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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. 114/2013 din 03/06/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății CRUX INSURANCE BROKER - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 13 iunie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu 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, 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 autorizări și avizări nr. AA/B-3253 din 14 mai 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății CRUX INSURANCE BROKER - 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 CRUX INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, bd. Regina Maria, 
nr.25, et. 1, camerele 4 și 9, sectorul 4, număr de ordine în registrul comerțului J40/3365/14.03.2013, cod unic de înregistrare 
31364443/14.03.2013, 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 autorizări și avizări 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, 3 iunie 2013.  
Nr. 114. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 116/2013 din 03/06/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 13 iunie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu 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 
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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 autorizări și avizări nr. AA/B-3735 din 21 mai 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății VISIONWARE 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 VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București,  
bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, sc. 2, et. 2, camera 51A, sectorul 6, număr de ordine în registrul comerțului J40/358/14.01.2013,  
cod unic de înregistrare 31085236/14.01.2013, 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 autorizări și avizări, 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, 3 iunie 2013. 
Nr. 116. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 126/2013 din 04/06/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 13 iunie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu 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, 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 autorizări și avizări nr. AA/B-1939 din 8 mai 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății SHANTI DO 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 SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Reșița, bd. Republicii nr. 8, 
bl. 8, sc. 6, parter, ap. 1, județul Caraș-Severin, număr de ordine în registrul comerțului J11/510/03.10.2012, cod unic de înregistrare 
30740949/03.10.2012, 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 autorizări și avizări, 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 
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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, 4 iunie 2013. 
Nr. 126. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 127/2013 din 04/06/2013 
 

DECIZIE 
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății RENKER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 13 iunie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu 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, 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 autorizări și avizări nr. AA/B-2170 din 9 mai 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății RENKER 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 RENKER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București,  
str. Cornu Luncii nr. 2-4, et. 1, biroul nr. 2, sectorul 3, număr de ordine în registrul comerțului J40/3723/21.03.2013,  
cod unic de înregistrare 31397572/22.03.2013, 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 autorizări și avizări, 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, 4 iunie 2013. 
Nr. 127. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 128/2013 din 04/06/2013 
 

DECIZIE 
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății ARO-ASIGURARI ROMANIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 14/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 14 iunie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu 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 
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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 autorizări și avizări nr. AA/B-6519 din 28 mai 2013, aprobată de președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății ARO-ASIGURARI ROMANIA 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 ARO-ASIGURARI ROMANIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul 
București, Str. Viitorului nr. 122, et. 1, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerțului J40/13777/22.11.2012, cod unic de 
înregistrare 30939780/23.11.2012, 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 autorizări și avizări, 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, 4 iunie 2013. 
Nr. 128. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 134/2013 din 04/06/2013 
 

DECIZIE  
privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 17/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 17 iunie 2013 
 

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

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,  

în baza hotărârii, consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței din data de 26 aprilie 2013, în cadrul căreia  
au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în 
bd. George Enescu nr. 16A, parter, spațiul comercial nr. 2, Suceava, județul Suceava, J33/559/15.09.2010,  
CUI 27389377/16.09.2010, RBK-668/20.12.2010, autorizată prin Decizia nr. 999 din 13 decembrie 2010,  

a constatat următoarele:  
Prin Hotărârea nr. 2 din 19 februarie 2013 a asociatului unic s-a decis suspendarea activității societății, pe o perioadă de  

3 ani, iar prin Adresa înregistrată cu nr. 15.968 din 1 martie 2013 Societatea „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. 
a solicitat aprobarea suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani.  

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, 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, și art. 11 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, în vederea analizării cererii de aprobare a suspendării activității, 
a fost efectuat un control la sediul Societății „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. pentru verificarea  
situației financiare.  

La data controlului, asigurătorii au fost notificați cu privire la cererea de aprobare a suspendării activității.  
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Din evidențele Societății „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a rezultat faptul că au fost predate  
la societățile de asigurare toate documentele cu regim special, aflate în gestiunea brokerului.  

Asigurații au fost notificați cu privire la suspendarea activității și au fost îndrumați direct către asigurători pentru contractele 
de asigurare în derulare.  

Nu au fost identificate litigii pe rolul instanțelor de judecată în care Societatea „Kamer Activ Broker de Asigurare- 
Reasigurare” - S.R.L. să fie parte, în contradictoriu cu societăți de asigurare și/sau reasigurare, cu foști clienți/asigurați, salariați și cu 
foști colaboratori.  

