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B.  SECTORUL  ASIGURĂRILOR - REASIGURĂRILOR 

 
Norme și acte individuale publicate integral 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

Norma nr. 17 din 27.11.2013 
 

N O R M Ă 
pentru modificarea Normelor 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 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 784 din 14.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 14 decembrie 2013 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 20 noiembrie 2013, prin care s-a aprobat 
modificarea Normelor 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, 

în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2)  
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
 

Articol unic. - 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, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 5 se abrogă. 
2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul vacantării unei poziții deținute de o persoană prevăzută la alin. (1), perioada până la propunerea și depunerea 

documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 90 de zile, în cazul administratorului, și 60 de zile,  
în cazul conducătorului executiv, de la data vacantării.” 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 27 noiembrie 2013. 
Nr. 17. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Norma nr. 18 din 04.12.2013 
 

N O R M Ă 
pentru modificarea Normelor privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare/reasigurare  

care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin  
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008 

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 27 din 14.01.2014 
 

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 4 decembrie 2013, prin care s-a aprobat 
modificarea Normelor privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup  
de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008, 

în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2)  
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
Articol unic. - Normele privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un 

grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008, 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 19 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Orice societate de asigurare/reasigurare a cărei societate-mamă este un holding de asigurare, un holding financiar 

mixt sau o societate de asigurare /reasigurare dintr-un stat terț, face obiectul unei supravegheri suplimentare în conformitate cu 
prevederile articolelor 5, 7 și 9”. 

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: 
„Art. 11. - (1) În cazul în care un holding financiar mixt face obiectul unor dispoziții echivalente cu prevederi ale  
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Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,  
ale prezentelor norme și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de 
credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de 
administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007,  
cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce privește supravegherea în funcție de riscuri, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, după consultarea celorlalte autorități competente implicate, poate aplica respectivului holding financiar 
mixt numai dispozițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În cazul în care un holding financiar mixt face obiectul unor dispoziții echivalente cu prevederi ale Legii nr. 32/2000,  
cu modificările și completările ulterioare, ale prezentelor norme și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, în special în ceea ce privește supravegherea în funcție de riscuri, Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
de comun acord cu Banca Națională a României, poate aplica numai dispoziția echivalentă din legislația celui mai important sector, 
astfel cum este definit în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară informează Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale  
cu privire la deciziile adoptate în temeiul alin. (1) și (2).” 

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 2 - (1) Exercitarea supravegherii suplimentare nu presupune în niciun fel obligativitatea Autorității de Supraveghere 

Financiară de a supraveghea o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, un holding de asigurare, un holding financiar 
mixt sau un holding mixt de asigurare, luate în considerare separat.” 

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Dacă societățile de asigurare/reasigurare autorizate în două sau mai multe state membre au ca societate-mamă 

același holding de asigurare, societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, holding financiar mixt sau holding mixt  
de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează cu autoritățile competente din statele membre respective  
pentru desemnarea autorității responsabile pentru supravegherea suplimentară.” 

5. Titlul capitolului VIII se modifică și va avea următorul cuprins: 
„CAPITOLUL VIII 
Holdinguri de asigurare, holdinguri financiare mixte și societăți de asigurare/reasigurare din state terțe” 
6. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(2) Calculul include toate societățile afiliate holdingului de asigurare, holdingului financiar mixt, societății de 

asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, în conformitate cu prevederile menționate la art. 12 din anexă. 
(3) Dacă pe baza acestui calcul Autoritatea de Supraveghere Financiară ajunge la concluzia că solvabilitatea societății de 

asigurare/reasigurare, care este o filială a unui holding de asigurare, a unui holding financiar mixt sau a unei societăți de 
asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, este sau poate fi influențată în mod negativ, atunci dispune măsuri corespunzătoare la nivelul 
societății de asigurare/reasigurare respective.” 

