
 

  

 

 

 

 

Situația petițiilor înregistrate la ASF  

în anul 2015 

 

 
 

 În anul 2015, în cadrul Direcției Protecția Consumatorilor ( DPC) s-a înregistrat un 

număr total de 17.904 petiții, în scădere cu 16,14% față de aceeași perioadă a anului 2014.  

 Situația comparativă a numărului de petiții din cadrul celor trei piețe supravegheate 

este prezentată în tabelul și graficul de mai jos: 

 

 

1. Sectorul asigurări – reasigurări  

 În anul 2015, pentru piața asigurărilor–reasigurărilor s-au primit în total 15.890 de 

petiții, în scădere cu 19,86% față de anul 2014.  

 Din cele 15.890 petiții, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și 

soluționate 9.284 de petiții transmise de către asigurați/păgubiți, în scădere cu 26,87% față 

de anul 2014.  

 Restul petițiilor au avut ca obiect:  

 reveniri/completări la petiții deja analizate (364);  

 solicitări referitoare la obiectul de activitate al altor direcții de specialitate 

din cadrul ASF și care au fost predate la direcțiile de specialitate (37); 

 solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF (1.491) – urmare a 

retragerii autorizației de funcționare a societății ASTRA SA, conform Deciziei ASF 

nr. 2034/27.08.2015, un număr de 1.113 petenți au fost îndrumați să se adreseze 

Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA); 

 solicitări de informații (874) - analizate și soluționate separat și care au 

vizat în princial: aspecte legate de legislația aplicabilă anumitor produse de 
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 1 
Asigurări - 
Reasigurări 

19.828 92,88% 15.890 88,75% -19,86% 

2 
Pensii 
Private 

941 4,41% 1.256 7,02% 33,48% 

3 
Instrumente 
și investiții 
financiare  

580 2,72% 758 4,23% 30,69% 

  Total 21.349 100,00% 17.904 100,00% -16,14% 



 

asigurare, demersuri care trebuie întreprinse în vederea avizării și deschiderii unor 

dosare de daună, modalități de stabilire a valorilor de răscumpărare în cazul 

asigurărilor de viață, etc 

 au fost înregistrate 3.840 petiții care au fost clasate în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei nr. 27/2002 și procedurile interne, reprezentând: 

 reclamații dublate – cazul în care petiţionarul adresează mai multe petiţii, 

sesizând aceeaşi problemă sau cazul în care, după trimiterea răspunsului, se 

primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut - 2.097 (54,61%); 

 petiţii anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a 

petiţionarului - 190 (4,95%); 

 petiții în care petiționarul nu are nicio calitate în dosarul de daună în speță - 728 

(18,96%) 

 reclamații retrase - 516 (13,44%); 

 petițiile care nu sunt adresate direct ASF (spre știință) - 309 (  8,05%). 

 Analiza în dinamică a petițiilor soluționate în perioada 2011 - 2015 arată faptul că 

acestea au crescut în mod constant în perioada 2011 - 2013, înregistrând o scădere în anul 

2014 cu 11,91%, iar în   2015 o scădere cu 26,87% față de anul 2014.  
 

 

 Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la ASF se constată că 

cele 9.284 petiții, analizate și soluționate în mod unic pe petent în anul 2015, reprezintă 

1,02% din numărul total de daune avizate de către asigurători (907.126) și 0,06% din 

numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la sfârșitul anului 2015 

(14.672.594).  

  Nemulţumirile exprimate de către petenţi 

 Aspectul cel mai des reclamat de către petenți în anul 2015 a fost neplata/plata 

parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumparare solicitate de către asigurați/păgubiți, în 

7.766 de cazuri, acestea reprezentând un procent de 83,65% din total. Printre alte aspecte 

sesizate s-au numărat și solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv 

nerespectarea condițiilor contractuale / Normelor RCA.  

 Structura petiţiilor în funcţie de clasa de asigurare  

În anul 2015, cea mai mare pondere o deţin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor 

generale, cu un număr de 9.119, reprezentând 98,22% din total, în scădere cu 27,12% față 

de 2014.               

