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B.  SECTORUL  ASIGURĂRILOR - REASIGURĂRILOR 
 
 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Norma nr. 9 din 29 aprilie 2014 
 

N O R M Ă 
privind organizarea activității de arhivă la asigurători/reasigurători și intermediari în asigurări și/sau în reasigurări 

 
Publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din data de 9 mai 2014 

 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 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, 

în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din ședința Consiliului de Supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară din data de  
16 aprilie 2014, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. - Prezenta normă are în vedere păstrarea în mod corespunzător a documentelor referitoare la activitatea de asigurare,  
astfel încât acestea să poată fi prezentate la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și protejarea drepturilor 
asiguraților și promovarea stabilității activității de asigurare în România și are ca obiect organizarea activității de arhivă  
la asigurători/reasigurători și intermediari în asigurări și/sau în reasigurări. 
 

Art. 2. - Asigurătorii/Reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări răspund prin intermediul conducerii executive  
de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor create și deținute, în condițiile prevederilor  
Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, 
republicată, precum și ale prezentei norme. 
 

Art. 3. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 32/2000 privind activitatea  
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, în Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și 
completările ulterioare, în Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară  
în activitatea de asigurări, republicată, în Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, și în normele emise în aplicarea acestora, precum și în legislația specifică privind 
activitatea de arhivă. 

 
CAPITOLUL II 

Obligațiile asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări 
 

Art. 4. - Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări au obligația de a crea și de a deține documente 
care să ateste întreaga lor activitate. 
 

Art. 5. - (1) Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări au obligația de a înregistra și de a ține evidența 
tuturor documentelor intrate, ieșite sau întocmite pentru uz intern. 
  (2) Înregistrarea documentelor se face într-un registru de evidență a intrărilor-ieșirilor, în mod cronologic, în ordinea primirii și ieșirii, 
fără ca numerele de înregistrare atribuite documentelor să se repete. 
  (3) Înregistrarea documentelor începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. 
 

Art. 6. - (1) Asigurătorii/Reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări au obligația de a înființa, conform prevederilor 
legale, compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu arhiva, în funcție de complexitatea, valoarea și 
cantitatea documentelor pe care le creează sau le dețin. 
  (2) Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhivă, competența acestuia și/sau structura compartimentului de arhivă 
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se stabilesc de către conducerea asigurătorilor/ reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 16/1996, republicată. 
  (3) Conducerea asigurătorilor/reasiguratorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări propune componența comisiei  
de selecționare a documentelor al căror termen de păstrare a expirat, în vederea distrugerii acestora în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 16/1996, republicată. 
  (4) Compartimentele de arhivă/Persoanele responsabile cu problemele de arhivă au următoarele obligații: 

a) să organizeze depozitul de arhivă după criterii prestabilite, conform prevederilor legislației arhivistice în vigoare, și să solicite 
conducerii asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări dotarea corespunzătoare  
a depozitelor, în funcție de formatul și de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare și de protejare a acestora, 
precum și cu mijloace, instalații și sisteme de prevenire și stingere a incendiilor, de prevenire a inundațiilor, precum și cu 
aparatură specifică de urmărire și asigurare a microclimatului și de control al accesului în depozit, să informeze conducerea 
acestora și să propună măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei; 

b) să coordoneze și să răspundă de activitatea arhivistică din cadrul asigurătorilor/reasiguratorilor și intermediarilor în asigurări 
și/sau în reasigurări, în conformitate cu prevederile legislației arhivistice în vigoare; 

c) să organizeze arhivarea documentelor primite de la structurile asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări 
și/sau în reasigurări pe bază de proces-verbal și inventare, întocmite conform legislației în vigoare; 

d) să inițieze și să organizeze activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al asigurătorilor/reasigurătorilor și 
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări și să îl actualizeze periodic, precum și să asigure legătura cu Arhivele 
Naționale în vederea verificării și confirmării Nomenclatorului și să urmărească modul de aplicare a acestuia de către 
structurile asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări; 

e) să întocmească inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozit; 
f) să asigure evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrelor specifice; 
g) să cerceteze documentele din depozit în vederea eliberării documentelor solicitate de cetățeni (asigurați, păgubiți, angajați etc.), 

în conformitate cu legislația arhivistică în vigoare; 
h) să pună la dispoziție pe bază de semnătură și să țină evidența documentelor împrumutate compartimentelor, iar la restituire 

să verifice integritatea documentului împrumutat; 
i) să pună la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunilor de control privind situația 

arhivelor la asigurători/reasigurători și intermediari în asigurări și/sau în reasigurări; 
j) să pregătească documentele cu valoare istorică și inventarele acestora, în vederea predării lor la Arhivele Naționale,  

conform legislației arhivistice în vigoare. 
  (5) Compartimentele de arhivă/Persoanele responsabile cu arhiva răspund de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și 
folosirea documentelor înscrise în Nomenclatorul arhivistic al societății. 
 

Art. 7. - Fiecare asigurător/reasigurator și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări are obligația de a întocmi Nomenclatorul 
arhivistic al societății, care va fi supus aprobării Arhivelor Naționale sau serviciilor județene/Serviciului Municipiului București ale/al 
Arhivelor Naționale, iar Nomenclatorul arhivistic aprobat de Arhivele Naționale va fi transmis Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 8. - (1) Asigurătorii/Reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări au obligația de a inventaria documentele  
și de a le preda compartimentului de arhivă. 
  (2) Documentele se grupează potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul arhivistic. 
  (3) Predarea dosarelor la compartimentul de arhivă se efectuează pe bază de inventare și procese-verbale de predare-primire. 
  (4) Până la predarea la compartimentul de arhivă a documentelor se va întocmi o evidență provizorie a acestora, pe suport 
electronic și pe suport hârtie, cu obligativitatea actualizării acesteia periodic. 
 