7. La anexă, la articolul 4 alineatul (5), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„b) dacă societatea de asigurare/reasigurare este afiliată unui holding de asigurare sau unui holding financiar mixt cu sediul social 

în România și dacă atât holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt, cât și societatea de asigurare/reasigurare afiliată 
sunt luate în calculul marjei de solvabilitate ajustate; 

c) dacă societatea de asigurare/reasigurare este afiliată unei societăți de asigurare sau reasigurare ori unui holding de asigurare 
sau unui holding financiar mixt cu sediul social într-un alt stat membru și dacă Autoritatea de Supraveghere Financiară  
a convenit să acorde acelui stat membru dreptul de a exercita supravegherea suplimentară.” 

8. La anexă, la capitolul II, titlul celei de-a doua secțiunii se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Holdinguri de asigurare intermediare și holdinguri financiare mixte intermediare” 
9. La anexă, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 5 - (1) În calculul solvabilității ajustate a unei societăți de asigurare/reasigurare care deține o participație  

într-o societate de asigurare/reasigurare afiliată sau într-o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, prin intermediul  
unui holding de asigurare sau al unui holding financiar mixt, se ține cont de situația holdingului de asigurare intermediar sau  
a holdingului financiar mixt intermediar. 

(2) Exclusiv în scopul calculului menționat la alin. (1), care este efectuat în conformitate cu metodele și principiile generale 
descrise în prezenta anexă, holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt respectiv este tratat ca și cum ar fi o societate  
de asigurare/reasigurare supusă unei cerințe de solvabilitate zero ori supusă reglementărilor în vigoare referitoare la metodologia  
de calcul al marjei de solvabilitate disponibile și la elementele eligibile pentru acoperirea acesteia.” 

10. La anexă, titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
„CAPITOUL IV 
Supravegherea suplimentară a societăților de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare, 

ale unui holding financiar mixt sau ale unei societăți de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț” 
11. La anexă, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. - (1) În cazul a cel puțin două societăți de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare,  

ale unui holding financiar mixt sau ale unei societăți de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț și care sunt stabilite în state membre 
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diferite, Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează cu autoritățile competente din statele membre respective pentru  
a se asigura că metoda descrisă de prezentul articol este aplicată în mod consecvent; supravegherea suplimentară se exercită anual. 

(2) Cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară, o societate de asigurare/reasigurare poate primi derogare  
de la calculul privind solvabilitatea ajustată, în următoarele situații: 

a) dacă societatea de asigurare/reasigurare respectivă este afiliată altei societăți de asigurare/reasigurare și dacă este luată  
în calculul prevăzut în prezentul articol, efectuat pentru cealaltă societate de asigurare/reasigurare; 

b) dacă societatea de asigurare/reasigurare respectivă și cel puțin o altă societate de asigurare/reasigurare autorizată în România 
au drept societate-mamă același holding de asigurare, holding financiar mixt sau aceeași societate de asigurare/reasigurare 
dintr-un stat terț, iar societatea de asigurare/reasigurare este luată în calculul prevăzut în prezentul articol efectuat pentru una 
din aceste alte societăți; 

c) dacă societatea de asigurare/reasigurare respectivă și cel puțin o altă societate de asigurare/reasigurare autorizată în alt stat 
membru au drept societate-mamă același holding de asigurare, holding financiar mixt sau aceeași societate de 
asigurare/reasigurare dintr-un stat terț și în cazul în care s-a încheiat un acord de atribuire a exercitării supravegherii suplimentare 
prevăzute în prezentul articol unei autorități de supraveghere din alt stat membru, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din norme. 

(3) În cazul unor participații succesive, calculul prevăzut în prezentul articol poate fi aplicat numai la nivelul ultimei 
societăți-mamă a unei societăți de asigurare/reasigurare, care este un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau o societate 
de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț. 

(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează cu celelalte autorități competente pentru a se asigura că la nivelul 
holdingului de asigurare, holdingului financiar mixt sau al societății de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț se efectuează calcule 
analoge cu cele descrise în cap. I-III, prin aplicarea metodelor și a principiilor generale descrise în cap. I-III. 

