Autorității de Supraveghere Financiară; 

- prevederea unui termen special de prescripție de 5 ani pentru exercitarea dreptului la acțiune pentru plata despăgubirii 
din disponibilitățile fondului;  

- introducerea unei noi secțiuni referitoare la dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, procedură în care 
creanțele de asigurări au prioritate față de alte creanțe în ceea ce privește activele admise să reprezinte rezervele 
tehnice ale asigurătorilor/reasigurătorilor;  

- eliminarea termenului în care creditorii de asigurări care nu se regăsesc în listele publicate de fond, conform legii, pot 
formula cererea de plată a despăgubirii; 

- preluarea de către fond inclusiv a evidenței contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare 
financiară, în vederea restituirii primelor aferente acestor contracte pentru perioada de timp rămasă neasigurată; 

- corelarea dispozițiilor legii speciale cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței. 

La nivel internațional, a fost înființat în luna mai a anului 2013 – IFIGS, un for internațional care promovează protejarea 
creditorilor de asigurări prin cooperarea internațională a schemelor de garantare din domeniul asigurărilor. Cooperarea se realizează 
prin schimb de experiență, prin prezentarea reglementărilor interne ale membrilor săi, prin stabilirea obiectivelor ce urmează a fi 
cuprinse într-o viitoare Directivă prin care se dorește armonizarea legislațiilor naționale și existența unei scheme de garantare în 
fiecare stat membru. În prezent, sunt membrii IFIGS: Australia, Canada, Taiwan, Franța, Germania, Grecia, Coreea, Malayesia, 
Norvegia, Polonia, România, Singapore, Spania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. 

Fondul de Garantare a Asiguraților administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al forului 
internațional, oferind, în condițiile legii române, o protecție mult mai flexibilă și mai rapidă decât cea de care beneficiază creditorii de 
asigurări în cadrul procedurii de faliment. Astfel, în vederea achitării despăgubirilor cuvenite beneficiarilor, nu există o limitare a 
acestora la un anumit plafon, în analizarea cererilor de plată se ține seama doar de legea în vigoare la data producerii evenimentului 
asigurat și de condițiile generale și speciale conținute de contractul de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în insolvență.  

Nivelul contribuției este stabilit anual de ASF prin aplicarea unei cote procentuale asupra primelor brute încasate de către 
asigurători din asigurările directe. De asemenea, în caz de deficit al fondului, poate fi majorată în cursul anului cota pentru contribuţia 
asigurătorilor stabilită prin norme. 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, sursele de venit ale fondului sunt: sume plătite de asigurători cu titlu de contribuții; 
sume plătite de asigurători cu titlu de dobânzi și penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuției legale; sume 
rezultate din fructificarea disponibilităților sale precum și sume provenite din alte surse, potrivit legii.  

În perioada ianuarie – iunie 2013, cotele pentru contribuţie stabilite au fost următoarele: 

• pentru asigurările de viaţă - 0,3%; 

• pentru asigurările generale - 0,8%. 

Veniturile realizate în primul semestru al anului 2013 au fost în sumă de 46.206.736 lei. Cheltuielile totale efectuate în 
primul semestru al anului 2013 au fost în sumă de 4.430.795 lei, din care cheltuielile curente au fost de 4.304.996 lei, iar cheltuielile 
de capital au fost de 125.799 lei. 

Situaţia contului de execuţie al fondului în primul semestru al anului 2013 se prezintă după cum urmează: 
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              lei 

Indicatori Prevederi sem I  Realizat  sem I  
I. Venituri totale (1+2) 49.850.000 46.206.736 
1. Contribuţii 28.350.000 24.052.032 
- viaţă 2.550.000 2.023.580 
- generale 25.800.000 22.028.452 
2. Venituri financiare  21.500.000 22.154.704 
II. Cheltuieli totale (A+B) 56.560.900 4.430.795 
A. Cheltuieli curente (1+2), din care: 43.273.900 4.304.996 
1. Cheltuieli de personal 5.690.000 3.647.427 
2. Cheltuieli materiale şi servicii 35.445.000 657.569 
- cheltuieli materiale 19.195.000 590.761 
- cheltuieli cu despăgubiri 16.250.000 66.808 
B. Cheltuieli de capital 13.287.000 125.799 

 

Contul de execuţie bugetară exprimă o imagine fidelă a activităţii financiar-contabile şi patrimoniale a fondului. 

