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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. 879/2013 din 09/10/2013 
 

DECIZIE 
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 23/10/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 23 octombrie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 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 autorizare avizare nr. SAR-DAA/B-45653/27.09.2013, aprobată de preşedintele Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE - 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 INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Piteşti,  
Bd. Republicii, bl. S9B, sc. B, corp A, judeţul Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J3/2440/03.12.2008, cod unic de 
înregistrare 24818202/03.12.2008, 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 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 autorizare şi avizare 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, 9 octombrie 2013. 
Nr. 879. 

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 929/2013 din 21/10/2013 
 

DECIZIE 
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Sorin Stroe,  

conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05/11/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 05 noiembrie 2013 

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

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,  



 
 

 

2 
 

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 în perioada 29 iulie 2013-30 iulie 2013 la Societatea BEST TEAM ASIG 
Broker de Asigurare - S.R.L. cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10, 
înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4572/13.04.2011, cod unic de înregistrare 28344039/13.04.2011, 
RBK-716/20.04.2012, reprezentată legal de domnul Sorin Stroe - conducător executiv, aprobat de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor prin Decizia nr. 221/2012,  

a constatat următoarele:  
1. La data controlului, societatea nu îşi desfăşura activitatea la sediul avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

respectiv în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10.  
Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau 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 potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

2. Raportările anuale, inclusiv situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2012 şi raportările trimestriale (în format 
letric), aferente trimestrelor III-IV 2012, au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 3 pct. I şi pct. III lit. a) -d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe 
care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului 
financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 7/2013.  

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

3. Raportările trimestriale privind taxa de funcţionare, aferente trimestrelor III şi IV/2012, au fost transmise cu întârziere.  
Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie 
să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.  

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

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de 
asigurare în România,  
 

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

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei (zece mii lei), 
precum şi cu retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - 
S.R.L., cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str. Doamna Ghica nr. 5, bl. 3, et. 2, ap. 91, sectorul 2, CNP 1770422424531.  

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, reprezentând 5.000 (cinci mii) lei, şi se achită în contul 
corespunzător, iar diferenţa de 50%, reprezentând 5.000 (cinci mii), se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi 
se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis pe seama 
Autorităţii de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti.  

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după efectuarea plăţii.  
(4) În conformitate cu prevederile 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.  

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii, persoana 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 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare.  
 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Ruşanu 

Bucureşti, 21 octombrie 2013.  
Nr. 929. 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 932/2013 din 21/10/2013 
 

DECIZIE 
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L. 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05/11/2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 05 noiembrie 2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 
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 în perioada 19 august 2013-23 august 2013 la Societatea ROMINS 
Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galaţi, Str. Plantelor nr. 7, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului cu nr. J17/2161/20.11.2008, codul unic de înregistrare 24770619/20.11.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor 
de asigurare sub nr. RBK-550/02.02.2009, reprezentată legal de doamna Aneta Munteanu - conducător executiv,  

a constatat următoarele:  
1. Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 17.017 din 6 martie 2013, Societatea ROMINS 

Broker de Asigurare - S.R.L. a solicitat suspendarea, la cerere, a activităţii societăţii, în baza Hotărârii adunării generale a asociaţilor 
Societăţii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L. din data de 25 februarie 2013.  

2. Societatea nu a mai desfăşurat activitate de intermediere începând cu data de 2 februarie 2013, gestionând doar 
poliţele în derulare.  

3. La data controlului, societatea nu mai are înregistraţi în evidenţele electronice ale Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, respectiv în Registrul personalului propriu şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj persoane fizice sau juridice, nici personal 
propriu şi nici asistenţi în brokeraj.  

4. Societatea a notificat toate societăţile de asigurare cu care deţine contracte de intermediere în asigurări cu privire la 
decizia de suspendare, solicitând suspendarea acestor contracte.  

5. Societatea nu are prime încasate şi nedecontate societăţilor de asigurare şi nici documente cu regim special nepredate.  
6. Societatea a notificat asiguraţii cu privire la decizia de suspendare a activităţii, solicitând acestora să se îndrepte direct 

către asigurători în ceea ce priveşte plata primelor, gestionarea şi derularea poliţelor în vigoare.  
7. Societatea nu are înregistrate pe rolul instanţelor de judecată litigii cu societăţile de asigurare, asiguraţi, salariaţi, foşti 

salariaţi şi, totodată, nu are înregistrate sesizări şi reclamaţii cu privire la activitatea de intermediere.  
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de 

asigurare în România,  
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară 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) şi ale art. 8  
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 2 (doi) ani a activităţii de broker de asigurare desfăşurată de Societatea 
ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galaţi, Str. Plantelor nr. 7, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J17/2161/20.11.2008, codul unic de înregistrare 24770619/20.11.2008 şi înscrisă în Registrul 
brokerilor de asigurare sub nr. RBK-550/02.02.2009, reprezentată legal de doamna Aneta Munteanu, conducător executiv.  

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

Art. 3. - (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea ROMINS Broker de Asigurare - 
S.R.L. este obligată să comunice reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de 
asigurare.  

(2) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii 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 şi completările ulterioare.  
 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Ruşanu 

Bucureşti, 21 octombrie 2013.   
Nr. 932. 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 933/2013 din 21/10/2013 
 

DECIZIE 
 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05/11/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 05 noiembrie 2013 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 
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 în perioada 29 iulie 2013-30 iulie 2013 la Societatea BEST TEAM ASIG 
Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10, 
înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4572/13.04.2011, cod unic de înregistrare 28344039/13.04.2011, 
RBK-716/24.04.2012, reprezentată legal de domnul Sorin Stroe - director executiv, aprobat de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor prin Decizia nr. 221/2012, a constatat următoarele:  

1. La data controlului, societatea nu îşi desfăşura activitatea la sediul avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
respectiv în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David Praporgescu nr. 7, camera 10.  

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau 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 potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

2. Începând cu data de 4 martie 2013, societatea nu mai deţinea poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a 
brokerilor.  

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

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

3. Societatea nu a plătit integral şi la termen către Autoritatea de Supraveghere Financiară obligaţiile privind taxa de 
funcţionare în cuantum de 126 lei.  

Pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare, în conformitate 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, au fost calculate, până la data de 31 august 2013, majorări de 
întârziere în sumă de 14 lei şi penalităţi în sumă de 31 lei.  