(5) Exclusiv în scopul calculului menționat la alin. (4), societatea-mamă este tratată ca și cum ar fi o societate de 
asigurare/reasigurare care trebuie să respecte: 

a) cerința de solvabilitate zero, în cazul în care este un holding de asigurare sau holding financiar mixt; 
b) cerințele de solvabilitate determinate în conformitate cu principiile enunțate la art. 6, în cazul în care este o societate  

de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț; 
c) cerințele privind elementele eligibile pentru marja de solvabilitate stabilite în conformitate cu prevederile în vigoare referitoare la 

metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile pentru societățile de asigurare/reasigurare.” 
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 4 decembrie 2013. 
Nr. 18. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1155 din 03.12.2013 
 

Decizie  
privind sancționarea cu retragerea aprobării domnului Marek Blaha, persoană semnificativă/conducător executiv  

al Societății „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 din 12.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 12 decembrie 2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, București,  
cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

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

nu au fost transmise. 
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 pct. II - termen de transmitere și pct. III lit. a) -d) - termen de 
transmitere din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de 
asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009,  
cu modificările ulterioare, și ale art. 14 din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul 
asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2011. 
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Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. raportările trimestriale privind taxa de funcționare aferente trimestrelor III 2010 și IV 2010 nu au fost transmise. 
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale art. 3 pct. III lit. e) - termen de transmitere din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care 
trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare răspund de respectarea termenelor de transmitere a raportărilor  
către autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Normele privind forma și conținutul 
raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare  
prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. 

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează domnul Marek Blaha, persoană 
semnificativă/conducător executiv la Societatea „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L., cetățean slovac, născut la data de 9 iunie 1981 
în Bratislava, Slovacia, cu domiciliul în Slovacia, 81003 Bratislava, V Zahradach 22, Pașaport seria SVK nr. P0889656 emis de 
autoritățile slovace la data 21 august 2006, cu retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

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

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.155. 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1156 din 03.12.2013 
 

Decizie 
privind aprobarea cererii de încetare a activității și de retragere a autorizației  
Societății „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789 din 16.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 16 decembrie 2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, București,  
cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul Procesului-verbal al ședinței 
din data de 31 octombrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Marins International 
Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., cu sediul social în șos. București-Ploiești km 16.5, et. 3, cam. CA38, Otopeni,  
județul Ilfov, J23/1586/21.05.2008, CIF 23916660/21.05.2008, RBK-501/15.08.2008, 

a constatat următoarele: 
1. de la data autorizării prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 737/2008 și până la data efectuării controlului  

în perioada 14-16 octombrie 2013, Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. nu a desfășurat 
activitate și nu a obținut venituri din activitatea de intermediere sau din alte activități în legătură cu obiectul de activitate; 

2. Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. a avut activitatea suspendată pentru o perioadă de 3 ani, 
la cerere, conform Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 325/2009. Societatea „Marins International Insurance 
and Reinsurance Broker” - S.R.L. și-a reluat activitatea în baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 201/20124; 

                                                           
4 Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 201/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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3. de la data reluării activității ca broker de asigurare și până la data controlului, societatea nu a avut și nu are încheiate contracte 
de intermediere cu societățile de asigurări și/sau reasigurări, și nu a avut personal propriu angajat cu atribuții în intermedierea  
de asigurări și nici colaboratori (asistenți în brokeraj persoane fizice sau juridice); 

4. la data controlului, Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. nu figura în evidența  
Autorității de Supraveghere Financiară cu sold creditor din taxa de funcționare. 

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea  
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activității și de 
retragere a autorizației Societății „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., cu sediul social  
în șos. București-Ploiești km 16.5, et. 3, cam. CA38, Otopeni, județul Ilfov, J23/1586/21.05.2008, CIF 23916660/21.05.2008,  
RBK-501/15.08.2008. 

