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Introducere
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a susținut activitatea Grupului consultativ 
de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor (G.C.D.P.), asigurând logistica 
necesară întâlnirilor și alocând pe pagină de internet www.asfromania.ro o secțiune dedicată 
acestui Grup (secțiunea Consumatori/Grup Consultativ - https://asfromania.ro/consumatori/
grup-consultativ) prin intermediul căreia informațiile referitoare la activitatea Grupului să 
ajungă mai ușor la consumatori.

Grupul Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii 
financiare non-bancare (GCDP sau Grupul) are ca scop principal promovarea drepturilor și 
intereselor legitime ale consumatorilor și facilitarea comunicării între toate părțile interesate în 
domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare, actorii pieței financiare 
nebancare, asociațiile relevante în domeniul protecției consumatorilor și A.S.F. 
Grupul funcționează în baza unui Regulament de Organizare și Funcționare care permite 
acestuia funcționarea în cele mai bune condiții pentru atingerea obiectivelor stabilite.
În decursul anului 2019 au avut loc mai multe întâlniri, care au avut ca obiect desfășurarea 
activităților Grupului conform Regulamentului de Funcționare și Organizare printre care și 
emiterea unei opinii publice menită să recomande mediului financiar și guvernamental anumite 
modificări de natură legislativă destinate protecției consumatorilor de asigurări obligatorii de 
răspundere civilă auto.
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Printre obiectivele Grupului enumerăm: consolidarea 
protecției consumatorilor de servicii financiare non-
bancare, educarea și promovarea încrederii în produsele 
și serviciile financiare, cooperarea și schimbul de 
informații în ceea ce privește protecția consumatorilor,  
emiterea de opinii și recomandări în domeniul protecției 
consumatorilor, referitoare la proiectele de decizii și 
reglementări ale A.S.F., la formularea de propuneri de 
îmbunătățire a reglementărilor A.S.F., (...), cooperarea 
și schimbul de informații în ceea ce privește protecția 
consumatorilor, organizarea de campanii/evenimente 
comune, consultări reciproce asupra unor probleme 
curente apărute în legătură cu protecția consumatorilor.

Grupul Consultativ

Organizare și funcționare

Conform Regulamentului de organizare și funcționare 
(R.O.F.) Grupul se întrunește lunar și poate fi consultat 
referitor la măsurile care au ca obiect protecția 
consumatorilor de servicii financiare non-bancare, de 
asemenea prezintă opinii și recomandări referitoare la 
măsurile A.S.F. în domeniul protecției consumatorilor, cu 
scopul evaluării dezvoltării pieței financiare non-bancare 
și formării unei culturi corespunzătoare pentru protecția 
consumatorilor.
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Activitățile derulate au urmărit îndeplinirea obiectivelor Grupului conform Regulamen-
tului de Organizare și Funcționare a Grupului. Principalele obiective avute în vedere în 
activitățile derulate pe parcursul anului 2019, sunt:

01 
consolidarea protecției consumatorilor de servicii 
financiare non-bancare;

Activități derulate

02
prevenirea și identificarea practicilor incorecte, neloiale 
sau frauduloase, a clauzelor contractuale neclare, a celor 
susceptibile a fi declarate abuzive etc;

03
îmbunătățirea nivelului de educație financiară, atât a 
consumatorilor, cât și a actorilor pieței și angajaților 
acestora, în scopul promovării încrederii în produsele și 
serviciile financiare non-bancare care respectă legislația 
națională și europeană și cele mai avansate standarde de 
calitate din domeniu;

04
cooperarea și schimbul de informații în ceea ce privește 
protecția consumatorilor;

05 
recomandări referitoare la reglementări sau ghiduri de 
aplicare a reglementărilor;

06
efectuarea de studii și analize referitoare la nivelul și 
nevoile de educație financiară;

06
consultări reciproce asupra unor probleme curente 
apărute în legătură cu protecția consumatorilor.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare, 
activitatea Grupului nu se referă la activitățile individuale ale 
entităților pieței financiare.
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1) Analiză tematică efectuată de către ASF cu privire la decontarea directă aferentă RCA, pentru anul 2018. În 
analiza efectuată au fost analizate și prezentate membrilor Grupului prevederile incidente stabilite de Legea 
132/2017  privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin 
accidente de vehicule și tramvaie (Legea 132/2017) și  de Norma 20/2017 privind asigurările auto din România 
(Norma 20/2017). Noțiunea de decontare directă a fost introdusă prin Legea 132/2017 ca fiind serviciul 
auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asigurați, care se ofertează obligatoriu 
de către asigurator, iar achiziția acestuia este opțională de către asigurat. A fost precizat faptul că decontarea 
directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat 
RCA de a  exercita acțiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA 
al persoanei vinovate de producerea accidentului auto. Plecând de la această analiză, membrii Grupului au 
propus și adoptat o opinie comună cu privire la obligativitatea clauzei privind decontarea directă, publicată 
pe website asfromania.ro.