În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o deţin petiţiile 

înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte verde, cu 

un număr de 6.741, reprezentând 72,61% din totalul perioadei analizate, în scădere cu 

25,02% față de anul 2014. 
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I. Asigurări generale (1+2+3+4) 12.512 98,55% 9.119 98,22% -27,12% 

1 Asigurări tip CASCO 2.681 21,12% 1.696 18,27% -36,74% 

2 Asigurări obligatorii RCA și Carte verde 8.990 70,81% 6.741 72,61% -25,02% 

3 
Asigurări de incendii și alte daune la 
proprietăți 

595 4,69% 473 5,09% -20,50% 

4 Alte forme de asigurări generale 246 1,94% 209 2,25% -15,04% 

II. Asigurări de viață 184 1,45% 165 1,78% -10,33% 

  
Total asigurări generale și de viață (I. + 
II.)  

12.696 100,00% 9.284 100,00% -26,87% 

 

 

Pe segmentul asigurărilor obligatorii RCA și carte verde, cele 6.741 petiții 

înregistrate şi soluţionate în anul 2015 reprezintă aproximativ 0,09% din numărul contractelor 

RCA încheiate (7.192.287) și, respectiv 2,46% din numărul dosarelor de daună RCA 

deschise în acest an, avizate și plătite  (273.975), conform datelor raportate de către 

asigurători la ASF și prezentate de către direcția de specialitate (datele prezentate de către 

direcția de specialitate pentru societatea ASTRA sunt cele valabile la data de 30.06.2015, 

urmare retragerii autorizației de funcționare pentru societatea ASTRA, conform Deciziei ASF 

nr. 2034/27.08.2015). 

Pe clasa asigurărilor facultative casco s-au înregistrat 1.696 petiții în anul 2015, în 

scădere cu 36,74% față de anul 2014, în timp ce pe clasa asigurărilor de incendii și alte 

daune la proprietăți  s-a înregistrat o scădere cu 20,50% în anul 2015. Pe clasa 

asigurărilor de viaţă au fost înregistrate 165 petiții (reprezentând 1,78% din total) - în 

scădere cu 10,33% faţă anul 2014.              

Modalitatea de finalizare a petiţiilor  

 Din cele 9.284 petiții, un număr de 5.754, reprezentând 61,98% din totalul anului  

2015, au fost finalizate în favoarea petenților - la aceste petiții s-au putut determina 

soluții favorabile, întemeiate legal și la care DPC a avut cadrul normativ corespunzător 

rezolvării disputei dintre părți. Dintre petițiile finalizate în favoarea petenților, 67,52% au 

fost finalizate prin plata despăgubirilor solicitate de către petenți, în dosarele de daună 

deschise, restul petițiilor având ca obiect alte tipuri de solicitări (deschidere dosar de daună, 

reconstatare etc.). 

Petițiile constatate ca neîntemeiat formulate (în număr de 3.530) sau asupra cărora 

ASF nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale, au avut ca 

principale cauze,  următoarele: concluziile investigaţiilor proprii ale asigurătorilor şi/sau ale 

expertizelor tehnice efectuate care nu au confirmat dinamica accidentelor declarată de părți 

(domeniu în care ASF nu poate interveni în interpretare, fiind apanajul clarificării doar la 

nivelul instanțelor de judecată); pretenții care exced cadrul legal/contractual: repere 

neconstatate în procesele verbale de constatare a avariilor, reparații efectuate în unități 

neautorizate RAR pentru marca și modelul vehiculului respectiv, avarii preexistente. 

 

 

 



 

Modalitatea de finalizare a petiţiilor raportată la clasa de asigurare 

Pentru clasa asigurărilor generale, 5.715 petiții (62,67% din total de 9.119) au fost 

soluționate în favoarea petenților.  
 

 

  

 

Pe clasa asigurărilor obligatorii auto, au 

fost soluționate în favoarea petenților un 

număr de 4.555 petiţii (67,57% din totalul de 

6.741 înregistrat pe această clasă). 

Pe clasa asigurărilor facultative casco au 

fost soluționate în favoarea petenților un 

număr de 962 petiţii (56,72% din totalul pe 

această clasă).  

Pentru clasa asigurărilor de incendii și 

alte daune la proprietăți, un număr de 131 

petiții (27,70% din totalul pe această clasă) 

au fost soluționate în favoarea petenților. 

