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B.  SECTORUL  ASIGURĂRILOR - REASIGURĂRILOR 

 
Legi, norme şi acte individuale publicate integral 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

Norma nr. 15 din 08.11.2013 
 

Normă 
pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor,  
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 20.11.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 20 noiembrie 2013 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 6 noiembrie 2013 prin care s-a aprobat 
modificarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 5 lit. b) și ale art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2)  
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, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară   d e c i d e: 
 

Articol unic. - La articolul 29 din Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin  
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 
din 3 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Pentru persoanele menționate la alin. (1) care la data apariției prezentelor norme sunt angajate la un asigurător, 
indiferent de funcția pe care o ocupă, perioada maximă de conformare este până la data de 30 septembrie 2014 inclusiv.” 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 8 noiembrie 2013. 
Nr. 15. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1004 din 11.11.2013 
 

Decizie  
privind sancționarea Societății ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 22.11.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 22 noiembrie 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. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

în ședința din data de 16 octombrie 2013, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de 
constatare întocmit de Direcția autorizare și avizare cu nr. SAR/DAA/B-48261 din 3 octombrie 2013, ca urmare a controlului 
permanent efectuat la Societatea ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Timișoara,  
str. Mircea cel Bătrân nr. 6, parter, ap. 1, județul Timiș, J35/2411/02.10.2012, CUI 26066939/05.10.2009, RBK-617/31.03.2010, 

și a constatat următoarele: 
Societatea ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv începând cu  

data de 15 octombrie 2012 ca urmare a revocării dlui Ciuperca Alexandru. Prin Adresa nr. AA/B-27362 din 8 august 2013  
societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispozițiilor legale. 

Societatea ELIYAMMA MM 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 
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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 ELIYAMMA MM 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 ale 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, precum și ale art. 8 alin. (2) lit. a) și k) 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 ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în 
municipiul Timișoara, str. Mircea cel Bătrân nr. 6, parter, ap. 1, județul Timiș, J35/2411/02.10.2012, CUI 26066939/05.10.2009,  
RBK-617/31.03.2010, 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 ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată 
a Autorității de Supraveghere Financiară. 

Art. 4. - (1) Potrivit art. 213 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie se contestă conform Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, 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 produce efecte de la data comunicării, conform prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000,  
cu modificările și completările ulterioare. 

 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Daniel Dăianu 

București, 11 noiembrie 2013. 
Nr. 1.004. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1028 din 18.11.2013 
 

Decizie 
privind sancționarea Societății PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 739 din 29.11.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 29 noiembrie 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 ședința din data de 16 octombrie 2013, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de 
constatare întocmit de Direcția autorizare avizare cu nr. SAR/DAA/B-45.168 din 26 septembrie 2013, ca urmare a controlului 
permanent efectuat la Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. cu sediul social în municipiul București,  
str. Trilului nr. 43, et. 1 + mansardă, sectorul 3, J40/17830/06.07.1993, CUI 4260771/04.10.2003, RBK-149/04.02.2003, 

și a constatat următoarele: 
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Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. nu a transmis documentația completă pentru aprobarea unei  
noi persoane semnificative/conducător executiv în termen de 15 zile de la data vacantării poziției începând cu data de 15 martie 2013 
ca urmare a concedierii dlui Stoica Viorel. 

Prin Adresa nr. AA/B-35.155 din 28 august 2013, societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispozițiilor legale. 
Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. nu a transmis documentația completă pentru aprobarea unei  

noi persoane semnificative/conducător executiv în termen de 15 zile de la data vacantării acestei poziții, fiind astfel încălcate 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) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea 
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Consiliul Autorității de Supravghere 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 PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. cu sediul social în București,  
str. Trilului nr. 43, et. 1 + mansardă, sectorul 3, J40/17830/06.07.1993, CUI 4260771/04.10.2003, RBK-149/04.02.2003, 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 PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. se dispune prin decizie motivată  
a Autorității de Supraveghere Financiară. 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii, Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. poate formula plângere 
prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza 
Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 5. - Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării, conform prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 18 noiembrie 2013. 
Nr. 1.028. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1060 din 22.11.2013 
 