Art. 9 (1) Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări au obligația de a întocmi evidența dosarelor 
depuse la depozitul de arhivă, respectiv a documentelor scoase din depozit, conform inventarelor și proceselor de predare-primire. 
  (2) Evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice din depozit se ține pe baza Registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor 
unităților arhivistice. În evidența informatică a unităților arhivistice urmează a fi păstrate în mod obligatoriu informațiile privind 
indicativul arhivistic conform nomenclatorului, anul, unitatea teritorială emitentă a documentului, numărul documentului. 
  (3) Un asigurător/reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, dacă intenționează să scoată dosare  
din evidența arhivei, în vederea transferului către un alt asigurător/reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, 
transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamități naturale ori de un eveniment exterior 
imprevizibil și de neînlăturat, vor notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 
CAPITOLUL III 

Păstrarea documentelor și organizarea depozitului de arhivă 
 

Art. 10. - (1) Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări vor depune spre păstrare permanentă  
la Arhivele Naționale sau la serviciile județene/Serviciul Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale, după caz, documentele cu 
termen de păstrare permanent, potrivit Nomenclatorului arhivistic. 
  (2) Dosarele de daună, împreună cu evidența completă a acestora, precum și evidențele tehnice și evidențele contabile aferente 
acestor dosare se păstrează în arhiva asigurătorilor, respectiv reasigurătorilor timp de 10 ani. 
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  (3) Documentele de introducere în reparație a vehiculelor, declarațiile proprietarilor/conducătorilor de vehicule și alte documente 
rezultate din verificări, precum și evidențele tehnice și evidențele contabile aferente acestor dosare se păstrează în arhiva 
asigurătorilor, respectiv reasigurătorilor timp de 10 ani. 
  (4) Raportul anual al auditorului financiar, raportul actuarial anual, raportul asupra asigurărilor de viață, precum și orice alte 
rapoarte prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 503/2004, republicată, precum și de 
normele emise în aplicarea acestora, registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, raportările financiare 
transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și situațiile financiare anuale se păstrează în arhiva 
asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări timp de 10 ani. 
  (5) Documentele cu valoare practică în baza cărora se eliberează copii, certificate și extrase privind drepturile individuale ale 
asiguraților vor fi păstrate de către asigurători/reasigurători și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări. 
  (6) Asigurătorii și reasiguratorii împotriva cărora s-a deschis procedura falimentului sunt obligați să predea Arhivelor Naționale sau 
serviciilor județene/Serviciului Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale documentele în baza cărora se eliberează copii, 
certificate și extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale personalului. 
 

Art. 11. - (1) Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări pot păstra arhiva la sediile sociale și la sediile 
secundare ori pot contracta un operator economic care este autorizat de către Arhivele Naționale sau serviciile județene/Serviciul 
Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale să presteze servicii arhivistice și servicii de arhivare electronică, cu respectarea 
dispozițiilor Legii nr. 16/1996, republicată, precum și ale Legii nr. 135/2007, republicată. 
  (2) Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări au obligația de a notifica Autoritatea de Supraveghere 
Financiară privind externalizarea serviciilor de arhivare, indicând societatea respectivă și datele sale de contact. 
  (3) Operatorul economic autorizat să presteze servicii de arhivare, menționat la alin. (1), trebuie să respecte standardele de calitate 
referitoare la prestarea serviciilor de arhivare, precum și obligațiile prevăzute la art. 6. alin. (4). 

 
CAPITOLUL IV 
Dispoziții finale 

 
Art. 12. - Asigurătorii/Reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care își încetează activitatea au obligația  
să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea și evidența arhivei, în condițiile prevăzute de prezenta normă, și să comunice 
Autorității de Supraveghere Financiară adresa unde se află arhiva societății, precum și datele de identificare și de contact ale 
persoanei responsabile cu administrarea arhivei. 
 

Art. 13. - Asigurătorii/Reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări sunt obligați să ia toate măsurile necesare  
în vederea organizării activității de arhivă potrivit prevederilor prezentei norme. 
 

Art. 14. - (1) Prezenta normă se completează cu prevederile legislației arhivistice în vigoare, precum și cu cele ale legislației privind 
arhivarea documentelor în formă electronică. 
  (2) Încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei norme constituie contravenție și se sancționează de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 15. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele privind organizarea activității de arhivă la asigurători, 
reasigurători și intermediari în asigurări și/sau în reasigurări, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere  
a Asigurărilor nr. 4/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2010. 

 

Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Daniel Dăianu 
București, 29 aprilie 2014. 
Nr. 9. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 164 din 12 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.  

cu interzicerea temporară a exercitării activității 
 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din data de 23 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, 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 
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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 23 aprilie 2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare 
întocmit de Direcția autorizare avizare cu nr. SA/DAI-2017 din 8 aprilie 2014, ca urmare a controlului permanent efectuat la 
Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 18, 
bl. 12 B, sc. B, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK-168/30.06.2003, 

și a constatat următoarele: 
Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv. 
Prin Adresa nr. 1.642 din 18 martie 2014 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispozițiilor legale. 
Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia,  
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) 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 CROWN PARTNERS 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 următoare 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 CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social  
în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12B, sc. B, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313,  
RBK-168/30.06.2003, 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 CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad,  
str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12B, sc. B, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK - 168/30.06.2003,  
se dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii, Societatea CROWN PARTNERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, 
str. Banu Mărăcine nr. 18, bl. 12B, sc. B, parter, ap. 3, județul Arad, J02/1114/16.12.2002, CUI 15094313, RBK - 168/30.06.2003, 
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 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 12 mai 2014. 
Nr. 164. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 165 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 20 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 

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

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței  
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 5 martie 2014-6 martie 2014 
la Societatea CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Progresului nr. 8, județul Dolj,  
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/513/14.03.2007, cod unic de înregistrare 21349560/14.03.2007, 
înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 467/19.03.2008, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele 
privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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,  
ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de 
asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Progresului nr. 8, 
județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/513/14.03.2007, cod unic de înregistrare 
21349560/14.03.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 467/19.03.2008, cu interzicerea temporară  
a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile desfășurării acțiunii de control. 
 

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 CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorității de 
Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 165. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 166 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării domnului Viorel Călin,  
administrator executiv al Societății CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 386 din data de 26 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 

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

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 5 martie 2014-6 martie 2014 
la Societatea CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Progresului nr. 8, județul Dolj, 
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/513M4.03.2007, cod unic de înregistrare 21349560/14.03.2007, 
înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK 467/19.03.2008, 

a constatat următoarele: 
a) au fost transmise cu întârziere/nu au fost transmise raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/ 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel: 
- raportările aferente trimestrului II/2012 - întârziere în format letric și netransmise în format electronic; 
- raportările aferente trimestrului III/2012 - întârziere în format letric și întârziere în format electronic; 
- raportările aferente trimestrului III/2013 - întârziere în format letric; 
- raportările aferente trimestrului IV/2013 - întârziere în format letric, 
fiind 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, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) și pct. III - 
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; 

b) au fost transmise cu întârziere/nu au fost transmise raportările financiare aferente semestrului I/2012 și I/2013, astfel: 
- raportările financiare aferente semestrului I/2012 au fost transmise, în format letric, cu întârziere și nu au fost transmise  

în format electronic; 
- raportările financiare aferente semestrului I/2013 au fost transmise, în format letric, cu întârziere, 
fiind 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, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) și b) și pct. II - 
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, cu prevederile cap I, pct. 3 din anexa la Ordinul 
președintelui Comisiei de Supravegherea Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare 
contabilă la data de 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor și cu pct. 3 din anexa la Norma președintelui 
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 
a societăților din domeniul asigurărilor; 

c) au fost transmise raportările financiare aferente anului 2012, în format letric, cu întârziere și nu au fost transmise în format 
electronic, 
fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. I lit. a) și pct. I - 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 cu prevederile  
art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul asigurărilor,  
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013. 