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate la pct. 1 şi 2, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii 
activităţii de asigurare în România,  
 

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

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare 
Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. G-ral David 
Praporgescu nr. 7, camera 10, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4572/13.04.2011, cod unic de 
înregistrare 28344039/13.04.2011, RBK-716/24.04.2012, reprezentată legal de domnul Sorin Stroe - director executiv.  

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzice 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 BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării 
plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.  

(3) Societatea BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - 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 comunicarea deciziei, societatea BEST TEAM ASIG Broker de 
Asigurare - S.R.L. are obligaţia de a achita în contul RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis pe seama Autorităţii de 
Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti, suma restantă în contul taxei de funcţionare, în cuantum de 126 lei 
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(osutădouăzecişişaselei), precum şi majorările şi penalităţile aferente în cuantum de 14 lei (paisprezecelei), respectiv 31 lei 
(treizecişiunulei).  

(2) Dovada de plată a sumelor menţionate la alin. (1) va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după 
achitare.  

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea BEST TEAM 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 
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, 21 octombrie 2013.  
Nr. 933. 

 
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizie nr. 942/2013 din 23/10/2013 
 

DECIZIE  
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii PREVENTIV INSURANCE BROKER - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 04/11/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 04 noiembrie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 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 autorizare şi avizare nr. SAR-DAA/B-48016 din 3 octombrie 2013, aprobată de preşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii PREVENTIV INSURANCE BROKER - 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 PREVENTIV INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Mangalia, bd. Callatis  
nr. 11, bl. MG29, sc. B, et. 3, ap. 27, judeţul Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului J13/541/16.02.2007, cod unic de 
înregistrare 21112686/16.02.2007, 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 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 autorizare şi avizare 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, 23 octombrie 2013.  
Nr. 942. 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 974/2013 din 30/10/2013 
 

DECIZIE 
 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/11/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 06 noiembrie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 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 autorizare şi avizare cu nr. SAR-DAA/B-56369 din 25 octombrie 2013, aprobată de preşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE - 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 TINEEA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu Severin,  
bd. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. C, sc. 1, ap. 35, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/146/23.04.2013,  
cod unic de înregistrare 31549786/23.04.2013, 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 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 autorizare şi avizare 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, 30 octombrie 2013.  
Nr. 974. 

 
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

Decizie nr. 976/2013 din 30/10/2013 
 

DECIZIE 
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FABRICA DE ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/11/2013 

Actul a intrat în vigoare la data de 06 noiembrie 2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 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 autorizare şi avizare cu nr. SAR-DAA/B-49309 din 7 octombrie 2013, aprobată de preşedintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii FABRICA DE ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - 
S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,  
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Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:  
 

Art. 1. - Societatea FABRICA DE ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul 
Bucureşti, str. Doamna Ghica nr. 32B, bl. T3, et. 9, ap. 907, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/9069/18.07.2013, 
cod unic de înregistrare 32031757/19.07.2013, 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 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 autorizare şi avizare 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, 30 octombrie 2013.  
Nr. 976. 
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EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURĂRILOR 
ÎN PRIMELE 9 LUNI DIN 2013 

- date provizorii - 
 

 
În cel de-al treilea trimestru al anului curent au desfășurat activitate pe piața de asigurări din România un număr de 38 de 

societăți. 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 nouă luni ale anului 2013 au cumulat o valoare de 6.174.579.131 

lei, în creștere nominală cu 0,10% față de perioada similară a anului 2012 (6.168.687.703 lei), din care: 
- primele brute subscrise aferente asigurărilor generale sunt în sumă de 4.939.640.054 lei și au înregistrat o creștere 

cu 1,31% față de perioada similară a anului 2012 (4.875.730.888 lei); 
- primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 1.234.939.077 lei și au înregistrat o scădere 

nominală de 4,49% față de perioada similară a anului 2012 (1.292.956.815 lei). 
 

                    
 
 

Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurări la 9 luni, în anii 2011 - 2013 

Categorii de 
asigurări 

30.09.2011 
(lei) 

30.09.2012 
(lei) 

30.09.2013 
(lei) 

Ritm de creștere 30.09.2013/30.09.2012 
(%) 

Asigurări generale  4.792.161.585 4.875.730.888 4.939.640.054 1,31 
Asigurări de viață 1.289.347.140 1.292.956.815 1.234.939.077 - 4,49 

Total  6.081.508.725 6.168.687.703 6.174.579.131 0,10 
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Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurare în anii 2011 - 2013 

 

 
 
 

Structura primelor brute subscrise în funcție de categoriile de asigurare 
 

Perioada  
Total 

AG și AV (lei) 

Structura primelor brute subscrise pe cele două categorii de asigurare 

Asigurări generale Asigurări de viață 

lei % lei % 

30.09.2011 6.081.508.725 4.792.161.585 78,80 1.289.347.140 21,20 
30.09.2012 6.168.687.703 4.875.730.888 79,04 1.292.956.815 20,96 
30.09.2013 6.174.579.131 4.939.640.054 80,00 1.234.939.077 20,00 

 
 

Evoluția structurii primelor brute subscrise în funcție de categoriile de asigurare 
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Din datele raportate de asigurători pentru asigurări generale și de viață rezultă că 5 societăți  dețin împreună o cotă de 

piață de 50,34 % în primele 9 luni din 2013. În perioada similară din 2012, 5 asigurători dețineau împreună 49,64% pentru prime 
brute subscrise din asigurări generale și de viață.  
 
 

Repartizarea primelor brute subscrise de asigurători pe teritoriul României 
 

Din valoarea totală a primelor brute subscrise pentru cele două categorii de asigurare, în cuantum de 6.174.579.131 lei, 
primele subscrise în România sunt în valoare de 5.934.646.492 lei (96,11%), iar primele subscrise în alte State Membre ale Uniunii 
Europene sunt în valoare de 239.932.639 lei (3,89%). 
 