Structura petițiilor în funcţie de entitatea reclamată  

Din datele înregistrate reiese că 99,07% din petiții au fost îndreptate împotriva 

societăților de asigurare și un procent de 0,93% au fost înregistrate împotriva brokerilor de 

asigurare. 

 Din analiza petițiilor primite pentru primele zece societăți de asigurare care au 

înregistrat cele mai multe petiții la ASF, reiese faptul că patru societăți de asigurare au 

înregistrat creșteri ale petițiilor în perioada analizată. Cea mai mare creștere s-a constatat la 

societatea CITY INSURANCE SA, care a înregistrat cu 125,03% mai multe petiții unice în 

2015 față de anul 2014. Creșteri ale petițiilor au fost constatate și pentru CARPATICA ASIG 

SA (+56,20%), GENERALI ROMÂNIA SA (+31,93%) și ASIROM VIG SA (+30,89%). 

Celelalte societăți de asigurare, exceptând societatea ASTRA SA căreia i s-a retras 

autorizația de funcționare începând cu data de 27.08.2015, au înregistrat scăderi ale 

numărului de petiții în anul 2015 față de anul 2014, și anume: EUROINS SA (-64,56%), 

UNIQA ASIGURĂRI SA (-61,91%), OMNIASIG VIG SA (-13,50%), ALLIANZ-ȚIRIAC SA (-

11,67%) și GROUPAMA SA (-1,67%).  

Primele trei societăți de asigurare cu cele mai multe petiții înregistrate în anul 2015 au 

înregistrat cumulat un procent de 51,39% din numărul total de petiţii adresate ASF, și 

anume: CITY INSURANCE SA (20,72%), EUROINS SA (16,30%) și ASTRA SA (14,37%), 
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 Urmare activității de analiză și soluționare a petițiilor primite la ASF, peste 50% 

la sută din petiții au fost finalizate în favoarea petenților pentru următoarele societăți 

de asigurare: 

CITY INSURANCE SA (82,12%), ASTRA SA (77,66%), ASIROM VIG SA (68,84%), 

CARPATICA ASIG SA (60,40%), EUROINS SA (54,86%) și UNIQA ASIGURĂRI SA 

(53,37%).  

 În ceea ce privește societatea ASTRA SA, facem precizarea că datele sus menționate 

se referă la petițiile unice înregistrate și analizate în cadrul Direcției Protecția Consumatorilor 

până la data de 26.08.2015, având în vedere faptul că, prin Decizia ASF nr. 

2034/27.08.2015 a fost retrasă autorizația de funcționare a acestei societăți. La data de 

31.08.2015, societatea ASTRA deținea 19,98% din totalul  petițiilor cu petent unic, 

înregistrate, analizate și soluționate la DPC.  

 Începând cu data de 27.08.2015, au fost înregistrate 1.124 petiții pentru ASTRA SA, 

soluționate astfel: 903 petiții - aspectele semnalate exced competența ASF (pentru 896 

petiții, petenții au fost îndrumați să se adreseze Fondului de Garantare a Asiguraților); 174 

petiții au fost clasate; 43 petiții au solicitat informații; 4 petiții au fost redirecționate către alte 

direcții de specialitate din cadrul ASF. 

 Situația primelor zece societăți de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai 

multe petiții în anul 2015 este prezentată, comparativ cu anul 2014, în tabelul de mai jos : 

Nr. 
crt. 