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

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
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supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei  
domnul Viorel Călin, domiciliat în municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 93, bl. U3, sc. 1, et. 4, ap. 18, județul Dolj, posesor al CI seria DX 
nr. 184893, administrator executiv al Societății CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
  (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50% și se achită în contul corespunzător, iar diferența în cotă de 50%  
se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei,  
în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului București. 
  (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară, imediat după efectuarea plății. 
  (4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de 
Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale. 
 

Art. 2.- În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
se sancționează cu retragerea aprobării domnul Viorel Călin, domiciliat în municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 93, bl. U3, sc. 1, et. 4,  
ap. 18, județul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 184893, administrator executiv al Societății CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Art. 3 - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni,  
conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
  (2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare,  
în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 166. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 167 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării doamnei Tălpeanu Victorița,  

director executiv al Societății PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 368 din data de 20 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de 
înregistrare fiscală 31588130, 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 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 urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 8 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 13 ianuarie 2014-14 ianuarie 2014 
la Societatea PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Calea Moșilor nr. 115, et. 1, 
ap. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15778/21.08.2007, cod unic de înregistrare 
22290096/21.08.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-456/21.01.2008, 

a constatat următoarele: 
Nu au fost transmise raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, astfel: 
a) Raportările financiare aferente anului 2012 nu au fost transmise în format letric, fiind astfel 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, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. I lit. a) 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 și completările ulterioare,  
și cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul 
asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013; 

b) Raportările periodice aferente semestrului 1/2013 nu au fost transmise nici în format letric și nici electronic, fiind astfel 
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încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) și b) 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 cu pct. 3 din anexa la Norma Autorității de 
Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013  
a societăților din domeniul asigurărilor; 

c) Raportările periodice aferente trimestrelor I, II, III și IV/2013 nu au fost transmise nici în format letric și nici electronic,  
fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) 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. 

Faptele sus-menționate constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m²) și m³) 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei  
(două mii cinci sute lei) doamna Tălpeanu Victorița, domiciliată în municipiul București, str. Pucheni nr. 63, sectorul 5, 
CNP:2681228520014, director executiv al Societății PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
  (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% și se achită în contul corespunzător, iar diferența în cotă de 50%  
se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei,  
în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului București. 
  (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară imediat după efectuarea plății. 
  (4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de 
Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale. 
 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
se sancționează cu retragerea aprobării doamna Tălpeanu Victorița, domiciliată în municipiul București, str. Pucheni nr. 63, sectorul 5, 
CNP:2681228520014, director executiv al Societății PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni,  
conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
  (2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare,  
în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 167. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 168 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 368 din data de 20 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de 

înregistrare fiscală 31588130, 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, 
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în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 8 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 13 ianuarie 2014-14 ianuarie 2014 
la Societatea PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Calea Moșilor nr. 115, et. 1, 
ap. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15778/21.08.2007, cod unic de înregistrare 
22290096/21.08.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-456/21.01.2008, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizat, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, 
Calea Moșilor nr. 115, et. 1, ap. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/15778/21.08.2007, 
cod unic de înregistrare 22290096/21.08.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-456/21.01.2008,  
cu interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile desfășurării acțiunii de control. 
 

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 PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată  
a Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 168. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 169 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării domnului Alexandru Istocescu, director executiv al  

Societății SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 368 din data de 20 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de 
înregistrare fiscală 31588130, 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,  
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cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței  

din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 3 martie 2014 la Societatea 
SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 11, bl. G, sc. E, 
ap. 6, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J38/920/02.09.2008, cod unic de înregistrare 
24413900/03.09.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-535/25.11.2008, 

a constatat următoarele: 
a) au fost transmise cu întârziere/nu au fost transmise raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/ 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel: 
- raportările aferente trimestrului I/2012 au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- raportările aferente trimestrului II/2012 au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- raportările aferente trimestrului III/2012 au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- raportările aferente trimestrului IV/2012 au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- raportările aferente trimestrelor I, II, III și IV/2013 nu au fost transmise nici în format letric și nici electronic, 
fiind astfel 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, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) și pct. III -, 
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; 

b) au fost transmise cu întârziere/nu au fost transmise raportările financiare aferente semestrului I/2012 și I/2013, astfel: 
- raportările financiare aferente semestrului I/2012 au fost transmise, în format letric, cu întârziere și nu au fost transmise  

în format electronic; 
- raportările financiare aferente semestrului I/2013 nu au fost transmise nici în format letric și nici electronic, 
fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) și b) și pct. II - 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,  
cu prevederile cap. I pct. 3 din anexa la Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru 
punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la data de 30.06.2012 a societăților din domeniul asigurărilor și cu 
pct. 3 din anexa la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului  
de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăților din domeniul asigurărilor; 

c) au fost transmise raportările financiare aferente anului 2012, în format letric și în format electronic cu întârziere, fiind astfel 
încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 3 pct. I lit. a) și pct. I - 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 cu prevederile art. 14 alin. (1)  
din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin 
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013. 

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

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 2 500 de lei  
domnul Alexandru Istocescu, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 16, bl. C8, sc. A, ap. 6, posesor al C.I. seria VX  
nr. 037150, emisă de Poliția Râmnicu Vâlcea, CNP:1590302384193, director executiv al Societății SALES GROUP BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L. 
  (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% și se achită în contul corespunzător, iar diferența în cotă de 50%  
se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei,  
în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului București. 
  (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară imediat după efectuarea plății. 
  (4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de 
Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale. 
 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
se sancționează cu retragerea aprobării domnul Alexandru Istocescu, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 16, bl. C8, 
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sc. A, ap. 6, posesor al C.I. seria VX nr. 037150, emisă de Poliția Râmnicu Vâlcea, CNP:1590302384193, director executiv al 
Societății SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni,  
conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
(2)Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare,  
în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 169. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 170 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial nr. 368 din data de 20 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de 

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

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței  
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 3 martie 2014 la Societatea 
SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 11, bl. G, sc. E, 
ap. 6, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J38/920/02.09.2008, cod unic de înregistrare 
24413900/03.09.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-535/25.11.2008, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizat, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea,  
str. General Magheru nr. 11, bl G, sc E, ap. 6, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului  
cu nr. J38/920/02.09.2008, cod unic de înregistrare 24413900/03.09.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare  
cu nr. RBK-535/25.11.2008, cu interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile 
desfășurării acțiunii de control. 
 