Din punct de vedere al repartizării subscrierilor de prime brute pe regiuni de dezvoltare ale României, situația este 
următoarea : 
- București și județul Ilfov dețin 50,58% din total PBS; 
- Regiunea Centru deține 7,24% din total PBS; 
- Regiunea Nord - Est deține 6,40% din total PBS; 
- Regiunea Nord - Vest deține 7,97% din total PBS;  
- Regiunea Sud deține 6,92% din total PBS  
- Regiunea Sud - Est deține 7,25% din total PBS  
- Regiunea Sud - Vest deține 4,46% din total PBS 
- Regiunea Vest deține 5,29% din total PBS. 
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Prime brute subscrise de asigurătorii din România în Uniunea Europeană 

 
Subscrierile asigurătorilor din România în celelalte State Membre ale Uniunii Europene sunt în valoare de 239.932.639 lei 

și au înregistrat o scădere cu 69,19%, față de subscrierile înregistrate în perioada similară a anului 2012 (778.765.202 lei).  
Din valoarea totală a acestor subscrieri în Uniunea Europeană (cu excepția României), 99,68% sunt aferente categoriei asigurărilor 
generale. 
 

Statele Membre ale Uniunii Europene în care societățile de asigurare au subscris prime brute sunt următoarele: 
 

-  Italia cu un volum de prime brute subscrise de 199.483.747 lei, ceea ce reprezintă 83,14% din totalul subscrierilor în alte SM;  
-  Ungaria cu un volum al primelor brute subscrise de 31.929.529 lei, reprezentând 13,31% din totalul subscrierilor în alte SM; 
-  Spania cu un volum al primelor brute subscrise de 3.336.153 lei reprezintă 1,39% din totalul subscrierilor în alte SM; 
-  Bulgaria cu un volum al primelor brute subscrise de 1.894.273 lei reprezintă 0,79% din totalul subscrierilor în alte SM;  
-  Slovacia cu un volum al primelor brute subscrise de 1.125.913 reprezintă 0,47% din totalul subscrierilor în alte SM; 
-  Finlanda cu un volum al primelor brute subscrise de 777.169 lei reprezintă 0,32% din totalul subscrierilor în alte SM; 
-  Belgia cu un volum al primelor brute subscrise de 701.965 lei  reprezintă 0,29% din totalul subscrierilor în alte SM; 
-  Polonia cu un volum al primelor brute subscrise de 450.101 lei reprezintă 0,19% din totalul subscrierilor în alte SM; 
-  Letonia cu un volum al primelor brute subscrise de 233.790 lei reprezintă 0,10% din totalul subscrierilor în alte SM. 

 

 
 
 
Asigurătorii care au subscris prime brute în alte State Membre ale UE (cu excepția României)sunt următorii: 
- City Insurance SA:  88.020.923 lei, respectiv 36,68% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE ;  
- Astra SA: 33.042.868 lei, respectiv 13,77% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE; 
- Onix Asigurări SA: 25.070.158 lei, respectiv 10,45% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE; 
- LIG Insurance SA: 44.415.733 lei, respectiv 18,51% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE,  
- Forte Asigurări SA: 27.293.765 lei, respectiv 11,38% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE; 
- Exim Asig: 16.488.269 lei, respectiv 6,87% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE; 
- Asito Kapital SA: 4.069.871 lei, respectiv 1,69% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE; 
- ABC Asigurări-Reasigurări SA: 1.531.052 lei, respectiv 0,64% din total prime brute subscrise în alte State Membre ale UE. 
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Menționăm faptul că o singură societate, Astra S.A., desfășoară activitate în baza principiului dreptului de stabilire în 

Ungaria, celelalte societăți desfășoară activitate în baza principiului libertății de a presta servicii. 
 
 

Asigurări generale 
 

Din valoarea totală a primelor brute subscrise de asigurători pentru asigurări generale, 5 societăți de asigurare dețin 
împreună o cotă de 60,65%. 

Primele brute subscrise aferente claselor III Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare,  
VIII Asigurări de incendiu și alte calamități naturale și X Asigurări de răspundere civilă auto reprezintă 82,41% din totalul primelor 
brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.  
 

Evoluția primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale se prezintă astfel: 
 

Clase 

Prime brute subscrise  
(lei) 

Modificare absolută  
(lei) 

Ritm de creștere  
(%) 

30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2013/ 30.09.2012 30.09.2013/ 30.09.2012 

III 1.552.498.063 1.449.812.447 1.329.150.063 -120.662.384 - 8,32 
VIII 1.001.758.076 859.529.922 912.658.310 53.128.388 6,18 
X 1.552.318.559 1.607.386.813 1.829.112.629 221.725.816 13,79 

Alte clase 685.586.887 959.001.706 868.719.052 - 90.282.654 - 9,41 
Total 4.792.161.585 4.875.730.888 4.939.640.054 63.909.166 1,31 

 
La data de 30.09.2013 primele brute subscrise aferente celor trei clase se prezintă astfel: 

1. Clasa III Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (Casco) cu o pondere de 26,91% în total 
asigurări generale, înregistrează o scădere cu 8,32% față de aceeași perioadă a anului 2012; 

2. Clasa VIII Asigurări de incendiu și alte calamități naturale cu o pondere de 18,48% în total asigurări generale, 
înregistrează o creștere cu 6,18% față de perioada similară a anului 2012; 

3. Clasa X (RCA și CMR) Asigurările de răspundere civilă auto cu o pondere de 37,03% în total asigurări generale, 
înregistrează o creștere cu 13,79% față de aceeași perioadă a anului 2012. 

 
 

Evoluția structurii portofoliului pentru asigurările generale se prezintă astfel: 
 

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

III VIII X alte clase Total 

30.09.2011 32,40 20,90 32,39 14,31 100 
30.09.2012 29,74 17,63 32,97 19,66 100 
30.09.2013 26,91 18,48 37,03 17,58 100 

 
 

Evoluția Clasei X (RCA și CMR) Asigurările de răspundere civilă auto în anii 2008 – 2013 
LEI 

CLASA 
de asigurare 

30.09.2008 
( mil. lei) 

30.09.2009 
( mil. lei) 

30.09.2010 
(mil. lei) 

30.09.2011 
(mil.lei) 

30.09.2012 
(mil. lei) 

30.09.2013 
(mil. lei) 

 

Prime brute subscrise  
pentru clasa X 
 

1.406,98 1.654,86 1.904,59 1.552,32 1.607,39 1.829,11 

 
Se observă că în primele 9 luni din 2013 Clasa X (RCA și CMR) Asigurări de răspundere civilă auto a înregistrat o ușoară 

creștere față de  perioadele similare din anii 2008-2012. 
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Evoluția structurii portofoliului pentru asigurările generale 