Art. 2. - După data încetării activității, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare,  
astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. poate 
formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, 
și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.156. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1157 din 03.12.2013 
 

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

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 13.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 13 decembrie 2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 
cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 16 octombrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Carion Broker de 
Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în str. Avram Iancu nr. 32A, Cluj-Napoca, județul Cluj, J12/2989/11.07.2008, CIF 24179230/11.07.2008, 
RBK-508/10.09.2008, 

a constatat următoarele: 
1. de la data autorizării prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 835/2008 și până la data desfășurării controlului  

în perioada 16-19 septembrie 2013, societatea nu a desfășurat activitate de intermediere și nu a obținut venituri din activitatea 
de intermediere în asigurări sau din alte activități în legătură cu obiectul de activitate; 

2. la data controlului, Societatea „Carion Broker de Asigurare” - S.R.L. nu figura în evidența Autorității de Supraveghere Financiară 
cu sold creditor din taxa de funcționare. 

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea  
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activității și de 
retragere a autorizației Societății „Carion Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în str. Avram Iancu nr. 32A, Cluj-Napoca, 
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județul Cluj, J12/2989/11.07.2008, CIF 24179230/11.07.2008, RBK-508/10.09.2008. 
Art. 2. - După data încetării activității, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 

încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare,  
astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea „Carion Broker de Asigurare” - S.R.L. poate formula plângere prealabilă 
adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de 
Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.157. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1158 din 03.12.2013 
 

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

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 12.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 12 decembrie 2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, București,  
cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 
 

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

Art. 2. - După data încetării activității, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare,  
astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea „Aero Asig Broker de Asigurare” - S.R.L. poate formula plângere prealabilă 
adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de 
Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.158. 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

Decizia nr. 1159 din 03.12.2013 
 

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

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 13.12.2013 
Actul a intrat în vigoare la data de 13 decembrie 2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, 
cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

în baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței 
din data de 25 septembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea „Salve Broker de 
Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Chiriac Bidoianu nr. 4, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006,  
CIF 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007, 

a constatat următoarele: 
1. prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 863/2010, Societatea „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L.  

a fost sancționată cu interzicerea temporară a activității; 
2. Societatea „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. figura la data controlului în evidențele Societății „Allianz Țiriac Asigurări” - S.A. 

cu documente cu regim special nepredate. Brokerul nu figura la data controlului cu prime încasate și nedepuse ori cu documente 
cu regim special nedepuse celorlalte societăți de asigurare care au răspuns solicitării de a comunica situația decontărilor; 

3. la data controlului, Societatea „Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. nu figura în evidența Autorității de Supraveghere Financiară 
cu sold creditor din taxa de funcționare. 

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

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie: 
 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea  
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activității și de 
retragere a autorizației Societății „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Chiriac Bidoianu 
nr. 4, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CIF 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007. 

Art. 2. - După data încetării activității, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și 
încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor 
în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare,  
astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea „Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. poate formula plângere prealabilă 
adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de 
Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Dan Radu Rușanu 

București, 3 decembrie 2013. 
Nr. 1.159. 
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Evoluția indicatorilor societăților de asigurare 

în primele 11 luni din 2013 

- date provizorii - 

 
Această analiză este efectuată ca urmare a raportărilor transmise de 37 de societăți românești de asigurare care sunt 

autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară să desfășoare activitate în acest domeniu. Dintre acestea, 20 de societăți de 
asigurare au practicat numai activitate de asigurări generale, 9 asigurători au practicat numai activități de asigurări de viață și  
8 asigurători au practicat activități aferente ambelor categorii de asigurare.  
 

Prime brute subcrise 
 

Din analiza datelor cumulate pentru primele 11 luni ale anului 2013, rezultă un volum al primelor brute subscrise pentru 
cele două categorii de asigurări de 7.445.889.620 lei, înregistrându-se o scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului 2012 
(7.521.374.996 lei).  