Societatea „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară în contul taxei de funcționare.  

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

s e   d e c i d e: 
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, 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 cererea de suspendare a activității pentru o perioadă de 3 ani  
a Societății „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în bd. George Enescu nr. 16A, parter,  
spațiul comercial nr. 2, Suceava, județul Suceava, J33/559/15.09.2010, CUI 27389377/16.09.2010, RBK-668/20.12.2010,  

autorizată prin Decizia nr.999 din 13 decembrie 2010.  
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 „Kamer Activ Broker de 
Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiară 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 din  

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 4 iunie 2013. 
Nr. 134. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 135/2013 din 04/06/2013 
 

DECIZIE 
 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății „SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 17/06/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 17 iunie 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 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,  

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,  

în baza Hotărârii consemnate în extrasul Procesului-verbal al ședinței din data de 26 aprilie 2013, în cadrul căreia  
au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.,  
cu sediul social în Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 12, județul Argeș, număr de ordine în registrul comerțului J03/2023/16.11.2005, codul 
unic de înregistrare 18135701, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 332/05.01.2006, reprezentată de  
dl Emelian Oreviceanu - administrator,  

a constatat următoarele:  
Prin Adresa înregistrată cu nr. 15.658 din 1 martie 2013 a fost solicitată suspendarea, la cerere, a activității societății,  

pe o perioadă de 3 ani, în baza Hotărârii Adunării generale a asociaților a Societății „SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare- 
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Reasigurare” - S.R.L. nr. 1 din 28 februarie 2013.  
La data controlului, societatea nu mai are niciun angajat și nu mai are asistenți în brokeraj înscriși  

în Registrul intermediarilor.  
Societatea a înștiințat societățile de asigurare cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activității, pe o perioadă 

de 3 ani, și nu are 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,  

pe o perioadă de 3 ani, și îndrumarea acestora direct către asigurători, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare. 
La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanțelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări,  

foști salariați sau clienți.  
Societatea nu are datorii 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 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 nr. 1 din 28 februarie 2013,  

s e   d e c i d e: 

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, 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 desfășurată de Societatea „SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare- Reasigurare - 
S.R.L.”, cu sediul social în Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 12, județul Argeș, număr de ordine în registrul comerțului 
J03/2023/16.11.2005, codul unic de înregistrare 18135701, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare  
cu nr. RBK-332/05.01.2006, reprezentată de dl Emelian Oreviceanu - administrator.  

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 „SPECIAL OFFICE - Broker de 
Asigurare-Reasigurare” - 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, 4 iunie 2013. 
Nr. 135. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 250/2013 din 21/06/2013 
 

DECIZIE  
privind sancționarea Societății NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 11/07/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 11 iulie 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, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,  

în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul ședinței din data de  
11 iunie 2013, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare al Direcției autorizări și avizări cu nr. AA/B-8.330 din  
3 iunie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,  



 
 

 

7 
 

cu sediul social în municipiul București, str. General Nicolae Dona nr. 22-24, parter, ap. 1, sectorul 1, J40/14980/16.12.2011,  
CUI 25258774/10.03.2009, RBK - 574/14.07.2009,  

a constatat următoarele:  
Din data de 18 martie 2013 Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv și 

administrator. Prin Adresa nr. 28.420 din 19 aprilie 2013 s-a solicitat de către Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - 
S.R.L. aprobarea extinderii termenelor privind ocuparea celor două funcții. La notificările Direcției autorizări și avizări transmise prin 
adresele nr. AA/29.444 din 26 aprilie 2013 și nr. AA/B-1.580 din 15 mai 2013 Societatea NETRISK BROKER DE ASIGURARE - 
S.R.L. nu a răspuns. Notificările au fost returnate în data de 29 aprilie 2013 și, respectiv, în data de 27 mai 2013, cu mențiunile 
oficiului poștal: „destinatar necunoscut la adresa” și „destinatar lipsă de la domiciliu”.  

Societatea NETRISK 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, 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 NETRISK BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,  

s e   d e c i d e: 

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, 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 NETRISK BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. General Nicolae Dona nr. 22-24, parter, ap. 1, sectorul 1, 
J40/14980/16.12.2011, CUI 25258774/10.03.2009, RBK - 574/14.07.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activității până la 
aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv și a administratorului 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 NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată  
a Autorității de Supraveghere Financiară.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea NETRISK 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 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 iunie 2013.  
Nr. 250. 

 
 