Decizie 
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 10.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 10 decembrie 2013 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu ale 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, 
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potrivit Notei Direcției autorizare și avizare nr. SA-DAI/B-61584 din 14 noiembrie 2013, aprobată de președintele Autorității 
de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății SAVINVEST C.I. 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 SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Făgăraș,  
str. Tăbăcari, tronson A, bl. 6, parter, spațiu comercial, județul Brașov, număr de ordine în registrul comerțului J8/1171/02.08.2013, 
cod unic de înregistrare 32093806/02.08.2013, 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, 22 noiembrie 2013. 
Nr. 1.060. 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

Decizia nr. 1061 din 22.11.2013 
 

Decizie 
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății CREST ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 10.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 10 decembrie 2013 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu ale 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 autorizare și avizare nr. SA-DAI/B-60867 din 14 noiembrie 2013, aprobată de președintele Autorității 
de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societății CREST ASIG - 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 CREST ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în București, str. Băltița nr. 3,  
bl. B19, sc. 1, ap. 7, sectorul 4, număr de ordine în registrul comerțului J40/7949/21.06.2013, cod unic de înregistrare 
31904845/21.06.2013, 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, 22 noiembrie 2013. 
Nr. 1.061. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1155 din 03.12.2013 
 

Decizie 
privind sancționarea cu retragerea aprobării domnului Marek Blaha,  

persoană semnificativă/conducător executiv al Societății „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 din 12.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 12 decembrie 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, 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 baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 25 septembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Salve Broker de 
Asigurare” - S.R.L. cu sediul social în str. Chiriac Bidoianu nr. 4, București, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006,  
CIF 19244960/28.11.2006, RBK -415/14.06.2007, reprezentată de domnul Marek Blaha, persoană semnificativă/conducător executiv, 

a constatat următoarele: 
1. Raportările semestriale aferente semestrului II 2010, precum și raportările trimestriale aferente trimestrelor III 2010 și IV 2010 

nu au fost transmise. 
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 

supravegherea asigurărilor, 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 financiare și tehnice 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 din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul 
asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2011. 

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. 

2. Raportările trimestriale privind taxa de funcționare aferente trimestrelor III 2010 și IV 2010 nu au fost transmise. 
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. III lit. e) - termen de transmitere din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice 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 în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000,  
cu modificările și completările ulterioare. 

3. Persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare răspund de respectarea termenelor de transmitere a raportărilor 
către autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Normele privind forma și conținutul raportărilor 
financiare și tehnice 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. 

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. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează domnul Marek Blaha,  
persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L., cetățean slovac, născut la data de  
9 iunie 1981 în Bratislava, Slovacia, cu domiciliul în Slovacia, 81003 Bratislava, V Zahradach 22, Pașaport seria SVK nr. P0889656 
emis de autoritățile slovace la data 21 august 2006, cu retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Art. 2. - Împotriva prezentei decizii, domnul Marek Blaha, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea „Salve Broker 
de Asigurare” - S.R.L., poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile  
de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, 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, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.155. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1158 din 03.12.2013 
 

Decizie 
privind aprobarea cererii de încetare a activității și de retragere a autorizației Societății „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 din 12.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 12 decembrie 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, 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 baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 25 septembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Aero Asig Broker de 
Asigurare” - S.R.L. cu sediul social în șos. București-Târgoviște nr. 1, Buftea, județul Ilfov, J23/2039/28.07.2010,  
CIF 27219429/28.07.2010, RBK-649/09.08.2010, 

a constatat următoarele: 
1. Începând cu data de 1 iunie 2013 Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a mai intermediat încheierea 

de noi contracte de asigurare. 
2. La data controlului, Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. a solicitat societăților de asigurare cu care  

a avut contracte de intermediere în asigurări încetarea acestora și a notificat asigurații cu privire la decizia de încetare a activității. 
3. Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu figura la data controlului cu prime încasate și nedepuse  

ori cu documente cu regim special nedepuse societăților de asigurare care au răspuns solicitării de a comunica situația decontărilor. 
4. Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu avea înregistrat personal propriu ori asistenți în brokeraj  

în evidențele electronice ale Autorității de Supraveghere Financiară, respectiv în Registrul personalului propriu și în Jurnalul asistenților 
în brokeraj persoane fizice sau juridice. Ultima modificare a acestora a fost făcută la data de 16 iulie 2013. 