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. 
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  (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 SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată  
a Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 170. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 171 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial nr. 371 din data de 20 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 

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

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței  
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 5 martie 2014 la Societatea 
ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Libertății nr. 10, județul Dolj, înregistrată la Oficiul 
Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/183/11.02.2010, cod unic de înregistrare 26508852/11.02.2010, înscrisă în Registrul 
brokerilor de asigurare cu nr. RBK 625/30.04.2010, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Libertății 
nr. 10, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/183/11.02.2010, cod unic de înregistrare 
26508852/11.02.2010, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 625/30.04.2010, cu interzicerea temporară  
a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile desfășurării acțiunii de control. 
 

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activității de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic 
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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 ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată  
a Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014 
Nr. 171. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 172 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării domnului Moțiu Mircea Augustin, administrator/director general  

al Societății BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 373 din data de 21 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de 
înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,  
cu modificările și completările ulterioare, 

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței  
din data de 8 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 22 ianuarie 2014-23 ianuarie 2014 
la Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în București, str. Lt. Aurel Botea nr. 7, bl. B5A, 
sc. 1, et. 4, ap. 17, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4142/04.05.1999, cod unic de 
înregistrare 11739972/12.05.1999, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-032/10.04.2003, 

a constatat următoarele: 
Nu au fost transmise/Au fost transmise cu întârziere raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/ 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel: 
a) Situațiile financiare aferente anului 2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric și în format electronic, fiind astfel 

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, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) și art. 3 pct. I lit. a) 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 cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile  
din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013; 

b) Raportările contabile periodice aferente semestrelor 1/2012 și 1/2013 nu au fost transmise nici în format letric și nici 
electronic, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) și b) 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, coroborat cu pct. 3 din anexa la 
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de 
raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor și cu pct. 3 din anexa la Norma Autorității de 
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Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013  
a societăților din domeniul asigurărilor; 

c) Raportările periodice aferente trimestrului II/2012, în format electronic, au fost transmise cu întârziere și incomplet;  
cele aferente trimestrului III/2012 au fost transmise cu întârziere atât în format letric, cât și în format electronic; cele aferente 
trimestrului IV/2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric, iar cele aferente trimestrului II/2013 nu au fost transmise 
în format letric, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) 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 conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m²) și m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei  
(două mii cinci sute lei) domnul Moțiu Mircea Augustin, domiciliat în București, str. Matei Basarab nr. 92, bl. L118, sc. 2, et. 1, ap. 25, 
sectorul 3, CNP:1510109400949, administrator/director general al Societății BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% și se achită în contul corespunzător, iar diferența în cotă de 50% se face 
venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. 
RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului București. 
(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară imediat după efectuarea plății. 
(4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea  
de Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale. 
 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
se sancționează cu retragerea aprobării domnul Moțiu Mircea Augustin, domiciliat în București, str. Matei Basarab nr. 92, bl. L118, 
sc. 2, et. 1, ap. 25, sectorul 3, CNP:1510109400949, administrator/director general al Societății BROKER ASIG - BROKER DE 
ASIGURARE - S.R.L. 
 

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
  (2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare,  
în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 172. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 173 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării domnului Lupu Dumitru, director executiv al  

Societății ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 386 din data de 26 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 
înregistrare fiscală 31588130, 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, 
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în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 5 martie 2014 la Societatea 
ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Libertății nr. 10, județul Dolj, înregistrată 
la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/183/11.02.2010, cod unic de înregistrare 26508852/11.02.2010, înscrisă în 
Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK 625/30.04.2010, 

a constatat următoarele: 
Au fost transmise cu întârziere/Au fost transmise incomplet/Nu au fost transmise raportările periodice către Comisia  

de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel: 
a) Raportările trimestriale aferente: 

- trimestrului I/2012 - nu au fost transmise în format letric, iar în format electronic au fost transmise cu întârziere; 
- trimestrului II/2012 - nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere și incomplete; 
- trimestrului III/2012 - au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- trimestrului IV/2012 - au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- trimestrului I/2013 - nu au fost transmise în format letric; 
- trimestrului II/2013 - au fost transmise cu întârziere în format letric; 
- trimestrului III/2013 - nu au fost transmise în format letric; 
- trimestrului IV/2013 - nu au fost transmise în format letric și electronic, 
fiind astfel 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, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) și pct. III - 
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; 

b) Raportările semestriale aferente: 
- semestrului I/2012 - nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise în termen, dar incomplete; 
- semestrului I/2013 - au fost transmise incomplet în format letric, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f)  

din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) 
și b) și pct. II - 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, cu prevederile cap. I pct. 3 din anexa la Ordinul 
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare 
contabilă la data de 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor și cu pct. 3 din anexa la Norma președintelui 
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă  
la 30 iunie 2013 a societăților din domeniul asigurărilor; 

c) Raportările financiare aferente anului 2012 nu au fost transmise în format letric și electronic, fiind astfel încălcate prevederile 
art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), 
art. 3 pct. I lit. a) și pct. I - 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 cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind 
încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013. 

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

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 decide: 
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei  
(două mii cinci sute lei) domnul Lupu Dumitru, domiciliat în municipiul Craiova, str. Bucovina nr. 3, bl. J42, sc. 1, ap. 1 județul Dolj, 
CNP:1581119163219, director executiv al Societății ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
  (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% și se achită în contul corespunzător, iar diferența în cotă de 50%  
se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei,  
în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului București. 
  (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară, imediat după efectuarea plății. 
  (4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea  
de Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale. 
 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
se sancționează cu retragerea aprobării domnul Lupu Dumitru, domiciliat în municipiul Craiova, str. Bucovina nr. 3, bl. J42, sc. 1,  
ap. 1, județul Dolj, CNP:1581119163219, director executiv al Societății ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
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Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni,  
conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
  (2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare,  
în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014 
Nr. 173. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 174 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial nr. 373 din data de 21 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de 

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

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței  
din data de 8 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 22 ianuarie 2014-23 ianuarie 2014 
la Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în București, str. Lt. Aurel Botea nr. 7, bl. B5A, 
sc. 1, et. 4, ap. 17, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/4142/04.05-1999, cod unic de 
înregistrare 11739972/12.05.1999, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-032/10.04.2003, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizat, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în București,  
str. Lt. Aurel Botea nr. 7, bl. B5A, sc. 1, et. 4, ap. 17, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului  
cu nr. J40/4142/04.05.1999, cod unic de înregistrare 11739972/12.05.1999, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare  
cu nr. RBK-032/10.04.2003, cu interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile 
desfășurării acțiunii de control. 
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 
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asumate prin contractele în vigoare. 
 