2) Analiză tematică derulată de către ASF cu privire la asigurările de călătorie. În cadrul analizei tematice 
derulată a fost analizată situația în care un cetățean de altă cetățenie decât cea română dorește încheierea 
unei asigurări de călătorie cu pașaportul emis de țara în care urma să călătorească. Analiza tematică a vizat 
în special riscurile acoperite și excluderile pe care acest tip de asigurare le are în cazul persoanelor cu dublă 
cetățenie.

3) Prezentarea analizei tematice realizată de ASF cu privire la asigurările de malpraxis medical, discutându-
se diverse aspecte pe care piața le întâmpină cu privire la acest tip de asigurare, membrii stabilind teme 
de discuție și analize ulterioare din punct de vedere al protecției consumatorilor și al asociațiilor pe care le 
reprezintă. 

4) Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare în colaborare cu Asociația pentru Pensiile Administrate 
Privat din România au întreprins și prezentat o analiză tematică cu privire la pilonul II de pensii private. 
Conform datelor disponibile, analizate și prezentate, un procent de 97% din cei care se angajează pentru 
prima dată sunt repartizați aleatoriu la fonduri de pensii private PII. Cele două asociații au prezentat acțiunile 
întreprinse în vederea diminuării numărului de persoane care sunt alocate în mod aleatoriu către anumite 
fonduri de pensii private Pilon II, o dată cu prima angajare în muncă, printre care și propunerea de adoptare 
a unei opinii cu privire la obligarea angajatorului de a informa salariatul aflat la prima angajare cu privire la 
dreptul său de a alege și adera la un fond de pensii privat - Pilon II. 

În ultima ședință a grupului care a avut loc în luna decembrie 2019 au fost discutate aspecte rezultate din 
analiza efectuată de către Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România  (COTAR) 
privind anumite principii aplicabile protecției consumatorilor în ceea ce privește cadrul legal aplicabil 
răspunderii civile obligatorii, membrii Grupului urmând să adopte o opinie comună în acest sens, care va fi 
publicată pe website asfromania.ro, în secțiunea dedicată Grupului.

Prezentare analize tematice
Analizele tematice au fost derulate și prezentate atât de către membri GCDP cât și de către 
alte entități, ca de exemplu ASF. Analizele tematice au vizat diverse subiecte de interes în 
domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare:
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Constituire sub-grupuri de lucru

În cadrul Grupului au fost constituite sub-grupuri de 
lucru, în funcție de subiectele abordate în ceea ce 
privește protecția consumatorilor de servicii financiare 
nebancare:
• Sub-grup de lucru privind analiza asigurărilor de 

locuințe – impactul prevederilor potențial abuzive 
sau interpretabile la nivelul sectorului asigurări,

• Sub-grup de lucru privind analiza ghidurilor 
concepute de ASF pentru informarea consumatorilor 
– stabilire priorități de informare a consumatorilor. 
Subgrup care a finalizat un Ghid de prezentare a 
asigurării obligatorii PAD care urmează a fi evaluat 
de către specialiști ASF și publicat pe pagina web 
asfromania.ro

Participare  
invitați la  
ședințele 
Grupului

Pentru realizarea obiectivelor Grupului, membrii 
acestuia pot decide invitarea reprezentanților 
unor entități cu activitate în domeniul protecției 
consumatorilor de servicii financiare non-bancare. 
Ca urmare a invitațiilor emise, diverse entități au 
participat la ședințele Grupului și au prezentat 
informațiile solicitate de membrii Grupului:

1. Prezentarea raportului de activitate al SAL-FIN, în cadrul căreia membrii GCDP au luat cunoștință de informațiile 
solicitate cu privire la activitatea SAL-FIN conform invitației transmisă SAL-FIN de către Grup.

2. Prezentarea unui punct de vedere al RAR cu privire la stabilirea unor bune practici pentru protecția 
consumatorului, evidențiindu-se câteva divergențe dintre entitățile implicate în piața de asigurări și s-a subliniat 
importanța ASF în găsirea unor soluții pentru informarea completă și corectă a consumatorilor. A fost adusă în discuție 
propunerea ca programele informatice care emit soluțiile tehnice de reparații să fie auditate de o autoritate, după 
anumite standarde, astfel încât să nu se ofere soluții tehnice diferite pentru aceeași daună, iar factorul uman să nu 
poată interveni în modificarea parametrilor introduși în programe.