5. La data controlului, Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu avea înregistrate pe rolul instanțelor  
de judecată litigii cu societățile de asigurare, asigurați, salariați, foști salariați și nu avea înregistrate la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară sesizări ori reclamații cu privire la activitatea de intermediere. 

6. La data controlului, Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. nu figura în evidența Autorității de 
Supraveghere Financiară cu sold creditor din taxa 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, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea  
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activității și  
de retragere a autorizației Societății „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. cu sediul social în șos. București-Târgoviște nr. 1, 
Buftea, județul Ilfov, J23/2039/28.07.2010, CIF 27219429/28.07.2010, RBK 649/09.08.2010. 

Art. 2. - După data încetării activității, 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. 

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. poate formula plângere prealabilă 
adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de 
Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 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, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.158. 
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EVOLUȚIA INDICATORILOR SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE 

ÎN PRIMELE 10 LUNI DIN 2013 
- date provizorii - 

 
În primele zece luni ale anului curent, au desfășurat activitate un număr de 38 de societăți românești de asigurare.  

Dintre acestea, 20 de societăți de asigurare 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 asigurători în primele zece luni ale anului 2013 au cumulat o valoare de 6.814.762.358 lei, 

în scădere nominală cu 0,28% față de perioada similară a anului 2012 (6.833.845.752 lei), din care: 
- primele brute subscrise aferente asigurărilor generale sunt în sumă de 5.433.677.965 lei și au înregistrat o creștere cu 1,10% față 

de perioada similară a anului 2012 (5.374.814.286 lei); ponderea volumului de prime brute subscrise pentru asigurări generale  
în volumul total de prime subscrise (AG+AV) este de 79,73%; 

- primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 1.381.084.393 lei și au înregistrat o scădere nominală de 
5,34% față de perioada similară a anului 2012 (1.459.031.484 lei). Ponderea volumului de prime brute subscrise pentru asigurări 
de viață în volumul total de prime subscrise (AG+AV) este de 20,27%. 

 
Volumul primelor brute subscrise pe categorii și clase de asigurare în România și alte țări membre UE comparativ cu 

perioada similară a anului 2012, în valori nominale 
 

Categ. Clasa* 
Prime brute subscrise Ritm de modificare 

ian.-oct.2013/ 
ian.-oct.2012 (%) 

Prime brute subscrise Ritm de modificare 
octombrie 2013/ 

octombrie 2012 (%) 
ian.-oct.2012 

(lei) 
ian.-oct.2013 

(lei) 
luna octombrie 

2012 (lei) 
luna octombrie 

2013(lei) 

AG 

I 156.446.540 93.496.634 -40,24 44.837.762 3.286.914 -92,67 
II 35.390.874 40.316.529 13,92 2.644.591 989.821 -62,57 
III 1.612.786.406 1.475.015.253 -8,54 165.266.272 145.865.182 -11,74 
IV 2.564.834 2.422.807 -5,54 97.236 149.274 53,52 
V 11.112.290 9.482.249 -14,67 228.202 124.795 -45,31 
VI 20.785.245 24.079.273 15,85 2.876.096 2.417.933 -15,93 
VII 28.792.786 27.137.966 -5,75 1.958.269 2.357.551 20,39 
VIII 928.250.566 984.051.003 6,01 68.661.124 71.392.686 3,98 
IX 117.864.249 128.966.451 9,42 6.636.770 15.648.397 135,78 
X 1.772.266.395 2.037.409.572 14,96 164.879.579 208.296.948 26,33 
XI 17.185.569 13.903.479 -19,10 112.543 951.707 745,64 
XII 13.910.679 16.134.511 15,99 1.562.307 1.298.209 -16,90 
XIII 355.796.940 272.631.839 -23,37 16.703.108 12.478.706 -25,29 
XIV 110.141.423 59.690.112 -45,81 9.091.407 3.966.664 -56,37 
XV 126.780.490 178.794.642 41,03 9.248.087 16.991.821 83,73 
XVI 10.770.920 11.694.491 8,57 410.397 1.329.100 223,86 
XVII 17.526 21.282 21,43 466 1.732 271,67 
XVIII 53.950.535 58.429.872 8,30 3.869.164 6.490.467 67,75 