 

 
 

Asigurările încadrate la “alte clase” dețin o pondere de 17,58% în total prime brute subscrise aferente asigurărilor 
generale, în scădere cu 9,41 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în primele nouă luni ale anului 2012. Dintre aceste clase, 
ponderi mai mari în total asigurări generale dețin următoarele clase:  

- clasa XIII Asigurări de răspundere civilă generală deține o pondere de 5,27% în total asigurări generale. Primele brute 
subscrise aferente clasei XIII au scăzut în primele nouă luni ale anului 2013 cu 23,28% față de primele nouă luni ale 
anului 2012,  

- clasa XV Asigurări de garanții deține o pondere de 3,26% în total asigurări generale. Primele brute subscrise aferente 
clasei XV au crescut în primele nouă luni ale anului 2013 cu 37,22%, față de perioada similară a anului 2012, 

- clasa IX Alte asigurări de bunuri deține o pondere de 2,29% în total asigurări generale. Primele brute subscrise aferente 
clasei IX au crescut primele nouă luni ale anului 2013 cu 1,83% față de primele nouă luni ale anului 2012. 

 
 

Asigurări de viață 
 

La categoria asigurărilor de viață 5 societăți de asigurare dețin împreună 69,44% din totalul primelor brute subscrise de 
asigurători. 

Ponderi semnificative în structura portofoliului asigurărilor de viață înregistrează clasele AI și AIII, care dețin împreună 
95,86% din total.  

1. Clasa AI Asigurările de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare  reprezentau 62,66% din total, înregistrând o scădere 
cu 3,42% față de perioada similară a anului 2012; 

2. Clasa AIII Asigurările de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții  reprezintă 33,20% din total, în scădere cu 
6,96% față de perioada similară a anului 2012. 

 
 

Perioada 
Pondere clasă în total prime brute subscrise pentru categoria asigurări de viață (%) 

I III alte clase Total 

30.09.2011 61,32 36,08 2,60 100 

30.09.2012 61,97 34,08 3,95 100 

30.09.2013 62,66 33,20 4,14 100 
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Evoluția structurii portofoliului pentru asigurările de viață 

 

 
 

Prime brute subscrise pentru asigurări de viață (lei) Ritm de creștere (%) 
trim. III 2011 trim. III 2012 trim. III 2013 trim. III 2013 / trim. III 2012 

AI 790.637.018 801.211.407 773.844.917 - 3,42 
AIII 465.197.872 440.620.212 409.942.478 - 6,96 

Alte clase 24.200.704 51.125.196 51.151.682   0,05 
Total 1.289.347.140 1.292.956.815 1.234.939.077 - 4,49 

 
Categoria “alte clase” a avut un ritm de creștere de 0,05%, ceea ce în mărimi absolute a însemnat o creștere cu 26.486 lei. 

Această categorie include următoarele clase:  
- clasa AII Asigurări de căsătorie, asigurări de naștere a înregistrat o scădere cu 8,06% față de primele nouă luni ale 

anului 2012; 
- clasa AIV Asigurări permanente de sănătate a avut o creștere semnificativă, cu 164,19% față de aceeași perioadă a 

anului 2012; 
- clasa BI Accidente și boală a înregistrat o creștere nominală cu 1,62% față de primele nouă luni ale anului 2012; 
- clasa BII Asigurări de sănătate a înregistrat o scădere nominală, cu 10,65% față de primele nouă luni ale anului 2012. 

 
 

Indemnizații brute plătite de asigurători 
 

În perioada analizată din 2013 societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele două categorii 
de asigurări, în sumă de 3.697.295.002 lei, înregistrând o scădere nominală cu 2,44% față de 30.09.2012 (3.789.710.193 lei). 

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite: 
- 3.131.224.692 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o scădere cu 3,69% față de aceeași 

perioadă a anului 2012 (3.251.027.075 lei); 
- 566.070.310 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, maturități și răscumpărări plătite de asigurători aferente 

asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu 5,08% față de perioada similară a anului 2012 (538.683.118 lei). 
 

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

Perioada  

Indemnizații brute 
plătite pentru 

asigurările generale 
(lei) 

Ritm de 
creștere 

(%) 

Indemnizații brute, 
maturități și răscumpărări 
plătite pentru asigurări de 

viață (lei) 

Ritm de 
creștere 

(%) 

Total indemnizații plătite 
pentru asigurările 

generale și de viața 
 (lei) 

Ritm de 
creștere 

(%) 

30.09.2010 3.496.859.737 - 496.455.898 - 3.993.315.635 - 
30.09.2011 3.145.407.843 -10,05 502.021.698 1,12 3.647.429.541 -8,66 
30.09.2012 3.251.027.075 3,36 538.683.118 7,30 3.789.710.193 3,90 
30.09.2013 3.131.224.692 -3,69 566.070.310 5,08 3.697.295.002 -2,44 

 



 
 

15 
 

 
Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru cele două categorii de asigurări 

 

 
 
 
 

Indemnizații brute plătite aferente asigurărilor generale 
 

În primele nouă luni ale anului 2013 analiza pe clase a indemnizațiilor brute plătite de asiguratori arată că cele mai mari 
sume au fost plătite pentru Clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, clasa III Asigurări de mijloace de transport 
terestru, altele decât cele feroviare, clasa VIII Asigurări de incendii și alte calamități naturale și clasa IX Asigurări de daune la 
proprietăți care, cumulat au reprezentat 95,24% din total indemnizații brute plătite pentru asigurările generale.  

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite pentru categoria asigurărilor generale, plățile aferente asigurărilor auto au 
reprezentat 89,10% (2.790.019.166 lei). Pentru clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule au fost realizate plăți în sumă 
de 1.437.096.085 lei, reprezentând 45,89% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurările generale, aceste indemnizații 
înregistrând o creștere cu 6,14% față de perioada similară a anului 2012, iar pentru clasa III Asigurări de mijloace de transport 
terestru, altele decât cele feroviare, au fost realizate plăți în sumă de 1.352.923.081 lei, reprezentând 43,21% din total, aceste 
indemnizații înregistrând o scădere nominală cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului 2012. 