  
Evoluția primelor brute subscrise cumulate 

 

 
 
 
 

Cate- 
gorie Clasa* 

Prime brute subscrise Ritm de modificare anual (%) 

ian.-nov. 2011 ian. - nov. 2012 ian. - nov. 2013 
ian. - nov. 2013/ 
ian. - nov. 2012 

1 2 3 4 5 6 

AG 

I 43.554.503 191.981.290 96.271.026 -49,85 
II 19.015.617 40.085.696 44.110.666 10,04 
III 1.856.485.767 1.773.625.622 1.623.940.177 -8,44 
IV 3.766.371 4.772.774 3.890.191 - 18,49 
V 13.720.378 11.417.810 9.978.384 - 12,6 
VI 22.866.827 25.761.292 26.466.153 2,73 
VII 28.676.331 30.510.664 29.265.934 -4,07 
VIII 1.107.131.991 991.839.164 1.054.830.221 6,35 
IX 124.180.336 135.256.101 150.447.242 11,23 
X 1.840.255.056 1.934.579.881 2.233.474.180 15,45 
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Cate- 
gorie Clasa* 

Prime brute subscrise Ritm de modificare anual (%) 

ian.-nov. 2011 ian. - nov. 2012 ian. - nov. 2013 
ian. - nov. 2013/ 
ian. - nov. 2012 

XI 18.147.296 17.554.201 14.124.866 -19,53 
XII 15.502.421 15.405.851 18.959.397 23,06 
XIII 219.340.718 370.528.541 284.697.020 -23,16 
XIV 127.040.964 114.507.673 62.515.195 -45,40 
XV 104.405.694 142.864.367 195.871.106 37,10 
XVI 15.936.858 11.169.252 12.830.526 14,87 
XVII 19.906 20.667 22.684 9,75 
XVIII 56.512.786 55.282.763 62.230.412 12,57 

Total 5.616.559.820 5.867.163.607 5.923.925.380 0,97 

AV  

AI 966.029.185 1.014.773.506 953.176.843 -6,06 
AII 1.310.065 1.230.489 1.139.371 -7,40 
AIII 559.039.737 574.634.964 508.439.377 -11,51 
AIV 468.573 1.546.342 4.692.547 203,46 
B I 27.134.435 28.741.083 29.556.329 2,83 
B II 19.851.443 33.285.004 24.959.773 -25,01 

Total 1.573.833.438 1.654.211.389 1.521.964.240 -7,99 
Total (AG+AV) 7.190.393.258 7.521.374.996 7.445.889.620 -1,00 

 
*  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):  
B I. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale); 
B 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; 
XV. Asigurări de garanţii; 
XVI. Asigurări de pierderi financiare; 
XVII. Asigurări de protecţie juridică; 
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. 
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Structura primelor brute subscrise (PBS) în primele 11 luni ale anului 2013 
 
 

Prime brute subscrise pentru asigurări generale 
 

Primele brute subscrise aferente asigurărilor generale, în valoare de 5.923.925.380 lei, reprezintă 79,56% din totalul 
primelor brute subscrise în piața asigurărilor și sunt în creștere cu 0,97%, față de aceeași perioadă a anului 2012.  
 

Din datele raportate pentru asigurări generale rezultă că 5 societăți dețin împreună o cotă de piață de 59,93%, în primele 
11 luni din 2013, având un volum cumulat de prime brute subscrise de 3.550.180.735 lei.  
 
