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Abrogă: Norma privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri și 
construcții, deținute de asiguratori din 18/02/2003. Pune în aplicare Legea 
237//2016 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și 
reasigurare 

 
 
 
 

Norma nr. 31/2015 privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor 

reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de 
asigurători   

 
 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 29 decembrie 2015. Formă 
aplicabilă la 08 noiembrie 2019. 

 
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 
6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din 
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare,   
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din 
cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,   
 
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.   
 
   Art. 1. -   Evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute 
de asigurători, poate fi efectuată de persoane autorizate în evaluare, dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii:   
   a) deţin certificatul de atestare a calităţii de membru asociat al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), vizat pe anul în 
curs;   
   b) deţin un contract de asigurare de răspundere civilă şi profesională cu 
limită minimă de acoperire având echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiat 
cu un asigurător, altul decât cel pentru care efectuează operaţiunea de 
evaluare a activelor reprezentate de terenuri şi construcţii.   

dataIncarcare:
act:336700%2064249479
act:336700%2063397324
act:336700%2079897525
act:349508%200
act:818944%2084243151
act:818944%2084243170


  

 

2 

   Art. 2. -   Raportul de evaluare prezentat Autorităţii de Supraveghere 
Financiară de către asigurători trebuie să fie însoţit de copii ale documentelor 
care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1.   
   Art. 3. -   Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 de către asigurători se 
sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 
237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 
reasigurare.   
   Art. 4. -   La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul 
preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.103/2003 pentru 
punerea în aplicare a Normei privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de 
terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 117 din 24 februarie 2003.   
   Art. 5. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.   
 

  
 
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Mişu Negriţoiu 

 
    Bucureşti, 23 decembrie 2015.   
    Nr. 31.   
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