Societate / Broker de 
Asigurare 

Petiții 
înregistrat
e  în anul 

2014 

% din Total 
Asigurări 

(I+II) în anul 
2014 

Petiții 
înregistrate 
în anul 2015 

% din Total 
Asigurări 
(I+II)  anul 

2015 

Creștere/ 
Scădere  %  în 
anul 2015  față 
de anul 2014 

1 CITY INSURANCE SA 855 6,73% 1.924 20,72% 125,03% 

2 EUROINS SA 4.269 33,62% 1.513 16,30% -64,56% 

3 ASTRA SA 3.128 24,64% 1.334 14,37% -57,35% 

4 CARPATICA ASIG S.A.  637 5,02% 995 10,72% 56,20% 

5 ASIROM SA 738 5,81% 966 10,40% 30,89% 

6 OMNIASIG VIG SA 815 6,42% 705 7,59% -13,50% 

7 ALLIANZ -TIRIAC 454 3,58% 401 4,32% -11,67% 

8 UNIQA Asigurari SA 974 7,67% 371 4,00% -61,91% 

9 GROUPAMA 239 1,88% 235 2,53% -1,67% 

10 GENERALI ROMANIA SA 166 1,31% 219 2,36% 31,93% 

  
Alte societati / brokeri de 
asigurare 

421 3,32% 621 6,69% 47,51% 

  TOTAL  12.696 100,00% 9.284 100,00% -26,87% 
 

Dacă în anul 2014 un procent de 58,26% din petiții era determinat de doi 

asigurători care aveau anumite practici incorecte, determinând nemulțumirea 

semnificativă a consumatorilor, în anul 2015 se constată o scădere semnificativă a 

acestora, raportat la anul 2014, la 30,67%, ca urmare a măsurilor dispuse de către ASF 

(retragerea autorizației de funcționare pentru ASTRA SA și control inopinat pe petiții la 

EUROINS, convocarea repetată în cadrul Direcției Protecția Consumatorilor a asigurătorilor 

cu probleme și instituirea, în cadrul direcției, a unui sistem de monitorizare). Din acest motiv 

se constată reducerea numărului de petiții în general și în mod special pentru cele două 

companii.  

Se observă, în schimb, creșteri semnificative la alte două companii, și anume 

CITY INSURANCE SA (+125,03%) și CARPATICA ASIG SA (+56,20%), cele două 

societăți de asigurare însumând un procent de 31,44% din totalul petițiilor unice 

înregistrate în anul 2015. În scopul protejării asiguraților, DPC a solicitat acestor societăți 



 

 

 

 

 

 

identificarea cauzelor creșterii numărului de petiții și stabilirea unui plan de măsuri pentru 

remedierea deficiențelor constatate, care să conducă la reducerea numărului de petiții. 

Din analiza raportărilor transmise la ASF, în baza Normei nr. 24/2014 privind 

procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de 

asigurare, reiese că, în anul 2015 au fost raportate de către societățile de asigurare un 

număr total de 13.153 petiții, în scădere cu 44,55% față de anul 2014, când au fost 

raportate 23.721 petiții. Din totalul anului 2015, un procent de 27,43% au fost primite direct la 

societățile de asigurare, iar 72,57% au fost transmise prin intermediul ASF. 

 La data raportării, societățile au înregistrat 12.964 petiții finalizate, dintre acestea 

42,35% fiind finalizate favorabil, iar 57,65% fiind constatate ca neîntemeiat formulate. 

 Cele mai multe petiții au fost raportate în anul 2015 de către societatea CITY 

INSURANCE SA, respectiv 1.961, reprezentând 14,91% din total, urmată de societatea 

ALLIANZ – TIRIAC SA, cu 1.821 petiții (13,84% din total), ASIROM VIG SA cu 1.666 petiții 

(12,67% din total) și EUROINS SA, cu 1.645 petiții (12,51%). Celelalte societăți de asigurare 

au raportat fiecare sub 10,00% din numărul total înregistrat în anul 2015. 

 Din raportările transmise ASF de către brokerii de asigurare în anul 2015 reiese 

că, dintr-un număr de 248 petiții primite, 49,60% au fost primite direct la brokeri, iar 50,40% 

au fost transmise prin intermediul ASF. Cele mai multe petiții au fost raportate de către AVUS 

International - Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L (33,87%), urmat de RCI Broker de 

Asigurare S.R.L (14,52%). Ceilalți brokeri de asigurare au raportat fiecare sub 8,50% din 

numărul total înregistrat în anul 2015. 

 Aspecte constatate din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor în 

anului 2015: 

1. Nerespectarea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună 

deschise în baza polițelor RCA, respectiv neplata despăgubirilor (în special pentru 

societatea ASTRA S.A.). 