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

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 174. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 175 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.  cu interzicerea temporară a activității 

 
Publicat în Monitorul Oficial nr. 371 din data de 20 mai 2014 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 

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

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 3 martie 2014 la Societatea 
SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 10, bl. A32/2, sc. B,  
ap. 15, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J38/1047/04.11.2004, cod unic de înregistrare 
16909440/04.11.2004, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 502/15.08.2008, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Râmnicu Vâlcea,  
str. Lucian Blaga nr. 10, bl. A32/2, sc. B, ap. 15, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului  
cu nr. J38/1047/04.11.2004, cod unic de înregistrare 16909440/04.11.2004, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare  
cu nr. RBK 502/15.08.2008, cu interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile 
desfășurării acțiunii de control. 
 

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 



Autoritatea de Supraveghere Financiară                                                                                                                 Buletin lunar nr. 5/2014 - Mai 2014 
 

 

18 

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 SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată  
a Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 175. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 176 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea Societății DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.  

cu interzicerea temporară a activității 
 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 20 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 
înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,  
cu modificările și completările ulterioare, 

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 5 martie 2014-6 martie 2014 
la Societatea DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15A, 
bl. M5, parter, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/991/23.05.2011, cod unic de 
înregistrare 28525140/23.05.2011, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 699/17.11.2011, 

a constatat următoarele: 
Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent  

în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e)  
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau 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, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor 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, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității  
de asigurare în România, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

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, 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 DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova,  
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15A, bl. M5, parter, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului  
cu nr. J16/991/23.05.2011, cod unic de înregistrare 28525140/23.05.2011, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare  
cu nr. RBK 699/17.11.2011, cu interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare până la data la care vor fi create condițiile 
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desfășurării acțiunii de control. 
 

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 DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată 
a Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se 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 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, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 176. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 177 din 14 mai 2014 
 

D E C I Z I E 
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării doamnei Schutz Maria, administrator/director executiv  

al Societății DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din data de 23 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de 
înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,  
cu modificările și completările ulterioare, 

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

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 5 martie 2014-6 martie 2014 
la Societatea DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15A, 
bl. M5, parter, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/991/23.05.2011, cod unic de 
înregistrare 28525140/23.05.2011, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 699/17.11.2011, 

a constatat următoarele: 
a) au fost transmise cu întârziere/nu au fost transmise raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/ 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel: 
- raportările aferente trimestrului I/2012 nu au fost transmise în format letric și electronic; 
- raportările aferente trimestrului II/2012 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere; 
- raportările aferente trimestrului III/2012 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere; 
- raportările aferente trimestrului IV/2012 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere; 
- raportările aferente trimestrului I/2013 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere; 
- raportările aferente trimestrului II/2013 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere; 
- raportările aferente trimestrului III/2013 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere; 
- raportările aferente trimestrului IV/2013 nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere, 

fiind astfel 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, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) și pct. III - 
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  
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de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare; 
b) nu au fost transmise, nici în format electronic și nici în format letric, raportările financiare aferente semestrului I/2012 și I/2013, 

fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) și b) și pct. II - 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,  
cu prevederile cap. I pct. 3 din anexa la Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru 
punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la data de 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor  
și cu pct. 3 din anexa la Norma președintelui Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a 
Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăților din domeniul asigurărilor; 

c) nu au fost transmise raportările financiare anuale aferente anului 2012, nici în format electronic și nici în format letric,  
fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. I lit. a) și pct. I - 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 cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2012 pentru societățile din domeniul 
asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013. 

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

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară decide: 
 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei 
doamna Schutz Maria, posesoare a C.I. seria DX nr. 331140, emisă de Poliția Craiova la data de 10 mai 2004, 
CNP:2571218163213, cu domiciliul în Craiova, bd. Carol I nr. 136, bl. J4, sc. 1, et. 3, ap. 11, administrator/director executiv al 
Societății DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
  (2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50% și se achită în contul corespunzător, iar diferența în cotă de 50%  
se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei,  
în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului București. 
  (3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară imediat după efectuarea plății. 
  (4) În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea  
de Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale. 
 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
se sancționează cu retragerea aprobării doamna Schutz Maria, posesoare a C.I. seria DX nr. 331140, emisă de Politia Craiova  
la data de 10.05.2004, CNP:2571218163213, cu domiciliul în Craiova, bd. Carol I nr. 136, bl. J4, sc. 1, et. 3, ap. 11, 
administrator/director executiv al Societății DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. 
 

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni,  
conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare,  
în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 14 mai 2014. 
Nr. 177. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
Decizia nr. 183 din 16 mai 2014 

 
D E C I Z I E 

privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea „Carpatica Asig" - S.A. 
 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 364 din data de 16 mai 2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, 
identificată cu CIF 31588130 și contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului București, 
reprezentată legal prin dl. Mișu Negrițoiu, în calitate de președinte, în conformitate cu prevederile 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, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru 
neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 

în temeiul prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară  
în activitatea de asigurări, republicată, 

în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 14 mai 2014,  
conform art. 14 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 cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei întocmite de  
Direcția supraveghere și stabilitate financiară nr. SA-DSS/2.667 din 30 aprilie 2014 privind propunerea de deschidere a procedurii  
de redresare financiară a Societății „Carpatica Asig" - S.A., 

ca urmare a Referatului de constatare nr. SA-DSS/1.935 din 15 aprilie 2014 și a documentației aferente acestuia analizate 
în ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 23 aprilie 2014, 

s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societății  
„Carpatica Asig" - S.A., cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, Turnul A, et. 3-6, Centrul de Afaceri Sibiu, județul Sibiu, 
înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod fiscal 8990884, reprezentată legal de doamna Crudu Ina-Ana, 
în calitate de director general, 

avându-se în vedere următoarele motive de fapt și de drept: 
în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 23 aprilie 2014,  

prin Adresa nr. SA-DSS/2.287 din 24 aprilie 2014, s-a solicitat conducerii societății, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)  
din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, 
republicată, să transmită în termen de 48 de ore calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime și al 
fondului de siguranță; indicatorul de lichiditate; situația rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice și 
clasă de asigurare practicată; activele admise să acopere rezervele tehnice brute constituite. 