 

Evoluția primelor brute subscrise pentru categoria asigurărilor generale 
 

 
 
 
Clasele de asigurări care dețin împreună cea mai mare pondere (82,92%) în totalul primelor brute subscrise la categoria 

asigurări generale sunt următoarele:  
 

Clasa X. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 
2.233.474.180 lei, reprezentând 37,70% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în perioada ianuarie 
– noiembrie 2013 o creștere nominală cu 15,45%, față de perioada similară a anului precedent;   
 

Clasa III. Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco), cu un volum al primelor brute subscrise de 
1.623.940.177 lei, reprezentând 27,41% din total asigurări generale, a înregistrat în perioada analizată o scădere nominală 
cu 8,44% față de perioada similară a anului precedent;  
 

Clasa VIII. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale, cu un volum al primelor brute subscrise de  
1.054.830.221 lei, reprezentând 17,81% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat, în primele 
unsprezece luni ale anului 2013, o creștere nominală cu 6,35% față de aceeași perioadă a anului 2012.  
 
PAID a subscris în primele 11 luni ale anului 2013 prime brute în sumă de 47.094.450 lei, reprezentând 4,46% din volumul 
subscrierilor aferente clasei VIII Asigurări de incendiu și alte calamități naturale și 0,79% din total prime brute subscrise 
aferente asigurărilor generale. Nivelul înregistrat în primele unsprezece luni ale anului 2013 a înregistrat o creștere față de 
aceeași perioadă a anului anterior cu 24.207.117 lei, respectiv cu 105,77%. 
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Evoluția structurii portofoliului pe clase pentru asigurările generale (%) 
 

 
 
 

Prime brute subscrise pentru asigurări de viață 
 

Asigurările de viață (AV) dețin un volum al primelor brute subscrise de 1.521.964.240 lei și înregistrează în această 
perioadă o scădere cu 7,99% față de primele unsprezece luni ale anului 2012. 
 

Primele 5 societăți în funcție de volumul primelor brute subscrise pentru asigurările de viață dețin împreună o cotă de piață 
de 69,67%, având un volum cumulat de prime brute subscrise de 1.060.359.688 lei. 
 

PBS  AV 

Clasa 30.11.2011 
Pondere 

% 30.11.2012 
Pondere 

% 30.11.2013 
Pondere 

% 
AI 966.029.185 61,38 1.014.773.506 61,34 953.176.843 62,63 
AIII 559.039.737 35,52 574.634.964 34,74 508.439.377 33,41 

alte clase 48.764.517 3,10 64.802.918 3,92 60.348.020 3,97 
Total 1.573.833.438 100,00 1.654.211.389 100,00 1.521.964.240 100,00 

 
Evoluția primelor brute subscrise pentru asigurări de viață  
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Cea mai mare pondere de 62,63% din totalul subscrierilor aferente asigurărilor de viață este cea deținută de clasa AI 
Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare. Această clasă înregistrează o scădere cu 6,07% față de perioada similară a 
anului 2012.  
 

Primele brute subscrise aferente clasei AIII Asigurări de viață și anuități, care sunt legate de fonduri de investiții (unit-
linked), dețin o pondere de 33,41% din total asigurări de viață, în scădere cu 11,52% față de aceeași perioadă a anului precedent. 
 

Evoluția structurii portofoliului pe clase pentru asigurările de viață (%) 
 

 
 

Subscrierile societăților românești de asigurare în alte state membre ale Uniunii Europene 
 

Subscrierile în alte state membre ale Uniunii Europene cu excepția României sunt în valoare de 278.843.366 lei, 
reprezentând 3,74% din volumul total al subscrierilor la nivelul pieței asigurărilor și au înregistrat o scădere cu 14,71% față de 
aceeași perioadă a anului 2012 (326.906.283 lei).  

La data de 30.11.2013 societățile de asigurare au subscris prime brute în 12 state membre ale Uniunii Europene cu 
excepția României. Principalele state membre în care societățile de asigurare au subscris prime sunt Italia (78% din totalul 
subscrierilor în alte state membre ale UE) și Ungaria (17,10% din totalul subscrierilor în alte state membre ale UE). 

Din valoarea totală a subscrierilor în străinătate, cea mai mare pondere este aferentă categoriei asigurărilor generale, 
respectiv 99,65%. 