Pentru clasa IX Asigurări de daune la proprietăți au fost realizate plăți în sumă de 62.713.840 lei, reprezentând 2,0% din 
totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurările generale. Aceste indemnizații înregistrează o creștere cu 27,40% față de perioada 
similară a anului 2012. Pentru clasa VIII Asigurări de incendii și alte calamități naturale au fost realizate plăți în sumă de 129.449.544 
lei, reprezentând 4,13% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurările generale, aceste indemnizații înregistrând o scădere cu 
20,20% față de perioada similară a anului 2012. 
 
 

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

Perioada 
Ponderea claselor X, III și VIII în total indemnizații brute plătite  

pentru categoria asigurărilor generale 
X III VIII Alte clase Total 

trim.III 2011 39,20 47,58 6,19 7,03 100 
trim.III 2012 41,65 44,22 4,98 9,15 100 
trim.III 2013 45,89 43,21 4,13 6,77 100 
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Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale pe clase de asigurări se prezintă astfel: 
 

Clase 
Indemnizațiile brute plătite pentru asigurările generale  

(lei) 
Ritm de creștere  

(%) 
30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 / 30.09.2011 30.09.2013 / 30.09.2012 

III 1.496.434.493 1.437.686.052 1.352.923.081 -3,93 -5,90 
VIII 194.670.221 162.059.763 129.449.544 -16,75 -20,12 
X 1.233.038.530 1.353.941.687 1.437.096.085 9,81 6,14 
IX 37.464.422 49.195.828 62.713.840 31,31 27,48 

Alte clase 183.800.177 248.143.745 149.042.142 35,01 -39,94 
Total IBP 3.145.407.843 3.251.027.075 3.131.224.692 3,36 -3,69 

 
În tabelul de mai jos este prezentat un clasament al asigurătorilor care au raportat cele mai mari sume reprezentând 

indemnizații brute plătite la 30.09.2013, pentru categoria asigurărilor generale: 
 

Societatea 
Indemnizații brute plătite  

(lei) 
Ponderea în total indemnizații 

brute plătite (%) 
1 OMNIASIG VIG  619.030.532 19,77% 
2 ASTRA S.A. 386.006.493 12,33% 
3 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 378.270.428 12,08% 
4 ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 354.986.647 11,34% 
5 UNIQA ASIGURĂRI S.A. 307.884.810 9,83% 

TOTAL (1-5) 2.046.178.910 65,35% 
6 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.. 288.028.402 9,20% 
7 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 248.890.835 7,95% 
8 CARPATICA ASIG S.A. 203.398.371 6,50% 
9 GENERALI ROMANIA  183.050.481 5,85% 

10 CITY INSURANCE S.A. 46.369.983 1,48% 

Total (1-10) 3.015.916.982 96,32% 
Alte societăți 115.307.710 3,68% 
Total indemnizații brute plătite AG 3.131.224.692 100 

  
Analiza pe clase a indemnizațiilor brute plătite în primele nouă luni ale anului 2013 arată că cele mai mari sume au fost 

plătite pentru clasele X, III și VIII, care cumulat au reprezentat 93,23% din total indemnizații brute plătite pentru categoria asigurărilor 
generale. 

- Clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, cu plăți în sumă de 1.437.096.085 lei. Cele mai mari plăți 
aferente acestei clase au fost raportate de următoarele societăți: Astra (256.813 mil lei), Euroins (231,23 mil lei), 
Carpatica Asig S.A. (191,10 mil lei) și Asirom VIG (170,96 mil lei). 

- Clasa III Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, cu plăți în sumă de 1.352.923.081 lei. 
Cele mai mari plăți aferente acestei clase au fost raportate de următoarele societăți: Omniasig VIG (399,80 mil lei), 
Allianz Țiriac (215,98 mil lei), Groupama Asigurări S.A (208,00 mil lei) și Uniqa Asigurări SA (195,75 mil lei)  

- Clasa VIII Asigurări de incendii și alte calamități naturale, cu indemnizații brute în sumă de 129.449.544 lei. 
Indemnizațiile cele mai mari pentru această clasă au raportat societățile: Omniasig VIG (29,40 mil lei),  
Allianz (25,39 mil lei) și Astra (20,01 mil lei). 

 
 

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

Volumul total al indemnizațiilor brute, maturităților și al răscumpărărilor plătite de asigurători, pentru contractele de 
asigurări de viață, în primele 9 luni ale anului 2013 a fost în sumă de 566.070.310 lei, în creștere cu 5,08% față de primele nouă luni 
ale anului 2012.  

La data de 30.09.2013, pentru categoria asigurărilor de viață, topul primelor 10 societăți de asigurare în funcție de volumul 
indemnizațiilor brute, maturităților și al răscumpărărilor plătite se prezintă astfel:  
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Nr. 
crt. Societatea 

Indemnizații brute, maturități și 
răscumpărări plătite  

(lei) 

Ponderea în total indemnizații brute 
plătite pentru asigurările de viață  

(%) 
1 ING ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 240.647.111 42,51% 

2 
BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. 

66.748.219 11,79% 

3 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 44.415.217 7,85% 

4 METROPOLITAN LIFE ASIGURĂRI S.A.  38.867.716 6,87% 

5 ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 37.550.065 6,63% 

Total (1-5) 428.228.328 75,65% 

6 ALICO ASIGURĂRI ROMANIA S.A. 33.538.634 5,92% 

7 GENERALI ROMANIA (fosta ARDAF) 22.959.694 4,06% 

8 EUREKO ASIGURĂRI S.A. 16.684.113 2,95% 

9 AXA LIFE INSURANCE S.A.  13.637.745 2,41% 

10 GRAWE ROMANIA ASIGURARE 13.530.817 2,39% 

Total (1-10) 528.579.331 93,38% 

Alte societăți  37.490.979 6,62% 
Total indemnizații brute, maturități și răscumpărări 
plătite (lei)  566.070.310 100% 

 
În primele nouă luni ale anului 2013, cele mai mari plăți au fost efectuate pentru următoarele clase de asigurare: 

- clasa AI Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, reprezentând 52,83% ( 299.066.803 lei) din total plăți 
efectuate, a înregistrat o  scădere cu 1,80% față de aceeași perioadă a anului (304.553.081 lei); 

- clasa AIII Asigurările de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții reprezentând 44,71% din total, a înregistrat 
o creștere cu 14,29% față de aceeași perioadă a anului 2012. 