Ca urmare a solicitării autorității de supraveghere, conducerea societății a transmis prin Adresa nr. 4.138.191  
din 25 aprilie 2014, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/39.298 din 28 aprilie 2014,  
informațiile solicitate, din analiza cărora au rezultat următoarele: 

- indicatorul de lichiditate determinat pentru data de 31 martie 2014 avea o valoare subunitară (de 0,84), societatea încălcând 
astfel prevederile art. 8 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul 
care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum și 
coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011,  
cu modificările ulterioare; 

- valoarea totală a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute a scăzut sub nivelul rezervelor tehnice constituite  
la data de 31 martie 2014, societatea acoperindu-și rezervele tehnice brute cu active admise în proporție de 64,3%, 
încălcându-se astfel prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- valoarea marjei de solvabilitate disponibile pentru data de 31 martie 2014 este sub valoarea marjei de solvabilitate minime,  
în sensul că marja de solvabilitate disponibilă determinată de societate pentru data de 31 martie 2014 este de -88.052.346 de lei, 
iar marja de solvabilitate minimă este de 60.827.010 lei. Întrucât marja de solvabilitate disponibilă trebuie să fie cel puțin 
egală cu marja minimă calculată în conformitate cu reglementările în vigoare, rezultă că societatea dispunea de o valoare  
a marjei disponibile sub limita minimă prevăzută legal, astfel fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul 
al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime  
și al fondului de siguranță, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008,  
cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că societatea nu mai îndeplinește condițiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate 
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disponibile a scăzut sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare,  
în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară a Societății „Carpatica Asig" - S.A. pe bază de 
plan de redresare financiară, drept care emite următoarea decizie: 
 

Art. 1. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, conform prevederilor 
art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, republicată, la Societatea „Carpatica Asig" - S.A., cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, 
Turnul A, et. 3-6, Centrul de Afaceri Sibiu, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J32/1053/29.11.1996,  
cod fiscal 8990884, reprezentată legal de doamna Crudu Ina-Ana, în calitate de director general. 
 

Art. 2. - Consiliul de administrație al Societății „Carpatica Asig" - S.A. are obligația să întocmească și să depună la sediul  
Autorității de Supraveghere Financiară un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii de către 
societatea de asigurare a prezentei decizii. 
 

Art. 3. - Planul de redresare financiară întocmit de Consiliul de administrație al Societății „Carpatica Asig" - S.A. va cuprinde 
perspectivele de redresare financiară a societății, precum și modalitățile concrete și termenele de îndeplinire a măsurilor asumate  
de conducerea societății în vederea restabilirii situației financiare a acesteia. 
 

Art. 4. - Planul de redresare financiară va include, de asemenea, pentru următorii 3 ani financiari, cel puțin următoarele informații: 
a) estimări ale cheltuielilor de achiziție și de administrare; 
b) bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de asigurare directă, a acceptărilor și cedărilor în reasigurare; 
c) bugete anuale; 
d) bilanțul previzionat; 
e) o estimare a resurselor financiare cu care se intenționează să se acopere obligațiile asumate, luate în calcul pentru 

determinarea marjei de solvabilitate minimă; 
f) programe de reasigurare și/sau de retrocesiune; 
g) programul de plată a datoriilor; 
h) estimarea marjei de solvabilitate disponibile, a marjei de solvabilitate minime și a fondului de siguranță aferente activității  

de asigurări generale, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare; 
i) estimarea rezervelor tehnice brute aferente activității de asigurări generale și a activelor admise să le acopere; 
j) estimarea coeficientului de lichiditate. 

 

Art. 5. - Consiliul de administrație răspunde de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a dispozițiilor prezentei decizii 
și va fi sancționat în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 80 din Legea nr. 503/2004, republicată. 
 

Art. 6. - (1) Decizia Autorității de Supraveghere Financiară este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, 
republicată. 
  (2) Împotriva prezentei decizii societatea de asigurare poate face contestație la Secția de contencios administrativ și fiscal  
a Curții de Apel București, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. 
  (3) Contestația nu suspendă executarea deciziei Autorității de Supraveghere Financiară. 
 

Art. 7. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea  
nr. 503/2004, republicată. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
 

Mișu Negrițoiu 
București, 16 mai 2014 
Nr. 183. 
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EVOLUȚIA  PRINCIPALILOR  INDICATORI  AI  SOCIETĂȚILOR  DE  ASIGURARE  PENTRU   
PRIMELE  PATRU  LUNI  ALE  ANULUI  2014 

 
I.  Prime brute subscrise de societățile de societățile de asigurare 

 
Din analiza datelor raportate de asigurători pentru primele patru luni ale anului 2014 rezultă că aceștia au cumulat un 

volum de prime brute subscrise, pentru cele două categorii de asigurare, de 2.699.356.874 lei, înregistrând o scădere cu 2,38% faţă 
de perioada similară a anului 2013 (2.765.076.556 lei)*.  
 

Categorie Clasa** 
Prime brute subscrise Ritm de creștere 

ian-apr 2014/ian-apr 2013 ( %) ian-aprilie 2012 ian-aprilie 2013 ian-aprilie 2014 

AG 

I 22.556.220 60.920.945 15.228.317 - 75 
II 18.848.217 22.044.172 13.139.846 - 40,39 
III 616.891.647 564.938.143 552.519.871 -  2,19 
IV 767.183 780.398 482.597 - 38,16 
V 2.421.351 3.838.564 1.955.983 - 49 
VI 6.452.402 11.194.579 11.190.598 - 0,03 
VII 14.992.509 13.017.161 12.509.795 - 3,9 
VIII 348.962.852 341.733.067 324.319.875 -5,09 
IX 34.493.879 32.371.186 36.749.576 13,52 
X 795.675.390 891.964.637 972.247.314 9,00 
XI 4.090.217 3.081.444 7.409.620 140,45 
XII 5.588.594 6.324.530 5.185.773 -18,00 
XIII 245.144.040 146.641.900 145.163.045 -1,01 
XIV 34.550.322 11.383.144 9.150.773 -19,6 
XV 64.063.943 66.856.071 43.528.193 -34,89 
XVI 5.790.027 6.434.507 8.443.174 31,22 
XVII 5.254 6.997 5.618 -19,7 
XVIII 17.056.102 17.984.354 21.022.616 16,89 
Total 2.238.350.148 2.201.515.798 2.180.252.584 -0,96 

AV 

AI 346.658.120 363.302.355 339.381.182 -6,58 
AII 508.468 458.563 401.548 -12,43 
AIII 213.082.200 173.893.749 150.002.240 -13,74 
AIV 938.855 1.293.967 1.621.124 25,28 
B1 10.260.537 10.728.462 8.646.556 -19,40 
B2 15.099.248 13.883.661 19.051.640 37,22 

Total 586.547.428 563.560.757 519.104.290 -7,88 
TOTAL 2.824.897.576 2.765.076.556 2.699.356.874 -2,38 

 

* Precizăm că raportările aferente lunii martie ale societății Astra SA, respectiv pentru trimestrul I 2014, nu includ toate rezultatele inventarierii 
anuale (2013) prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 și de Ordinul CSA nr. 3129/2005 cu modificările și completările ulterioare  și nici 
rezultatele procedurilor efectuate de administratorul special KPMG Advisory SRL în aplicarea măsurilor dispuse de ASF prin Decizia  
nr. 42/18.02.2014. Societatea Astra SA va depune raportări rectificative în urma înregistrării rezultatelor inventarierii, ale analizei diagnostic a 
administratorului special și a auditului statutar în curs de desfășurare. 
 