În primul semestru al anului 2013, activitatea fondului a privit pe de o parte plata din disponibilitățile sale a creanțelor către 
creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflați în procedura de insolvența și pe de altă parte, litigiile aflate pe rolul instanțelor de 
judecată. 

În semestrul I s-au desfășurat un număr de 3 ședințe ale comisiei speciale constituită conform art. 23 din Legea 503/2004, 
în cadrul cărora au fost analizate și aprobate listele creditorilor de asigurări în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 3 din Normele 
privind Fondul de garantare raportat la art. 24 din Legea 503/2004.  

În semestrul I al anului 2013 au fost analizate de către Direcțiile de specialitate din cadrul Fondului de garantare 65 de 
dosare de daună.  

Suma totală a plăților de despăgubiri din fond în semestrul I al anului 2013 a fost în cuantum de 66.808 lei. Raportat la 
perioada menționată, situația plăților pentru fiecare societate de asigurare se prezintă după cum urmează: 

a) S.C. Metropol CIAR S.A.  – 2.430 lei;   

b) S.C. Grupul de Asigurări Român Grup AS S.A. – 41.515 lei; 

c) S.C. SAR Euroasig S.A. – 6.775 lei; 

d) S.C. Delta Addendum Asigurări Generale S.A. – 16.088 lei. 

În acord cu dispozițiile art. 24 alin. 5 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de 
asigurare, fondul a emis un număr de 46 de decizii de respingere. Motivele pentru care au fost respinse sumele solicitate din 
disponibilitățile sale au privit următoarele aspecte: neîncadrarea în condițiile stipulate în contractul de asigurare, suma pretinsă nu 
reprezintă creanță de asigurări conform dispozițiilor Legii nr. 503/2004, lipsa documentelor justificative ale creanței. 

De asemenea, s-a procedat la notificarea individuală a unui număr de 31 creditori de asigurări ale căror date de 
identificare au fost menționate în evidențele tehnico-operative preluate conform art. 23 alin.(1) din Legea nr. 503/2004 de la 
asigurătorii aflați în insolvență, pentru a depune cerere de plată însoțită de actele doveditoare în vederea recuperării despăgubirii 
cuvenite. 

În perioada ianuarie-iunie 2013, pe rolul instanțelor judecătorești se aflau în curs de soluționare un număr de 33 litigii.  
Dintre acestea, un număr de 19 dosare au avut ca obiect anularea în tot sau în parte a deciziilor emise de către administratorul 
Fondului; 5 dosare având ca obiect falimentul societăților de asigurare; 1 dosar a avut ca obiect atragerea răspunderii membrilor 
organelor de conducere ai asigurătorilor aflați în procedura de faliment; 6 dosare având ca obiect pretenții și 2 dosare penale.  
De asemenea, au fost deschise două dosare de executare silită în vederea recuperării sumelor datorate fondului în baza hotărârilor 
judecătorești învestite cu formulă executorie.  

Litigiile în care a fost implicat Fondul au dat naștere la mai multe interpretări ale dispozițiilor legale incidente în ceea ce 
privește: calitatea procesuală în care fondul este chemat în judecată; procedura administrativă de plată a despăgubirii; condițiile 
angajării răspunderii civile delictuale; suportarea de către fond a cheltuielilor de judecată achitate de către părțile care au câștigat 
dosare procesuale contra asigurătorilor aflați în insolvență; condițiile și limitele legale în care fondul poate efectua plăți din 
disponibilitățile sale.  

 Conform dispozițiilor legale, fondul se poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea 
recuperării lor, orice sume, dobânzi și/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale, subrogându-se în toate drepturile 
creditorilor de asigurări pentru sumele egale cu plățile efectuate.  