2. Stabilirea valorii de piață a vehiculelor, fără respectarea prevederilor Normei RCA                  

nr. 23/2014, prin folosirea ofertelor de pe piață (olx.ro, autovit.ro, tocmai.ro, etc.), 

acestea nefiind sisteme profesioniste de evaluare, care să permită evaluarea obiectivă 

și transparentă a vehiculelor; 

3. Nerespectarea de către asigurători a prevederilor art. 36 alin. (1) din Norma pusă în 

aplicare prin Ordinul CSA nr. 14/2011, respectiv ale art. 37 alin. (1) din Norma RCA nr. 

23/2014 privind informarea păgubiților cu privire la motivele diminuării valorii 

despăgubirilor solicitate; 

4. Nerespectarea de către asigurători/intermediari a termenului de transmitere a 

documentațiilor solicitate de către autoritate, potrivit prevederilor art. 2 lit. c), respectiv 

art. 3 lit. d) din Norma nr. 24/2014; transmiterea incompletă a documentației; 

5. Nerespectarea prevederilor normelor RCA în vigoare la data emiterii polițelor de 

asigurare RCA, în cazul dosarelor de daună deschise în baza formularului ”constatare 

amiabilă de accident” - asigurătorii au calculat inițial valoarea maximă a despăgubirii în 

baza Normei 23/2014, în condițiile în care polița de asigurare a fost emisă în perioada 

de valabilitate a Ordinului 14/2011 - aceste aspecte ducând la diminuări ale valorilor 

despăgubirilor, în special în cazul daunelor totale; 



 

 

 

 

 

 

6. Încărcarea eronată în baza de date CEDAM a plăților dosarelor de daună RCA, plăți 

efectuate în ani diferiți, pentru același dosar. Acest aspect a condus la aplicarea mai 

multor clase de malus la momentul încheierii noilor polițe RCA pentru persoanele 

asigurate; 

7. Nepreluarea clasei de bonus/malus pentru un autovehicul nou dobândit de la vechiul  

vehicul – la încheierea unei noi polițe de asigurare RCA; 

8. Încărcarea eronată în baza de date CEDAM a datelor de identificare ale vehiculului ce 

urma să fie asigurat, respectiv serie de caroserie / număr de înmatriculare, generând 

încheierea unor polițe RCA cu clasă de bonus/malus, alta decât cea care ar fi rezultat 

din interogarea corectă a bazei de date; 

9. Solicitări primite din partea societăților de asigurare de clasare a unor cazuri care fac 

obiectul unor petiții depuse la autoritate, ca urmare a retragerii petițiilor de către 

petenți, deși aceste cazuri au fost soluționate favorabil, ca urmare a depunerii 

reclamațiilor la ASF.                       

10. Practici incorecte privind vânzarea on-line a polițelor RCA. În acest sens s-a efectuat 

un exercițiu de mistery shopping și a fost generată o alertă specifică, finalizându-se și 

o normă specifică de către sector, plecând de la constatarea conduitei incorecte de 

business a anumitor entitați în relația cu consumatorii; 

11. Emiterea unor polițe RCA false, în acest sens fiind generată o alertă specifică; 

12. Încălcarea prevederilor legale în ceea ce privește vânzarea/emiterea polițelor RCA de 

către brokerii de asigurare; 

13. Aplicarea neconformă a prevederilor condițiilor de asigurare pentru asigurările 

facultative auto – casco (în mod special în ceea ce privește modul de stabilire a valorii 

reale a vehiculelor la data producerii evenimentelor rutiere); 

14. În ceea ce privește contractele de asigurări de viață, în mod special cele aferente 

contractelor de credit bancar, în cazul producerii evenimentului asigurat, se constată 

că, în majoritatea situațiilor, despăgubirile solicitate nu se achită.  

Respingerile asigurătorilor se întemeiază pe condițiile de asigurare aferente polițelor 

sau pe declarații inițiale incorecte ale persoanelor asigurate, referitoare la starea lor de 

sănătate (în acest sens a fost generată o alertă specifică). 