**Denumirile claselor de asigurare pentru cele două categorii de asigurări, conform Legii nr. 32/ 2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
următoarele: 
Clase de asigurări generale ( AG):  

I Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale); 
II Asigurări de sănătate; 
III Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare); 
IV Asigurări de mijloace de transport feroviar; 
V. Asigurări de mijloace de transport aerian; 
VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial; 
VII. Asigurări de bunuri în tranzit; 
VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi 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 şi fluvial; 
XIII. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă: daune din prejudicii produse terţilor, altele decât cele menţionate la pct. X, XI şi XII; 
XIV. Asigurări de credite care acoperă următoarele riscuri; 
XV. Asigurări de garanţii; 
XVI. Asigurări de pierderi financiare; 
XVII. Asigurări de protecţie juridică; 
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XVIII. Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă 
permanentă. 

 

Clase de asigurări de viaţă (AV): 
A I Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, cu excepţia celor prevăzute la A II şi A III; 
A II Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere; 
A III Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii; 
A IV Asigurări permanente de sănătate. 

 

** Clasele B1 și B2 sunt clasele I și II de la asigurări generale dar pe care le pot practica și societățile de asigurări de viață. Prin urmare acestea 
sunt contorizate la categoria primelor brute subscrise pentru asigurări de viață. 
 
 
 

Structura primelor brute subscrise pe categorii de asigurări 
 
În funcţie de cele două categorii de asigurare, primele brute subscrise în primele patru luni ale anului 2014 au următoarea structură:  

a) Primele brute subscrise pentru asigurări generale sunt în valoare de 2.180.252.584 lei, ceea ce reprezintă 80,77% din totalul 
primelor brute subscrise în piaţa asigurărilor. Față de perioada similară din 2013, volumul primelor brute subscrise a scăzut  cu 
0,97% în primele patru luni ale anului 2014. 

 

b) Primele brute subscrise pentru asigurări de viaţă sunt în valoare de 519.104.290 lei, ceea ce reprezintă o pondere de 19,23% 
în totalul primelor brute subscrise în piaţa asigurărilor. Volumul PBS pentru asigurări de viață a scăzut cu 7,89% faţă de primele 
patru luni ale anului 2013. 

 
Evoluţia primelor brute subscrise pe categorii de asigurare 

 

 

 

 

 
Categoria asigurări generale 
 
Cea mai mare pondere în totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale o deţin subscrierile aferente claselor X, III și 
VIII. Acestea dețin împreună o pondere de  84,81% din total PBS asigurări generale. 
 

Clasa X - Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) deține un volum de prime brute subscrise de 
972.247.314 lei, ceea ce reprezintă 44,59% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale. Această clasă a înregistrat în primele 
patru luni ale anului 2014 o creştere nominală cu 9,00% faţă de aceeași perioadă a anului 2013.   
 

Clasa III - Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) deține un volum de prime brute subscrise de 552.519.871 lei, ceea 
ce reprezintă 25,34% din total asigurări generale. Această clasă a înregistrat în perioada analizată o scădere nominală cu 2,20% 
faţă de aceeași perioadă a anului 2013.   
 

Clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale deține un volum de prime brute subscrise de 324.319.875 lei, ceea 
ce reprezintă 14,88% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale. Această clasă a înregistrat, în primele patru luni ale anului 
2014, o scădere nominală cu 5,10% faţă de aceeași perioadă a anului 2013.  
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Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a subscris în primele patru luni ale anului 2014 prime brute în sumă 
de 39.947.687 lei, reprezentând 12,32% din volumul subscrierilor aferente clasei VIII Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale 
şi 1,83% din total prime brute subscrise aferente asigurărilor generale. Nivelul înregistrat în primele patru luni ale anului 2014 a 
înregistrat o creştere de aproximativ 13 ori faţă de perioada similară a anului 2013, respectiv o creștere în mărime absolută de 
37.122.800 lei, ca urmare a modificării Legii nr. 260/2008 din luna august 2013. 
 

Evoluţia structurii portofoliului pe clase pentru asigurările generale 

 

 
 
 

Categoria asigurări de viață 
 
Primele brute subscrise pentru asigurări de viaţă, în primele 4 luni din 2014, au fost în valoare de 519.104.290 lei, ceea ce 
reprezintă 19,23% din totalul primelor brute subscrise în piaţa asigurărilor. Volumul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață 
în perioada analizată este în scădere cu 7,89% faţă de primele patru luni ale anului 2013.  
 

Clasa AI Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare deține cea mai mare pondere, de 65,38%, în totalul 
subscrierilor aferente asigurărilor de viaţă. Volumul PBS al acestei clase este în scădere cu 6,58% faţă de primele patru luni ale 
anului 2013.  
 

Primele brute subscrise aferente clasei AIII Asigurări de viaţă şi anuităţi, care sunt legate de fonduri de investiţii (unit-linked), deţin o 
pondere de 28,90% din total asigurări de viaţă, în scădere cu 13,74% faţă de primele patru luni ale anului 2013. Această involuţie 
este specifică perioadelor de criză a pieţelor financiare. 
 
 

Evoluţia structurii portofoliului pe clase pentru asigurările de viaţă 
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Subscrieri de prime brute ale asigurătorilor români în statele UE 
 
Subscrierile în alte state membre ale Uniunii Europene sunt în valoare de 126.205.261 lei, reprezentând 4,68% din volumul total al 
subscrierilor la nivelul pieţei asigurărilor din România şi au înregistrat o creştere de 13,46% faţă de primele patru luni ale anului 2013 
(111.238.163 lei).  
 