3. Prezentare PAID cu privire la acțiunile derulate, individual sau în colaborare cu alte entități în ceea ce privește 
protecția consumatorilor de asigurări obligatorii de locuințe și au fost evidențiate acțiunile derulate de către PAID în 
vederea creșterii gradului de conștientizare a importanței asigurării obligatorii a locuinței. Membrii Grupului au propus 
înființarea unui grup cu întâlniri regulate la nivelul PAID, pentru ca reprezentanții consumatorilor, ai sindicatelor și cei 
ai mediului academic să poată contribui în mod efectiv la îmbunătățirea cadrului legislativ și la buna funcționare a 
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PAID și au solicitat conducerii PAID să identifice modalități concrete de colaborare cu asociațiile de 
consumatori, în vederea creșterii gradului de informare a potențialilor asigurați. Reprezentantul PAID 
a reiterat disponibilitatea de a participa la întâlniri cu consumatorii de asigurări în vederea creșterii 
gradului de conștientizare a acestui tip de asigurare și creșterea gradului de acoperire a riscurilor 
acoperite prin acest tip de asigurare.

4. Participarea, în calitate de invitat, a Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) care a 
prezentat membrilor Grupului informații cu privire la plățile efectuate conform statutului FGA și 
de asemenea, prevederile legale care permit FGA efectuarea acestor plăți. Fondul de Garantare a 
Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind 
Fondul de Garantare a Asiguraților. Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și 
are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător. Fondul 
efectuează plăți de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative 
și obligatorii, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de 
garantare prevăzut de lege de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment. 
Fondul poate desfășura și activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară 
a asigurătorilor și de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor. Asigurătorii 
autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv sucursalele acestora care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, sunt obligați să contribuie la Fond în 
condițiile Legii nr. 213/2015.

Opinii adoptate
Ca urmare a prezentărilor și analizelor derulate în cadrul Grupului, Grupul a adoptat 
și emis o opinie cu privire la introducerea obligativității clauzei privind decontarea 
directă prin care se evidențiază următoarele beneficii pentru consumatori:

protejarea drepturilor și intereselor asiguraților-păgubiți ca urmare a producerii unor accidente 
de vehicule pentru producerea cărora nu sunt responsabili, prin posibilitatea acestora de a-și 
alege instrumentarea daunei la propriul asigurător.

creșterea nivelului de încredere al consumatorilor în sistemul de asigurări, susținând astfel 
stabilitatea financiară a sectorului și a pieței de asigurări, precum și loializarea consumatorilor 
prin prisma calității serviciilor primite de asiguratul-păgubit;

eliminarea hazardului moral în procesul de selecție a asigurătorului prin analiza corespunzătoare 
a achiziției asigurării RCA și în intenția de a reduce riscurile/daunalitatea pentru a asigura o 
legătură de lungă durată cu acel asigurător;

reducerea selecției produsului doar după preț, mai ales ca urmare a introducerii legislației de 
distribuție în asigurări care pune accentul pe consultanță și pe analiza de nevoi.
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Grupul Consultativ

Obiective pentru anul 2020
Pentru anul 2020, membrii Grupului si-au propus intensificarea 
acțiunilor derulate privind protecția consumatorilor de servicii fi-
nanciare non-bancare conform Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Grupului, astfel:

1. Înființarea unui sub-grup dedicat principiilor 
privind reglementarea asigurării obligatorie 
de răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terților prin accidente de vehicule și 
tramvaie;

2. Analizarea sistemelor de specialitate 
disponibile pe piața internă cu privire la 
comercializarea electronică a produselor de 
asigurare, asistența post-vânzare oferită de 
distribuitorii de asigurări atât clienților cât 
și persoanelor păgubite, respectiv evaluarea 
și gestionarea daunelor prin intermediul 
sistemelor de specialitate;

3. Evaluarea modului în care legislația europeană 
este transpusă, implementată și respectată în 
legislația națională, în probleme care vizează 
protecția consumatorilor – prin studii, analize 
comparative, conform Regulamentului de 
organizare și funcționare al Grupului;

4. Prevenirea și identificarea practicilor 
incorecte, neloiale sau frauduloase, a 
clauzelor contractuale neclare, a celor 
susceptibile a fi abuzive etc.;

5. Elaborarea unei strategii comune în domeniul 
protecției consumatorilor, inclusiv din 
perspectiva abordărilor de tip business 
conduct;

6. Organizarea de campanii/evenimente comune 
în domeniul protecției consumatorilor.
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