 
Indemnizații, maturități și răcumpărări plătite pentru asigurările de viață la data de 30.09.2013 

 

Clasa I  
52,83%

Clasa III  44,71%

Alte clase : 2,46%

clasa I

clasa III

Alte clase
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Evoluția structurii indemnizațiilor brute, maturităților și răscumpărărilor plătite pentru principalele clase de asigurări de viață 
 

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

30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 / 30.09.2011 30.09.2013 / 30.09.2012 
AI 309.581.327 304.553.081 299.066.803 -1,62 -1,80 
AIII 189.625.872 221.447.552 253.102.678 16,78 14,29 

alte clase 2.814.499 12.682.485 13.900.829 350,61 9,61 
Total 502.021.698 538.683.118 566.070.310 7,30 5,08 

 
Evoluția structurii ponderii indemnizațiilor brute, maturități și răscumpărări plătite pe clase de asigurări de viață (%) 

 

 
 
 

Situația răscumpărărilor plătite de asigurători 
 

În primele 9 luni ale anului 2013, volumul sumelor plătite cu titlu de răscumpărări (totale și parțiale), la cererea asiguraților, a 
înregistrat o creștere nominală cu 3,80% față de aceeași perioadă a anului 2012. 

 
Evoluția răscumpărărilor totale și parțiale plătite de asigurători, aferente contractelor de asigurări de viață 

 

Indicatori 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 
Ritm de modificare 

30.09.2012/ 30.09.2011 
(%) 

Ritm de modificare 
30.09.2013/ 30.09.2012 

(%) 

Valoarea răscumpărărilor 
plătite, din care (lei): 

287.045.402 317.081.836 329.143.245 10,46 3,80 

- Răscumpărări totale (lei) 208.119.864 228.367.817 251.983.185 9,73 10,34 
- Răscumpărări parțiale (lei) 78.925.538 88.714.019 77.160.060 12,40 -13,02 

 
Din analiza evoluției răscumpărărilor plătite se observă o tendință de creștere a acestora. Din valoarea cumulată a 

răscumpărărilor raportate de asigurători pentru primele nouă luni ale anului 2013 suma de 251.983.185 lei reprezintă plățile 
efectuate pentru răscumpărările totale (76,55% din total răscumpărări) care au înregistrat o creștere cu 10,34% față de aceeași 
perioadă a anului 2012. 

Răscumpărările parțiale au reprezentat 23,45% din valoarea totală a răscumpărărilor plătite și au înregistrat o scădere 
nominală cu 13,02% față de aceeași perioadă a anului 2012. 
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Clasa AIII- Asigurări de viață și anuități legate de fonduri de investiții asigurări de viață, cu răscumpărări în valoare de 
201.761.543 lei a înregistrat ponderea cea mai mare (61,2%) din răscumpărările totale și parțiale plătite în primele nouă luni ale 
anului 2013. 
 

Indemnizații plătite pentru activitatea desfășurată pe teritoriul statelor membre UE 
 

Indemnizațiile plătite pentru activitatea desfășurată pe teritoriul Statelor Membre UE, cu excepția României sunt în sumă de 
38.525.244 lei, reprezentând 1,04% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurările generale și de viață.  

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

- Indemnizațiile plătite în Ungaria (23.504.349 lei) reprezintă 61,02% din totalul indemnizațiilor plătite în statele membre 
UE, exceptând România și au fost plătite integral de societatea ASTRA Asigurări, din care 91,9% au fost plătite pentru 
clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule. 

- Indemnizațiile plătite în Italia (14.149.731 lei) reprezintă 36,70% din totalul indemnizațiilor plătite în statele membre UE, 
exceptând România. City Insurance a plătit în Italia indemnizații în cuantum de 14.117.218 lei, ceea ce a reprezentat 
99,70% din plățile efectuate pe teritoriul Italiei. 

 
 

Situația indicatorilor privind asigurările de locuințe la data de 30.09.2013 
 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția indicatorilor asigurărilor de locuințe facultative și obligatorii: 
LEI 

Perioada Indicatori 

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

Total prime brute 
subscrise și indemnizații 

brute plătite aferente 
clasei VIII 

Asigurări 
facultative 
de locuințe 

Asigurări 
obligatorii 
de locuințe 

Asigurări, altele decât 
cele facultative și 

obligatorii de locuințe 
aferente clasei VIII 

trim.III 
2011 

Prime brute subscrise 1.001.758.076 567.331.337 29.752.917 404.673.822 
Indemnizații brute 
plătite 194.670.221 33.631.208 288.568 160.750.445 

trim.III 
2012 

Prime brute subscrise 859.529.922 457.120.033 16.164.434 386.245.455 
Indemnizații brute 
plătite 

162.059.763 62.610.993 220.288 99.228.482 

trim.III 
2013 

Prime brute subscrise 912.658.310 474.001.426 25.174.664 413.482.220 
Indemnizații brute 
plătite 

129.449.544 46.597.207 134.431 82.717.906 

 
 

Dinamica primelor brute subscrise și a indemnizațiilor brute plătite 
pentru Clasa  VIII „Asigurări de incendii și calamități naturale” 
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Dinamica volumului primelor brute subscrise aferente asigurărilor obligatorii și facultative de locuințe 

 

 
 
 

Dinamica volumului indemnizațiilor brute plătite aferente asigurărilor obligatorii și facultative de locuințe (lei) 
 

 
 
 

Prime brute subscrise pentru asigurări de locuințe 
 
În ceea ce privește distribuția primelor brute subscrise aferente clasei VIII „Asigurări de incendii și alte calamități naturale” pe 

zone de dezvoltare din România, situația a fost următoarea  
- București și Ilfov a deținut 50,15% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Centru a deținut 8,02% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Nord – Est a deținut 7,91 % din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Nord – Vest a deținut 7,48% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Sud a deținut 8,12% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Sud-Est a deținut 7,00% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Sud – Vest a deținut 4,54% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII; 
- Regiunea Vest a deținut 6,03% din volumul de prime brute subscrise aferente clasei VIII. 
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Situația indicatorilor pentru asigurările facultative de locuințe este prezentată în tabelul de mai jos : 
 