Total 5.374.814.268 5.433.677.965 1,10 499.083.380 494.037.907 -1,01 

AV  

AI 923.427.221 860.344.187 -6,83 122.215.814 86.604.883 -29,14 
AII 1.071.853 1.001.154 -6,60 100.995 108.555 7,49 
AIII 480.718.539 464.765.950 -3,32 40.098.327 54.823.619 36,72 
AIV 1.507.022 4.243.433 181,58 29.678 340.431 1047,08 
B1 26.062.344 27.218.471 4,44 2.713.890 3.386.830 24,80 
B2 26.244.505 23.511.198 -10,41 915.965 881.003 -3,82 

Total 1.459.031.484 1.381.084.393 -5,34 166.074.669 146.145.321 -12,00 
Total (AG+AV) 6.833.845.752 6.814.762.358 -0,28 665.158.049 640.183.228 -3,75 
 
* Denumirile claselor de asigurare pentru cele 2 categorii de asigurări, conform Legii nr. 32/ 2000, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt următoarele: 
Clasele de asigurări generale: 
B I. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale) 
BII. Asigurări de sănătate 
III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare) 
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IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar 
V. Asigurări de mijloace de transport aerian 
VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial 
VII. Asigurări de bunuri în tranzit 
VIII. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale 
IX. Alte asigurări de bunuri 
X. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, care acoperă daune care rezultă din folosirea vehiculelor terestre (inclusiv 

răspunderea transportatorului). 
XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian 
XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial 
XIII. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă: daune din prejudicii produse terților, altele decât cele menționate la pct. 

X, XI și XII. 
XIV. Asigurări de credite care acoperă următoarele riscuri 
XV. Asigurări de garanții  
XVI. Asigurări de pierderi financiare  
XVII. Asigurări de protecție juridică 
XVIII. Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de 

reședință permanentă. 
 
Clasele de asigurări de viață  
A I. Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, cu excepția celor prevăzute la A II și A III  
A II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naștere  
A III. Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții 
A IV. Asigurări permanente de sănătate. 
 

Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurări la 30.10.2013 
 

Categorii de asigurări 
30.10.2011 

(lei) 
30.10.2012 

(lei) 
30.10.2013 

(lei) 

Ritm de creștere 
30.10.2013/30.10.2012 

(%) 
Asigurări generale 5.196.871.990 5.374.814.286 5.433.677.965 1,10 
Asigurări de viață 1.426.114.806 1.459.031.484 1.381.084.393 -5,34 
Total 6.622.986.796 6.833.845.752 6.814.762.358 -0,28 
 

Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurare 
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Prime brute subscrise de asigurătorii din România în Uniunea Europeană 
 

Subscrierile în alte state membre ale Uniunii Europene cu excepția României sunt în valoare de 257.986.567 lei, 
reprezentând 3,79% din volumul total al subscrierilor la nivelul pieței asigurărilor și au înregistrat o scădere de 16,03% față de 
aceeași perioadă a anului 2012 (307.220.931 lei).  

Principalele state membre în care societățile de asigurare au subscris prime sunt Italia (80,72% din totalul subscrierilor  
în alte state membre ale UE) și Ungaria (15,19% din totalul subscrierilor în alte state membre ale UE). 

 
 

 
 
 

Cele mai mari ponderi în total subscrieri în alte state membre ale Uniunii Europene cu excepția României sunt deținute de: 
- City Insurance cu un volum al subscrierilor de 88.585.176 lei, ceea ce reprezintă 34,34% din total prime brute subscrise  

în alte State Membre ale UE; 
- Lig Insurance S.A. cu un volum al subscrierilor de 49.090.464 lei, ceea ce reprezintă 19,03% din total prime brute subscrise  

în alte State Membre ale UE; 
- Astra cu un volum al subscrierilor de 40.780.734 lei, ceea ce reprezintă 15,81% din total prime brute subscrise în alte State 