Astfel, în cazul societăților de asigurare aflate în insolvență pentru care s-au făcut plăți din disponibilitățile fondului, în 
perioada la care ne raportăm, au fost întocmite și depuse la dosarele având ca obiect falimentul S.C. S.A.R. Euroasig S.A. și  
S.C. Delta Addendum Asigurări Generale S.A., 3 declarații de creanță, în vederea recuperării acestor sume din contul de lichidare. 
Toate cererile au fost admise de către judecătorul sindic în conformitate cu dispozițiile art. 27 din Legea nr.503/2004.  
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În februarie 2013 a avut loc o întâlnire a reprezentanților schemelor de garantare în domeniul asigurărilor. Întâlnirea a avut 
loc la Atena, reținându-se în principal, că: 

 - statele membre nu agreează ideea unei singure scheme de garantare la nivel european (single pan EU wide IGS); 

 - este necesară o minimă armonizare a legislațiilor interne incidente pe acest domeniu; 

 - în ceea ce privește scopul geografic, este agreat principiul statului de origine; 

 - este utilă cooperarea dintre statele membre care au legiferate scheme de garantare; 

 - statele membre s-au declarat împotriva înființării unor scheme de garantare care să preia o parte din riscurile asigurate ce nu 
sunt suportate de schemele de garantare naționale (top up schemes), în schimbul achitării unei contribuții corelative riscului 
preluat; 

 - este necesar să se stabilească un nivel/o limită de acoperire al/a polițelor de asigurare de către schemele de garantare; 

 - în ceea ce privește resursele financiare în vederea îndeplinirii scopului pentru care sunt înființate schemele de garantare, este 
preferat sistemul colectării anterioare a contribuțiilor datorate acestora (ex-ante). 

 
Nicolae Crișan 
Șef Departament 

Fondul de Garantare a Asiguraților 
Victoria Dumitru 
Șef Departament Adj.  
Fondul de Garantare a Asiguraților 
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ACTIVITATEA  FUNDAȚIEI  INSTITUTUL  DE  MANAGEMENT  ÎN  ASIGURĂRI 

 
Fundația Institutul de Management în Asigurări (IMA) a fost înființată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 decembrie 2008, în baza prevederilor art. 969 C. Civil, ale Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000 cu modificările și completările ulterioare și altor dispoziții legale pertinente.  

Rolul Institutul de Management în Asigurări este acela de a asigura calificarea, pregătirea profesională continuă, 
perfecționarea și specializarea în domeniul asigurărilor, a intermedierii în asigurări, a activităților conexe asigurărilor sau similare cu 
această activitate. 

Obiectivul principal al IMA este asigurarea în mod unitar a pregătirii, perfecționării și specializării profesionale a 
persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, precum și atestarea și coordonarea activității de calificare profesională a 
persoanelor care își manifestă intenția de lucru în acest domeniu, în activități conexe asigurărilor și în domenii similare cu cel al 
asigurărilor.  

IMA și-a început efectiv activitatea în iunie 2009, organizând, în primă fază, cursuri de specializare profesională pentru 
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asigurărilor, pe diferite paliere. 
 

Evoluţia activităţilor IMA 
 

1. Organizare cursurilor de specializare profesională 

În perioada iunie 2009  – iunie 2013, IMA a organizat un număr de 25 de cursuri de specializare profesională şi 4 sesiuni 
de instruire, în cadrul cărora au fost instruite un număr de 973 persoane care activează în piaţa de profil. În perioada ianuarie 2013 – 
iunie 2013 IMA a organizat un curs de specializare profesională cu tema „Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării 
actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor” în cadrul căruia au fost instruite un număr de 16 persoane care activează în 
piața de profil. 
 

2. Organizarea sesiunilor de examinare în vederea certificării profesionale a persoanelor care activează în piaţa de 
profil  

Din luna octombrie 2011, IMA a demarat activitatea de examinare şi de certificare profesională a persoanelor care doresc 
să lucreze în domeniul asigurărilor, organizând sesiuni de examinare la nivel naţional. 