Indicatori 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 
Ritm de creștere (%) 

30.09.2012 / 30.09.2011 30.09.2013 / 30.09.2012 
Număr de contracte în vigoare (buc.) 4.903.901 3.305.978 3.484.121 -32,58 5,39 
Prime brute subscrise (lei) 567.331.337 457.120.033 474.001.426 -19,43 3,69 
Prime brute cedate în reasigurare (lei) 102.820.368 117.017.154 111.628.552 13,81 -4,60 
Ponderea primelor brute cedate în 
total prime brute subscrise (%) 18,12 25,60 23,55 - - 

Indemnizații brute plătite (lei) 33.631.208 62.610.993 46.597.207 86,17 -25,58 
 

Evoluția primelor brute subscrise, a primelor brute cedate în reasigurare, a indemnizațiilor brute plătite pentru  
asigurările facultative de locuințe, în anii 2011 - 2013 
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EVOLUȚIA PIEȚEI DE BROKERAJ în PRIMELE 9 LUNI DIN 2013 
- date provizorii – 

 
Din analiza datelor centralizate pentru brokerii de asigurare și/sau reasigurare care au transmis raportări aferente 

trimestrului III / 2013 rezultă că, la data de 30.09.2013 valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale și de viață a fost în 
sumă de 2.919.073.066 lei, creșterea față de aceeași perioadă a anului 2012 (2.661.081.982 lei) fiind de 9,69% (9,70% pentru 
asigurări generale și 9,56% pentru asigurări de viață). Menționăm faptul că în această perioadă au desfășurat activitate un număr 
aproximativ de 586 de brokeri de asigurare. 

 

 
 

Raportând primele intermediate de brokerii de asigurare la primele brute subscrise de asigurători, rezultă că în primele  
9 luni ale anului 2013, brokerii au intermediat 47,28% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două 
categorii de asigurare, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,14 puncte procentuale, față de gradul de intermediere înregistrat în 
perioada similară din anul 2012. 

 
  30.09.2012 

(lei) 
30.09.2013 

(lei) 
Modificare 

în termeni nominali 
Pondere la 
30.09.2012 

Pondere la 
30.09.2013 

Prime intermediate de brokerii de 
asigurare, din care: 

2.661.081.982 2.919.073.066 9,69%     

- pentru asigurări generale 2.587.080.679 2.837.998.804 9,70% 97,2% 97,2% 
- pentru asigurări de viață 74.001.303 81.074.262 9,56% 2,8% 2,8% 

 
Structura veniturilor obținute din activitatea de brokeraj, așa cum rezultă din raportările contabile aferente trimestrului  

III I 2013, transmise de brokerii de asigurare, se prezintă astfel: 

a) venituri din negocierea contractelor de asigurare, au înregistrat o valoare de 556.684.795 lei, ceea ce reprezintă  
97,1% din totalul veniturilor obținute din activitatea de brokeraj în valoare de 573.284.126 lei;  

b) venituri din efectuarea inspecțiilor de risc în sumă de 3.138.868 lei, reprezintă 0,5% din totalul veniturilor obținute din 
activitatea de brokeraj, în creștere cu 57,31% față de perioada precedentă a anului 2012 (1.995.311 lei); 

c) venituri din regularizări de daune în sumă de 8.814.294 lei (1,5% din total venituri din activitatea de brokeraj), în 
scădere cu 3,92% față de perioada similară din anul 2012 (9.173.479 lei); 

d) venituri din comisariat de avarii în sumă de 1.220.147 lei (0,2% din total venituri din activitatea de brokeraj), în 
creștere cu 404,84% față de aceeași perioadă din anul 2012 (143.900 lei);  

e) venituri din alte activități în legătură cu obiectul de activitate în sumă de 3.426.022 lei (0,6% din total venituri din 
activitatea de brokeraj), în scădere cu 30,51% față de aceeași perioadă din 2012 (4.930.114 lei). 
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EVOLUȚIA  PIEŢEI  DE  ASIGURĂRI  DE  RĂSPUNDERE  CIVILĂ  AUTO  RCA 
 ÎN  PRIMELE  TREI  TRIMESTRE  DIN  2013 

 
 

În primele 9 luni ale anului 2013 au avut autorizare pentru desfăşurarea activităţii RCA un număr de 11 asigurători.  
Din datele raportate de societăți Autorității de Supraveghere Financiară se remarcă faptul că 3 asigurători dețin împreună o cotă de 
piață majoritară de 52,49% și acoperă 56,02% din totalul vehiculelor asigurate.  

 
Prime brute subscrise 
Suma totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA la finele trimestrului al III-lea al anului 2013 a atins valoarea de 

1.756.811.038 lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când primele subscrise pentru asigurările de răspundere civilă 
auto au fost de 1.518.239.377 lei, s-a înregistrat o creștere cu 16% pe total piaţă.  

Numărul contractelor de asigurare încheiate în primele trei trimestre ale anului 2013 a fost de 5.169.591, în creștere față 
de aceeași perioadă a anului 2012, cu aproximativ 2%. 

 

 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012  30.09.2013 
PBS (mil. lei) 1.368 1.576 1.877 1.450 1.518 1.756 

 
Evoluția primelor subscrise a fost influențată în principal de modificările aduse tarifelor practicate de către societățile de 

asigurare.  
La nivelul întregii pieţe, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în perioada analizată a fost de 502 lei, în 

creștere cu 10% față de perioada similară 2012, când valoarea primei medii a fost de 455 lei. 
 

 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 
Prima medie anualizată (lei) 621 472 455 502 

 
Conform datelor existente în baza de date CEDAM, numărul poliţelor în vigoare la data de 30 septembrie 2013, era de 

4.464.506 poliţe, în creștere cu 3% față de perioada similară a anului 2012.  
Conform datelor furnizate de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) la data 

de 31.12.2012 parcul auto național cuprindea un număr de 5.710.773 vehicule. Având în vedere faptul că din totalul vehiculelor 
înmatriculate, 1.866.664 vehicule figurează cu o vechime mai mare de 16 ani, 1.418.376 dintre acestea fiind autoturisme, precum și 
faptul că aproximativ 800.000 vehicule nu figurează în baza de date cu ITP sau au ITP expirat anterior anului 2010, se poate aprecia 
gradul de  cuprindere în asigurare al parcului auto activ la cca. 90%. 