 
Indemnizații brute plătite (IBP) 

 
Din analiza datelor raportate de asigurători pentru primele 11 luni ale anului 2013, rezultă un volum al indemnizațiilor brute 

plătite pentru cele două categorii de asigurări de 3.972.382.485 lei, înregistrând o scădere de 4,47% față de aceeași perioadă a 
anului 2012 (4.158.135.407 lei).  
 

Evoluția indemnizațiilor plătite cumulate 
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Evoluția indemnizațiilor brute plătite pe categorii de asigurare 
 

 
 

Indemnizațiile brute plătite pentru categoria asigurărilor generale, în valoare de 3.848.298.295 lei, reprezintă 96,88% 
din totalul indemnizațiilor brute plătite în piața asigurărilor și sunt în scădere cu 4,57% față de aceeași perioadă a anului 2012.  
 

Din datele raportate pentru indemnizații brute plătite pentru asigurări generale rezultă că 5 societăți au plătit cumulat o 
sumă de 2.509.621.208 lei, reprezentând 65,21% din totalul IBP în primele 11 luni din 2013. 
 

Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru categoria asigurărilor generale 
 

 
 

Cea mai mare pondere în totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale o dețin plățile aferente 
următoarelor clase, însumând împreună 93,04%: 
- Clasa X - asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de 1.754.993.362 lei, 

ceea ce reprezintă 45,60% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale, înregistrând o creștere cu 3,93% 
față de aceeași perioadă a anului 2012; 
 

- Clasa III - asigurări de mijloace de transport terestru (casco), cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de  
1.635.287.176 lei, ceea ce reprezintă 42,49% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale, înregistrând o 
scădere cu 8,15% față de aceeași perioadă a anului anterior;  
 

- Clasa VIII - asigurări de incendiu și alte calamități naturale, cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de 190.320.870 lei, 
ceea ce reprezintă 4,95% din total plăți aferente asigurărilor generale, înregistrând o scădere cu 5,47% față de plățile efectuate 
în primele unsprezece luni ale anului 2012. 
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Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite pe clase pentru asigurările generale (%) 
 

 
 

Indemnizațiile brute plătite pentru categoria asigurărilor de viață au însumat 124.084.190 lei, în primele 11 luni ale 
anului 2013, în scădere cu 1,30% față de aceeași perioadă a anului 2012.  

Primele 5 societăți în funcție de indemnizațiile brute plătite pentru asigurările de viață au efectuat plăți cumulat în valoare 
de 81.647.213 lei, ceea ce reprezintă 65,80% din total IBP, în primele 11 luni din 2013. 
 
 

Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite pe clase pentru asigurările de viață 
 

 
 
Cele mai mari plăți efectuate de societățile de asigurare sunt aferente clasei AI Asigurări de viață, anuități și asigurări de 

viață suplimentare (99.119.434 lei) și au reprezentat 79,88% din total plăți pentru asigurările de viață. Față de perioada similară a 
anului trecut, indemnizațiile brute plătite pentru această clasă au scăzut cu 3,58%.  
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Evoluția structurii indemnizațiilor brute plătite pe clase pentru asigurările de viață (%) 
 

 
 
 

Indemnizațiile plătite pentru activitatea desfășurată pe teritoriul statelor membre sunt în cuantum de 49.686.279 lei, 
reprezintă 1,25% din totalul indemnizațiilor plătite pentru asigurările generale și de viață și au înregistrat o scădere cu 5,28% față de 
aceeași perioadă a anului 2012 (52.454.126 lei).  
 

Referitor la principalele statele membre UE (cu excepția României) în care societățile de asigurare au plătit indemnizații, 
menționăm următoarele:  
- indemnizațiile plătite în Ungaria (28.109.764 lei) reprezintă 56,57% din total indemnizații plătite în alte state membre; 

 

- indemnizațiile plătite în Italia (20.636.076 lei) reprezintă 41,53% din total indemnizații plătite în alte state membre.  
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