În primele patru luni ale anului 2014, societăţile românești de asigurare au subscris prime brute într-un număr de 11 state membre ale 
Uniunii Europene cu excepţia României. Principalele state membre în care societăţile de asigurare au subscris prime sunt Italia (64,31% 
din totalul subscrierilor în alte state membre ale UE) şi Ungaria (30,21% din totalul subscrierilor în alte state membre ale UE). 
 

Primele brute subscrise de asigurătorii din România în statele Uniunii Europene 

 
 
 
Din valoarea totală a subscrierilor în străinătate, cea mai mare pondere este aferentă categoriei asigurărilor generale, respectiv 99,59%.  
Cele mai mari subscrieri în afara teritoriului României raportate de societăţi sunt pentru clasele: 

 - Clasa XIII Asigurări de răspundere civilă generală cu o pondere de 46,85% din total subscrieri în afara teritoriului României; 
 - Clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule cu o pondere de 23,02% din total subscrieri în afara teritoriului României; 
 - Clasa XV Asigurări de garanţii cu o pondere de 19,82% din total subscrieri în afara teritoriului României; 
 - Clasa III Asigurări de mijloace de transport terestru cu o pondere de 6,55% din total subscrieri în afara teritoriului României. 

 
 
 

II.  Indemnizaţii brute plătite de asigurători 
 
Din analiza datelor raportate de asigurători pentru primele patru luni ale anului 2014, rezultă un volum al indemnizaţiilor brute plătite 
pentru cele două categorii de asigurări de 1.521.861.230 lei, înregistrând o scădere cu 1,98% faţă de perioada similară a anului 
2013 (1.552.548.926 lei).  
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Evoluţia indemnizaţiilor plătite cumulate 

 

 

 
Indemnizaţiile brute plătite în primele patru luni ale anului 2014 au următoarea structură în funcţie de cele două categorii de 
asigurare: 
 

a) IBP pentru asigurări generale sunt în valoare de 1.473.768.644 lei, reprezintă 96,84% din totalul indemnizaţiilor brute plătite în 
piaţa asigurărilor şi sunt în scădere cu 2,35% faţă de primele patru luni ale anului 2013 (1.509.282.929 lei).  

 

b) IBP pentru categoria asigurări de viaţă sunt în sumă de 48.092.586 lei, în creştere cu 11,16% faţă de perioada similară a anului 
2013 (43.265.997 lei).  

 
Evoluţia indemnizaţiilor brute plătite pe categorii de asigurare 

 

 

 
 
Cele mai mari ponderi ale indemnizațiilor brute plătite pentru categoria asigurări generale le dețin clasele III, X, XIII și clasa VIII. 
Acestea dețin cumulat 94,94% din volumul indemnizațiilor brute plătite de asigurători în perioada analizată. 
 

 - Clasa X - Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule deține un volum de indemnizaţii brute plătite de 706.308.679 lei, ceea 
ce reprezintă 47,93% din totalul IBP pentru asigurările generale şi a înregistrat o creștere de 2,08% faţă de primele patru luni ale 
anului 2013. 
- Clasa III - Asigurări de mijloace de transport terestru (casco) deține un volum de indemnizaţii brute plătite de 510.830.511 lei, 
ceea ce reprezintă 34,66% din totalul IBP pentru asigurările generale şi a înregistrat o scădere de 23,67% faţă de primele patru luni 
ale anului 2013. 
- Clasa XIII - Asigurări de răspundere civilă generală deține un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 113.433.730 lei, ceea ce 
reprezintă 7,70% din total IBP aferente asigurărilor generale şi a crescut de aproximativ 10 ori faţă de primele patru luni ale anului 2013. 
- Clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale deține un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 68.511.222 lei, 
ceea ce reprezintă 4,65% din total plăţi aferente asigurărilor generale şi a înregistrat o creștere de 5,76% faţă de primele patru luni 
ale anului 2013. 
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Evoluţia structurii indemnizaţiilor brute plătite pe clase pentru asigurările generale 

 

 
 
Pentru categoria asigurări de viaţă au fost plătite, în primele patru luni ale anului 2014 indemnizaţii brute în sumă de 48.092.586 lei, în 
creştere cu 11,16% faţă de perioada similară a anului 2013 (43.265.997 lei). 
 

Cele mai mari plăţi efectuate de societăţile de asigurare sunt aferente clasei AI Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă 
suplimentare (37.686.237 lei) şi au reprezentat 78,36% din total plăţi pentru asigurările de viaţă. Faţă de primele patru luni ale anului 
2013, indemnizaţiile brute plătite pentru această clasă au crescut cu 9,59%.  
 
 

Evoluţia structurii indemnizaţiilor brute plătite pe clase pentru asigurările de viaţă 

 

 

 
 

IBP pentru activitatea desfășurată pe teritoriul altor state ale UE 
 
Indemnizaţiile plătite de asigurătorii din România pentru activitatea desfăşurată pe teritoriul statelor membre sunt în 
cuantum de 27.419.419 lei, reprezentând 1,80% din totalul indemnizaţiilor plătite (AG si AV) şi au înregistrat o creştere cu 57,95% 
faţă de primele patru luni ale anului 2013 (17.359.132 lei).  
 

Referitor la principalele state membre UE cu excepţia României în care societăţile de asigurare au plătit indemnizaţii, menţionăm 
următoarele:  
 

- cea mai mare pondere a indemnizaţiilor plătite în Ungaria (14.876.181 lei) reprezintă 54,26% din total indemnizaţii plătite în alte 
state membre, din care 86,44% au fost plătite pentru clasa X Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule.  
 

- indemnizaţiile plătite în Italia (11.909.715 lei) reprezintă 43,44% din total indemnizaţii plătite în alte state membre.  
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Evoluția primelor brute subscrise și a indemnizațiilor brute plătite pe categorii de asigurări 

PBS și IBP asigurări generale 
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PBS și IBP asigurări de viață 

 

   
PBS și IBP (AG+AV) 

 

 
 
Din analiza graficelor de mai sus se pot constata următoarele: 

- la data de 30.04.2014, pentru categoria asigurărilor generale, indemnizațiile brute plătite reprezintă 67,62% din valoarea primelor 
brute subscrise, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2013, când reprezentau 68,53%; 

- pentru categoria asigurărilor de viață, indemnizațiile brute plătite au reprezentat 9,25% din valoarea primelor brute subscrise, în 
creștere față de aceeași perioadă a anului 2013, când reprezentau 7,63%. 

Pentru întreaga piață a asigurărilor, ponderea indemnizațiilor brute plătite în primele brute subscrise, a înregistrat o ușoară creștere 
de la 56,17%, la data de 30.04.2013, la 56,39% la data de 30.04.2014. 

 