Membre ale UE; 
- Forte Asigurări Reasigurări S.A. cu un volum al subscrierilor de 28.599.734 lei, ceea ce reprezintă 11,09% din total prime brute 

subscrise în alte State Membre ale UE; 
- Onix Asigurări cu un volum al subscrierilor de 27.643.655 lei, ceea ce reprezintă 10,72% din total prime brute subscrise  

în alte State Membre ale UE. 
Mențiuni: 
 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; 
 asigurătorii străini care activează prin sucursale pe piața românească, în baza dreptului de stabilire, raportează PBS și IBP 

semestrial, iar asigurătorii care își desfășoară activitatea pe piața românească în baza dreptului liberei circulații raportează PBS 
și IBP anual. 
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Asigurări generale 
 

Din datele raportate de asigurători pentru asigurări generale rezultă că 5 societăți dețin împreună o cotă de piață de 
60,23% în primele 10 luni din 2013 (3.273.115.761 lei).  

Cea mai mare pondere în totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale o dețin subscrierile aferente 
următoarelor clase, însumând împreună 82,75%: 

Clasa X. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 
2.037.409.572 lei, reprezentând 37,50% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în perioada  
ianuarie - octombrie 2013 o creștere nominală de 14,96% față de perioada similară a anului precedent.  

Clasa III. Asigurări de mijloace de transport terestru (CASCO), cu un volum al primelor brute subscrise de 1.475.015.253 lei, 
reprezentând 27,15% din total asigurări generale, a înregistrat în perioada analizată o scădere nominală de 8,54% față de perioada 
similară a anului precedent. 

Clasa VIII. Asigurări de incendiu, cu un volum al primelor brute subscrise de 984.051.003 lei, reprezentând 18,11%  
din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat, în primele zece luni ale anului 2013, o creștere nominală cu 6,01% 
față de aceeași perioadă a anului 2012. 

PAID a subscris în primele zece luni ale anului 2013 prime brute în sumă de 36.966.116 lei, reprezentând 3,76% din 
volumul subscrierilor aferente clasei VIII Asigurări de incendiu și alte calamități naturale și 0,68% din total prime brute subscrise 
aferente asigurărilor generale. Nivelul înregistrat în primele zece luni ale anului 2013, a înregistrat o creștere față de aceeași 
perioadă a anului anterior cu 18.228.866 lei, respectiv cu 97,29%. 

 
 

Nivelul primelor brute subscrise pentru categoria asigurărilor generale, la 30.10.2013 (lei) 
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Evoluția structurii portofoliului pe clase pentru asigurările generale 
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Asigurările încadrate la „alte clase” dețin o pondere de 17% în total prime brute subscrise aferente asigurărilor generale. 
Dintre aceste clase, ponderi mai mari în total asigurări generale dețin următoarele clase: 

- clasa XIII Asigurări de răspundere civilă generală deține o pondere de 5,01% în total asigurări generale; 
- clasa XV Asigurări de garanții deține o pondere de 3,29% în total asigurări generale; 
- clasa IX Alte asigurări de bunuri deține o pondere de 2,37% în total asigurări generale. 

 
 
 

Asigurări de viață 
 

La categoria asigurărilor de viață, 5 societăți de asigurare de viață dețin împreună un volum de prime brute subscrise  
de 959.726.446 lei ceea ce înseamnă 69,5% din totalul primelor brute subscrise de asigurători. 

Asigurările de viață cu un volum al primelor brute subscrise de 1.381.084.393 lei, înregistrează în perioada analizată o 
scădere cu 5,34%, față de primele zece luni ale anului 2012. 

Cea mai mare pondere de 62,29% din totalul subscrierilor aferente asigurărilor de viață este cea pentru clasa AI Asigurări 
de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, în scădere cu 6,83% față de perioada similară a anului 2012. 

Primele brute subscrise aferente clasei AIII Asigurări de viață și anuități, care sunt legate de fonduri de investiții  
(unit-linked), dețin o pondere de 33,65% din total asigurări de viață, în scădere cu 3,32% față de aceeași perioadă a anului precedent. 

 

 
 
 

Ponderi semnificative în structura portofoliului asigurărilor de viață înregistrează clasele AI și AIII, care dețin împreună 96% 
din total. 