 
Daune și rezerve de daună 
Per total piaţă numărul dosarelor de daună avizate este de 225.885 dosare, în creștere cu 3% față de perioada similară 

din 2012, când au fost avizate 220.321 dosare.  
Numărul dosarelor de daună plătite a înregistrat o creștere cu 3%, de la 221.287 dosare la 30.09.2012 la 228.962 dosare 

la 30.09.2013. Valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 8%, de la 1.298.525.636 lei la data de 30.09.2012, la 1.401.787.275 lei la 
data de 30.09.2013.  

Dauna medie plătită per total piaţă a fost în cuantum de 6.122 lei, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă a anului 2012.  
Valoarea daunei medii pentru daune materiale a fost de 5.239 lei, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului 

2012, când valoarea daunei medii era de 4.851 lei. 
Valoarea daunei medii plătite pentru vătămări corporale și deces a fost de 55.630 lei, în creștere cu 4% față de aceeași 

perioadă a anului 2012, când valoarea daunei medii era de 53.448 lei. 
 

 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 
Dosare avizate 245.495 271.715 262.349 241.062 220.321 225.885 
Despăgubiri plătite (mil. lei) 833 1.105 1.193 1.191 1.298 1.401 
Dauna medie plătită (lei) 3.539 4.356 4.778 5.183 5.868 6.122 

 
Apreciem faptul că scăderea înregistrată în ultimii ani a numărului dosarelor de daună avizate este o consecință a 

introducerii sistemului bonus malus începând cu anul 2010. 
Creșterea valorii despăgubirilor plătite cât și a daunei medii plătite a fost influențată în mare parte de creșterea 

despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces - ca urmare a creșterii limitelor de despăgubire stabilite prin legislație, cât și 
ca urmare a creșterii pretențiilor. De asemenea daunele materiale au fost influențate de creșterea prețurilor componentelor auto cât 
și a creșterii și înnoirii parcului auto. 
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În ceea ce priveşte rezervele de daună se constată faptul că la nivelul întregii piețe RCA acestea au înregistrat scădere 
față de perioada similară a anului 2012. Rezerva de daună avizată constituită la data de 30.09.2013, în sumă de 1.245.012.975, a 
înregistrat o scădere cu 27%. De asemenea, rezerva pentru daune neavizate (IBNR) a înregistrat o scădere de 3%, fiind la data de 
30.09.2013 în sumă de 761.499.198 lei.  

 
 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 
Rezerva daună 
avizată (mil. lei) 

682 835 1.026 1.369 1.697 1.245 

IBNR 201 428 518 688 786 761 
 
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, respectiv eliminarea 
obligației privind constituirea rezervelor de daună avizate pentru vătămări corporale și deces, la nivelul pretențiilor în instanță.  

Pretenția formulată în instanță nu a reprezentat de cele mai multe ori o estimare realistă a despăgubirilor ce urmau a fi 
plătite, în special în cazul daunelor morale. Nivelul acestora nu avea în general la bază argumente specifice și suficiente, bazate pe 
criteriile complexe utilizate în analiza instanțelor de judecată în ceea ce privește daunele morale, fiind semnalate din practica situații 
în care pretențiile solicitate în instanță se situau la nivelul valorii maxime a despăgubirii, respectiv 5.000.000 euro, chiar și în cazul 
unei singure persoane decedate. 

Pe baza datelor anterior prezentate s-a determinat rata daunei. La nivelul întregii pieţe rata daunei la 30.09.2013 este de 80%. 
Analizând cheltuielile înregistrate în legătură cu asigurarea RCA se constată un procent mediu la nivelul pieţei de 34%. 

Luând în calcul şi cheltuielile înregistrate s-a calculat rata combinată la nivelul întregii pieţe RCA la 30.09.2013, aceasta fiind de 114%. 
 

 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012  30.09.2013 
Rata daunei  92% 95% 74% 94% 105% 80% 
Rata combinata  128% 123% 104% 128% 140% 114% 

 
Îmbunătățirea indicatorilor rata daunei și rata combinată este o consecință a creșterii primelor subscrise și totodată a 

scăderii rezervelor de daună constituite, urmare a modificării legislației. 
 
 
Analiza daunelor înregistrate pentru vătămări corporale și deces 
 
În primele trei trimestre ale anului 2013 au fost avizate 4.548 dosare de daună pentru vătămări corporale și deces, în 

creștere cu 47% față de perioada similară a anului trecut. 
Valoarea despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces, în sumă de 251.503.718 lei a înregistrat o ușoară 

creștere cu 2% față de aceeași perioadă a anului 2012. 
Din totalul despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces, cca. 77% reprezintă despăgubiri plătite pentru daune 

nepatrimoniale (daune morale). 
Rezerva de daună avizată pentru vătămări corporale și deces era la data de 30.09.2013 în sumă de 630.494.656 lei, în 

scădere cu 35% față de sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2012. 
Din totalul rezervelor de daună avizate constituite pentru vătămări corporale și deces, cca. 81% reprezintă rezerve 

constituite pentru daune nepatrimoniale (daune morale). 
mil. lei - 

 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 
Despăgubiri plătite pt. 
vătămări 

29 48 80 169 247 251 

Rezerva de daună 
avizată pt. vătămări 

119 205 378 648 970 630 

 
Creșterea valorii despăgubirilor plătite cât și rezervelor de daună constituite pentru vătămări corporale și deces a fost 

influențată de majorarea limitelor de despăgubire stabilite prin legislație, cât și de creșterea pretențiilor de despăgubiri.  
Despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și deces reprezintă 18% din valoarea despăgubirilor totale plătite, iar 

valoarea rezervei de daună avizată constituită pentru vătămări corporale și deces reprezintă 50% din valoarea totală a rezervei de 
daună avizată. 

Conform datelor furnizate de societăți pentru primul semestru al anului 2013, aproximativ 48%, din valoarea totală a 
despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces, reprezintă despăgubiri plătite pentru evenimente petrecute în afara 
teritoriului României (în special pe teritoriul Italiei). De asemenea, aproximativ 39% din rezerva de daună constituită pentru vătămări 
corporale și deces este aferentă evenimentelor petrecute în afara teritoriului României. 