Informațiile referitoare la numărul persoanelor examinate se regăsesc în tabelul de mai jos: 

Anul Număr sesiuni de examinare organizate de IMA la 
nivel naţional 

Număr persoane 
examinate 

2011 20 315 
2012 232 17.581 
2013 

(01.01 - 30.06.2013) 
177 17.056 

TOTAL 429 34.952 
 

În conformitate cu prevederile Ordinului A.S.F. nr.2/2013, examinarea în vederea primei certificări privind pregătirea 
profesională continuă a intermediarilor în asigurări, a fost reeşalonată după cum urmează: 
 

    - pentru persoanele ale căror nume de familie încep cu litera A până la F inclusiv – până la data de 30 septembrie 2013 inclusiv; 
    - pentru persoanele ale căror nume de familie încep cu litera G până la Q inclusiv – până la data de 30 noiembrie 2013 inclusiv; 
    - pentru persoanele ale căror nume de familie încep cu litera R până la Z inclusiv – până la data de 28 februarie 2014 inclusiv. 
 

Menţionăm că toate categoriile de intermediari în asigurări au obligaţia să urmeze un program de pregătire profesională 
continuă şi să obţină certificatul de absolvire, o dată la interval de 3 ani, cu excepţia conducătorilor executivi ai brokerilor de 
asigurare şi/sau reasigurare pentru care intervalul de timp este de 2 ani. 
 

 3. Proiect POSDRU /81/3.2/S/49461 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea adaptabilităţii specialiştilor şi intermediarilor din domeniul 
asigurărilor la mediul economic aflat în continuă schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii moderne şi soluţii 
organizaţionale care să conducă la creşterea calităţii serviciilor prestate populaţiei şi întreprinderilor, respectiv la creşterea calităţii şi 
productivităţii muncii.  
 

Obiectivele specifice sunt:  
 dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale pentru circa 8.260 persoane (cursuri-om) în cadrul a  

295 de cursuri de perfecţionare organizate pe tematici specifice domeniului asigurărilor, precum şi în ceea ce priveşte 
TIC, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă; 
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 dezvoltarea instituţională a Fundației Institutul de Management în Asigurări şi a filialelor sale din 8 regiuni de dezvoltare 
în vederea furnizării de programe de perfecţionare pentru specialiştii şi intermediarii din domeniul asigurărilor.  
 

Implementarea proiectului se realizează de către Fundația Institutul de Management în Asigurări (IMA), în parteneriat cu: 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Asociația pentru promovarea învățământului European Mureș, Uniunea Naţională a Societăţilor 
de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR); Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din 
România (UNSICAR). 

Proiectul se desfășoară pe o durată de 3 ani, între 01.01.2011 și 31.12.2013. La finele acestei perioade trebuiesc obţinute 
următoarelor rezultate: 

 295 cursuri organizate; 
 8.260 persoane formate, dintre care:  

- 826 manageri de la toate nivelurile; 
- 165 persoane fizice autorizate; 
- 7.269 angajați; 

 8 centre de formare dezvoltate instituţional (București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, Tg. Mureș, Ploiești și 
Craiova). 

 

Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului de finanțare nr. 81 „Competenţe pentru competitivitate”, din luna aprilie 2009, 
respectiv a contractului de finanțare nr. 9604 din 16.12.2010, pot participa la cursuri următoarele categorii de persoane: 

- angajaţi; 
- persoane fizice autorizate; 
- manageri de la toate nivelurile. 

 

Cele 295 de cursuri care vor fi realizate prin proiect vor aborda următoarele teme: 
 

Fundamente ale asigurărilor 38 
Fundamente ale asigurărilor. Protecția mediului 40 
Negociere și tehnici de vânzare 66 
Negociere și tehnici de vânzare. Protecția mediului 54 
Reglementări contabile în asigurări – pentru brokerii de asigurare 1 
Evaluări, instrumentar și întocmirea situațiilor financiare 3 
Managementul riscului în asigurări – pentru brokeri 1 
Managementul riscului din perspectiva Solvency II 2 
Conformarea legală a societăților de asigurări 2 
Conformarea legală a brokerilor de asigurare 1 
Constatarea, soluționarea și plata daunelor auto 7 
Regularizarea daunelor auto 30 
Regularizarea daunelor non-auto 12 
Protecţia asiguraţilor, protecţia datelor cu caracter personal, etică profesională în asigurări 1 
Metode și tehnici de evaluare a nevoilor clientului 15 
Asigurări de sănătate 3 
Sisteme online de vânzare a asigurărilor 2 
Managementul informației electronice în asigurări 2 
Managementul forțelor de vânzare. Sănătate și securitate în muncă 6 
Managementul forțelor de vânzare 6 
Introducere în actuariat 1 
Frauda în asigurări 1 
Subscrierea asigurărilor non-viață 1 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 10.708.362 lei, din care: 
- finanțare nerambursabilă POS DRU: 10.493.125 lei; 
- finanțare de la Institutul de Management în Asigurări: 215.237 lei (2,01% din total). 