 

Prime brute subscrise pentru asigurări de viață 
(lei) 

Ritm de creștere 
(%) 

30.11.2011 30.10.2012 30.10.2013 
30.10. 2013 / 
30.10. 2012 

AI 874.503.633 923.427.221 860.344.187 - 6,83 
AIII 515.270.818 480.718.539 464.765.950 - 3,32 

Total 1.426.114.806 1.459.031.484 1.381.084.393 - 5,34 
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Indemnizații brute plătite de asigurători 
 

În primele zece luni ale anului 2013, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele 
două categorii de asigurări, în sumă de 3.613.985.176 lei, înregistrând o scădere nominală de 4,13% față de 30.10.2012 
(3.769.746.106 lei). 

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite: 
- 3.501.928.199 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o scădere cu 4,18% față de aceeași perioadă  

a anului 2012 (3.654.815.000 lei); 
- 112.056.977 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute plătite de asigurători aferente asigurărilor de viață, înregistrând  

o scădere cu 2,50% față de perioada similară a anului 2012 (114.931.106 lei). 
Situația indemnizațiilor brute plătite pentru cele două categorii de asigurare este prezentată în tabelul următor: 

 

Categorie Clasa 
Indemnizații brute plătite (lei) 

ian - oct 2011 ian - oct 2012 ian - oct 2013 

AG 

I 11.116.897 11.506.147 10.475.101 
II 6.390.919 8.082.569 10.843.749 
III 1.660.670.733 1.628.307.976 1.498.853.287 
IV 242.215 242.024 4.018.907 
V 3.067.627 1.674.626 5.253.380 
VI 13.224.651 24.592.200 12.219.130 
VII 6.212.240 8.002.640 4.291.472 
VIII 206.341.607 181.389.037 164.031.524 
IX 45.463.655 62.819.608 75.832.325 
X 1.372.603.535 1.507.676.356 1.593.891.703 
XI 516 116.888 -154.132 
XII 4.372.331 1.619.924 4.744.228 
XIII 34.553.876 53.443.984 30.673.836 
XIV 97.311.145 137.511.495 53.634.462 
XV 4.010.913 7.413.540 15.473.100 
XVI 7.086.243 2.964.487 1.636.396 
XVII 5 7 34.500 
XVIII 16.563.268 17.451.492 16.175.231 
Total 3.489.232.376 3.654.815.000 3.501.928.199 

AV 

AI 101.117.696 94.414.407 90.047.291 
AII 0 0 0 
AIII 5.143.852 6.623.068 6.980.984 
AIV 148.288 371.648 1.049.879 
B1 1.787.824 3.230.965 1.857.356 
B2 1.145.087 10.291.018 12.121.463 

Total 109.342.747 114.931.106 112.056.977 
Total 3.598.575.122 3.769.746.106 3.613.985.176 

 
 
 

Indemnizații brute plătite aferente asigurărilor generale 
 

Din analiza datelor raportate de asigurători pentru primele zece luni ale anului 2013, rezultă un volum al indemnizațiilor 
brute plătite pentru cele două categorii de asigurări de 3.613.985.176 lei, înregistrând o scădere de 4,13% față de aceeași perioadă 
a anului 2012 (3.769.746.106 lei). 

Asigurările generale, în valoare de 3.501.928.199 lei, reprezintă 96,90% din totalul indemnizațiilor brute plătite în piața 
asigurărilor și sunt în scădere cu 4,18% față de aceeași perioadă a anului 2012.  

Cea mai mare pondere în totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale o dețin plățile aferente 
următoarelor clase, însumând împreună 93,00%: 

- clasa X Asigurările de răspundere civilă pentru vehicule, cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de 1.593.891.703 lei, 
reprezintă 45,51% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale și au înregistrat o creștere cu 5,72% față de 
aceeași perioadă a anului 2012; 

- clasa III Asigurările de mijloace de transport terestru (CASCO), cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de 1.498.853.287 lei, 
reprezintă 42,80% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale și au înregistrat o scădere de 7,95% față de 
aceeași perioadă a anului anterior;  

- clasa VIII - asigurări de incendiu și alte calamități naturale, cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de 164.031.524 lei, 



 
 

 

14 
 

reprezintă 4,68% din total plăți aferente asigurărilor generale și au înregistrat o scădere de 9,57% față de plățile efectuate  
în primele zece luni ale anului 2012. 