Astfel, s-a constatat că agenții de asigurare nu furnizează întotdeauna toate 

informațiile necesare înțelegerii de către potențialii asigurați a implicațiilor nedeclarării 

corecte și complete a afecțiunilor cu care au fost diagnosticați până la acea data. În 

fapt, la momentul încheierii contractului de credit și înrolării într-o asigurare facultativă 

de viață atașată creditului, în vederea evaluării riscului de către asigurător, potențialii 

asigurați sunt îndrumați să completeze și să semneze o declarație de sănătate, pe 

propria răspundere, în care să menționeze afecțiunile de care suferă, dar nu li se 

comunică ce se întâmplă dacă această declarație nu corespunde realității; 

15. Netransmiterea către asigurați de către asigurători a contractelor de asigurare (polița 

de asigurare și condițiile de asigurare) încheiate la distanță, în baza acordului exprimat 

telefonic de către contractant la momentul prezentării ofertei, cu mențiunea de a primi 

prin poștă documentele respective.  

16. În ceea ce privește contractele de asigurări de locuință, în cazul producerii 

evenimentului asigurat, se constată că, în majoritatea situațiilor, despăgubirile 



 

 

 

 

 

 

solicitate nu se achită. Respingerile asigurătorilor se întemeiază pe condițiile de 

asigurare aferente polițelor; 

17. Aplicarea defectuoasă a prevederilor condițiilor de asigurare, anexă la Ordinul 

Ministerului Turismului nr. 235/2001, pentru beneficiarii polițelor de asigurare „privind 

rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către turiști în 

cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism”; 

18. Din aspectele sesizate în petiții, precum și din documentațiile puse la dispoziție de 

către societățile de asigurare, Direcția Protecția Consumatorilor a constatat anumite 

practici incorecte ale unor entități în afara responsabilităților ASF, de exemplu ale 

unităților reparatoare, fapt pentru care a informat Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorilor în vederea analizării acestora. 

 

Demersuri întreprinse  

1. Din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor în anul 2015 au fost 

identificate anumite deficienţe/practici în activitatea entităţilor, fapt pentru care au 

fost întocmite note şi informări către sectorul de activitate referitoare la: 

 nerespectarea Normelor RCA de către societatea ASTRA SA în ceea ce privește 

termenul de plată a despăgubirilor - mare parte din dosarele de daună avizate la 

societatea ASTRA SA, care au făcut obiectul petițiilor primite la ASF pâna la data 

de 26.08.2015 și care au fost aprobate la plată, au fost achitate după perioade 

mari de timp, constatându-se întârzieri frecvente la plata despăgubirilor cuvenite; 

Informările DPC referitoare la deficiențele constatate în activitatea ASTRA SA au 

contribuit la adoptarea Deciziei ASF nr. 2034/2015 „privind închiderea procedurii 

de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului 

special, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi 

retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - 

S.A”; 

 nerespectarea Normelor RCA de către societatea EUROINS SA, în ceea ce 

privește termenul de plată a despăgubirilor și a modului de încadrare a cazurilor în 

situații de daună totală; 

Urmare a informărilor DPC către reprezentanții sectorului de activitate SAR și 

Consiliului ASF, privind deficiențele constatate în activitatea SC EUROINS SA, a 

fost demarată o acțiune de control ale cărei concluzii au contribuit la adoptarea 

Deciziei ASF nr. 2691/2015 „privind deschiderea procedurii de redresare 

financiară pe bază de plan de redresare la Societatea "Euroins România 

Asigurare Reasigurare" SA;” 

 încălcarea de către brokerii de asigurare a prevederilor legale în ceea ce privește 

vânzarea/emiterea polițelor RCA; 

 aspecte legate de societatea GENERALI România Asigurare Reasigurare SA, 

referitor la stabilirea unor sume cu titlu de despăgubire, fără a fi respectate 

condițiile de asigurare, fapt care ar putea afecta activitatea acestei societăți, cu 

efecte asupra asiguraților; 

2. Informarea Consiliului ASF despre necesitatea apărării și protejării drepturilor 

beneficiarilor polițelor de asigurare „privind rambursarea cheltuielilor de repatriere 

și/sau a sumelor achitate de către turiști în cazul insolvabilității sau falimentului 



 

 

 

 

 

 

agenției de turism” prin modificarea Ordinului Ministerului Turismului nr. 235/2001, 

respectiv transmiterea unei solicitări Autorității Naționale pentru Turism pentru 

constituirea unui grup de lucru care să analizeze aceste aspecte, cu stabilirea unor 

soluții; 