 

Stadiul implementării proiectului la 22.08.2013 
 

Până la data de 19.08.2013 au fost organizate și finalizate un număr de 261 cursuri la care au participat 7.086 
persoane, de la societăți de asigurare, societăți de reasigurare și intermediari (brokeri, agenți).  
 

Dintre cele 7.086 persoane participante la cursuri, 6.929 persoane au absolvit examenul de finalizare a cursurilor (rată de 
promovabilitate de 97,78%). 
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Distribuția cursurilor realizate pe perioada: 1 ianuarie 2011 - 22.08.2013 este următoarea: 
 

Perioada Nr. cursuri Nr. participanți Nr. certificați 
  
TOTAL 2011 10 262 253 
TOTAL 2012 107 2.828 2.777 
TOTAL 2013 (01.01.2013-22.08.2013) 144 3.996 3.899 
  261 7.086 6.929 

 

Stadiul îndeplinirii indicatorilor de proiect (la 22.08.2013): 
 

Indicator Valoare planificată Valoare atinsă Grad de realizare 
Nr. cursuri 295 261 88,47% 
Nr. participanți 8.260 7.086 85,78% 
Grad de certificare Minim 90% 97,78% în grafic 

 

Precizăm că o eventuală nerealizarea a indicatorilor de proiect, conform contractului de finanțare și actelor adiționale ar 
conduce fie la diminuarea proporţională a bugetului eligibil al proiectului (pentru realizări între 75-99%) fie la restituirea integrală a 
cofinanţării POSDRU de 10.493.125 lei pentru realizări de sub 75% din indicatorii proiectului. 
 
Situație pe cursuri la zi 
 

Denumirea cursului Nr. cursuri 
planificate 

Nr. cursuri 
realizate 

Diferența 
(+/-) 

  295 261 -34 
     
Fundamente ale asigurărilor 38 38 0 
Fundamente ale asigurărilor. Protecția mediului 40 40 0 
Negociere și tehnici de vânzare 66 49 -17 
Negociere și tehnici de vânzare. Protecția mediului 54 54 0 
Reglementări contabile și standarde de raportare financiară 1 1 0 
Evaluări, instrumentar și întocmirea situațiilor financiare 3 2 -1 
Riscuri specifice, evaluare, reglementări 1 1 0 
Managementul riscului din perspectiva Solvency II 2 0 -2 
Conformarea legală a societăților de asigurări 2 2 0 
Conformarea legală a brokerilor de asigurare 1 1 0 
Constatarea, soluționarea și plata daunelor auto 7 7 0 
Regularizarea daunelor auto 30 29 -1 
Regularizarea daunelor non-auto 12 12 0 
Protecţia asiguraţilor, protecţia datelor cu caracter personal, etică profesională în asigurări 1 0 -1 
Metode și tehnici de evaluare a nevoilor clientului 15 10 -5 
Asigurări de sănătate 3 3 0 
Sisteme online de vânzare a asigurărilor 2 1 -1 
Managementul informației electronice în asigurări 2 1 -1 
Managementul forțelor de vânzare. Sănătate și securitate în muncă 6 6 0 
Managementul forțelor de vânzare 6 3 -3 
Introducere în actuariat 1 1 0 
Frauda în asigurări 1 0 -1 
Subscrierea asigurărilor non-viață 1 0 -1 

 

În ceea ce privește distribuția pe centre, aceasta este următoarea:  
 

Regiune planificat realizat diferența (+/-) 
Nord-Est 36 31 - 5 
Sud-Est 36 34 - 2 
Sud Muntenia 30 21 - 9 
Sud-Vest Oltenia 26 20 - 6 
Vest 30 30 0 
Nord-Vest 36 31 - 5 
Centru 36 32 - 4 
București-Ilfov 65 62 - 3 
TOTAL 295 257 -34 

 

Director Adjunct Programe Educaționale 

Florea Andreea Georgiana 