 
Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite pe clase pentru asigurările generale (%) 

 

 
 
 

Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale în funcție de clasele de asigurare 
 

Perioada 
IBP clase X, III și VIII pentru categoria asigurărilor generale (lei) 

X III VIII Alte clase Total 
30.10.2012 1.507.676.356 1.628.307.976 181.389.037 337.441.631 3.654.815.000 
30.10.2013 1.593.891.703 1.498.853.287 164.031.524 245.151.685 3.501.928.199 

 
 

Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale pe clase de asigurări 
 

Clase 
Indemnizațiile brute plătite pentru asigurările generale (lei) Ritm de creștere (%) 

30.10.2012 30.10.2013 30.10.2013 / 30.10.2012 
III 1.628.307.976 1.498.853.287 -7,95 

VIII 181.389.037 164.031.524 -9,57 
X 1.507.676.356 1.593.891.703 5,72 
IX 62.819.608 75.832.325 20,71 

Alte clase 274.622.023 169.319.360 -38,3 
Total IBP 3.654.815.000 3.501.928.199 -4,18 

 
 

Analiza pe clase a indemnizațiilor brute plătite în primele zece luni ale anului 2013 arată că cele mai mari sume au fost 
plătite pentru clasele X, III și VIII, care cumulat au împreună un volum de IBP de 3.256.776.514 lei reprezentând 93% din total 
indemnizații brute plătite pentru categoria asigurărilor generale. 

- Clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, cu plăți în sumă de 1.593.891.703 lei. 
- Clasa III Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, cu plăți în sumă de 1.498.853.287 lei. 
- Clasa VIII Asigurări de incendii și alte calamități naturale, cu indemnizații brute în sumă de 164.031.524 lei. 
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Evoluția indemnizațiilor brute plătite pe categorii de asigurare 
 

 
 
 

Evoluția primelor brute subscrise și a indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale 
 

 
 
 

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

Pentru categoria asigurări de viață au fost plătite, în primele zece luni ale anului 2013, indemnizații brute în sumă de 
112.056.977 lei, în scădere cu 2,50% față de aceeași perioadă a anului 2012. 
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Cele mai mari plăți efectuate de societățile de asigurare sunt aferente clasei AI Asigurări de viață, anuități și asigurări de 
viață suplimentare (90.047.291 lei) și au reprezentat 80,36% din total plăți pentru asigurările de viață. Față de perioada similară  
a anului trecut, indemnizațiile brute plătite pentru această clasă au scăzut cu 4,63%. 

 
Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite pentru principalele clase de asigurări de viață 

 

Clase 
Indemnizații brute, maturități și răscumpărări (lei) Ritm de modificare (%) 

30.10.2012 30.10.2013 30.10.2013 / 30.10.2012 
AI 94.414.407 90.047.291 -4,63 
AIII 6.623.068 6.980.984 5,40 

alte clase 13.893.631 15.028.702 8,16 
Total 114.931.106 112.056.977 -2,50 

 
 

Evoluția primelor brute subscrise și a daunelor brute plătite pentru asigurările de viață 
 

 
 
 
 

Indemnizații plătite pentru activitatea desfășurată pe teritoriul statelor membre UE 
 

Indemnizațiile plătite pentru activitatea desfășurată pe teritoriul statelor membre sunt în cuantum de 45.573.965 lei, 
reprezentând 1,26% din totalul indemnizațiilor plătite (AG și AV) și au înregistrat o scădere cu 5,18% față de aceeași perioadă  
a anului 2012 (48.062.956 lei). 

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

- indemnizațiile plătite în Ungaria (26.336.845 lei) reprezintă 57,79% din total indemnizații plătite în alte state membre și au fost 
plătite integral de societatea Astra Asigurări, din care 91,83% au fost plătite pentru clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru 
vehicule; 

- indemnizațiile plătite în Italia (18.360.062 lei) reprezintă 40,29% din total indemnizații plătite în alte state membre. City Insurance 
a plătit în Italia indemnizații în cuantum de 18.327.549 lei, ceea ce a reprezentat 99,83% din plățile efectuate pe teritoriul Italiei. 

 
 
 