3. Emiterea unei circulare către toate societățile de asigurare cu privire la obligativitatea 

acestora de a respecta prevederile Normei ASF nr. 24/2014 în ceea ce privește 

transmiterea documentelor solicitate, având în vedere faptul că, unele societăți de 

asigurare au solicitat clasarea unor petiții care au fost rezolvate urmare depunerii 

acestora la ASF; 

4. Efectuarea unui exercițiu de mistery shopping on-line RCA pe baza informațiilor 

rezultate din activitatea de instrumentare și soluționare a petiții, respectiv prin 

identificarea unor practici incorecte privind vânzarea on-line a polițelor RCA; 

5. Solicitarea adresată asigurătorilor și brokerilor de asigurare de a întreprinde 

demersuri pentru depunerea plângerilor penale în toate cazurile în care s-a constatat 

că au fost emise polițe RCA false, cu transmiterea la ASF a dovezii acțiunilor 

întreprinse;  

6. În scopul protejării intereselor asiguraților/ păgubiților, DPC a convocat asigurătorii la 

sediul  ASF pentru toate cazurile în care au existat divergențe de opinie asupra 

soluțiilor adoptate în diverse spețe. În cele mai multe cazuri privind contractele de 

asigurări de viață, asigurătorii și-au menținut punctul de vedere, respectiv de 

respingere de la plată a despăgubirilor solicitate, respingeri bazate pe condițiile de 

asigurare; 

7. În scopul protejării drepturilor și intereselor asiguraților/ păgubiților, DPC a derulat 

întâlniri cu consumatorii la solicitarea acestora, a facilitat la sediul ASF întâlniri între 

părți la solicitarea uneia dintre părți, în cazurile în care au existat divergențe de 

opinie asupra soluțiilor adoptate în diverse spețe. 

8. Direcția Protecția Consumatorilor – Serviciul Petiții a constatat anumite practici 

incorecte a căror remediere nu intră în aria de competență a ASF, cum ar fi cele ale 

unităților reparatoare care majorează nejustificat valoarea devizelor de reparație, fapt 

care a determinat DPC să informeze Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor în vederea analizării acestora. 

 

 

 
 2. Sectorul pensiilor private 

În anul 2015, pentru piața pensiilor private, s-a înregistrat în total un număr de                    

1.256 petiții, din care 31 petiții au fost clasate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 

și procedurile interne, iar 5 solicitări nu au intrat în sfera de competență a ASF, rezultând 

astfel în final, un total de 1.220 de petiţii procesate. 

Din totalul de 1.220 de petiţii, un număr de 1.153 (cu o pondere de 94,51 % din total) 

au reprezentat solicitări de informații, atât generale, cât şi individuale pe caz şi persoană, iar 

un număr de 67 (5,49%)  petiții au necesitat instrumentare în vederea rezolvării aspectelor 

semnalate. 



 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2015, DPC şi-a manifestat disponibilitatea asupra problemelor 

petiţionarilor şi a acţionat în vederea eficientizării procesului de elaborare a răspunsurilor la 

petiţii din domeniul pensiilor private, potrivit legii. În spiritul transparenţei şi al comunicării 

deschise, s-a acordat o importanţă deosebită analizei şi soluţionării petiţiilor, acordându-se 

celor interesaţi toate informaţiile cu privire la activitatea şi legislaţia din domeniu.  

Totodată, s-a acordat asistenţă de specialitate în domeniul sistemului pensiilor private 

şi s-au transmis informaţiile necesare participanţilor/persoanelor interesate, pentru 

clarificarea/soluţionarea problemelor cu care se confruntă, fiind facilitat accesul acestora la 

asistenţă de specialitate prin intermediul liniei telefonice, apelurile telefonice fiind contorizate 

sau sub forma audienţelor la sediul instituţiei. 

Analiza în dinamică a numărului de petiții înregistrate în formă scrisă, soluționate în 

perioada 2012 - 2015 arată faptul că, acestea au scăzut în mod constant, cu peste 20% pe 

an în perioada 2012  - 2014, urmând o creștere cu 29,65% în anul 2015, așa cum rezultă 

din graficul de mai jos: 

 

 

 

Din analiza datelor înregistrate la nivelul ASF, reiese că în anul 2015, ponderea 

majoritară din totalul petiţiilor înregistrate având ca obiect elemente cu privire la sistemul 

pensiilor private, o reprezintă Pilonul II, în valoare procentuală de 98,20%, în timp ce Pilonul 

III, reprezintă un procent de 1,80 % din total. 
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Pilonul II. Pilonul III. 

Total petiții 
înregistrate în 2014 

Total petiții 
înregistrate în 2015 

  
Tipuri de 
Operațiuni 
 

Total 
petiții 
unice 

în 2014 

% din 
Total 
petiții 
2014 

Total 
petiții 
unice 

în 
2015 

% din 
Total 
petiții 
2015 

Creștere / 
Scădere 
în  2015 
față de 
2014 

1 Pilonul II. 918 97,56% 1.198 98,20% 30,50% 

2 Pilonul III. 23 2,44% 22 1,80% -4,35% 

  Total 941 100,0 % 1.220 100,0% 29,65% 



 

 

 

 

 

La petiţiile având ca obiect solicitări privind 

apartenenţa la fondul de pensii private, 

informaţii cu privire la modul de aderare la 

fondurile de pensii şi alte elemente relevante 

despre sistemul de pensii, se constată o 

creştere a numărului acestora, petenţii fiind 

persoane repartizate aleatoriu, în procentaj mai 

mare, decât a celor care au semnat un act 

individual de aderare la un fond de pensii 

privat.  

 

 Problematica abordată în petiţii 

 Problematica abordată în petiţii acoperă o gamă vastă de subiecte şi este prezentată în 

tabelele de mai jos: 

  I. Pilonul II   

Referitor la petițiile adresate de către participanții la Pilonul II, petiţiile prin care se 

solicită informaţii privind apartenenţa la fondurile de pensii administrate privat, ca urmare a 

aplicării procedurii de repartizare aleatorie, au înregistrat o pondere însemnată de 54,80%.  

Nr 
crt 

PILONUL II 

Total 
petiții 

unice în 
2014 

% din 
Total 
petiții 
2014 

Total 
petiții 
unice 

în 2015 

% din 
Total 
petiții 
2015 

Creștere / 
Scădere 
în  2015 
față de 
2014 

1 
Solicitări privind denumirea fondului de pensii private - acte 
semnate 

465 50,65% 473 39,52% 1,72% 

2 Solicitări privind repartizarea aleatorie 352 38,34% 656 54,80% 86,36% 

3 

Solicitări informaţii generale despre sistemul de pensii private 
(organizare, funcţionare, legislaţie, modalitatea de plată din 
străinătate în România a contribuţiilor la fondul de pensii privat, 
alte elemente) 

33 3,59% 5 0,42% -84,85% 

4 
Solicitări privind informații necesare transferului activului 
personal al participantului 

27 2,94% 12 1,00% -55,56% 

5 
Solicitări privind modalitățile de plată a pensiei administrată 
privat - deces 

14 1,53% 11 0,92% -21,43% 

6 

Fraude - Petiţii prin care persoanele solicită respectarea alegerii 
exprimate în cadrul procesului de aderare la sistemul pensiilor 
administrate privat și a căror opțiune inițială nu a fost respectată 
din cauza unor erori de procedură sau a unor fraude (încheierea 
actelor individuale de aderare în fals); suspiciune fraude alte 
fapte 

12 1,31% 7 0,58% -41,67% 

7 

Modul de calcul plata pensiei (cuantumul şi modul de calcul al 
pensiei private; deductibilitate fiscală; modalitatea de impozitare 
a activului personal net primit ca plată unică; dubla impozitare a 
activului personal net al participantului pe durata acumulării 
contribuţiilor la fond dar şi la data primirii activului personal net 
(impozitare salarii; impozitare la primirea activului pesonal net; 
suma primită ca activ personal net în cuantum mai mic decat 
valoarea contribuţiilor virate în cont la fond); deschiderea 
dreptului la pensie privată – drepturi, condiţii, dată) 

4 0,44% 5 0,42% 25,00% 

8 Conturi duble - ex militari - actuali civili - MAI / MAPN 3 0,33% 3 0,25% 0,00% 

9 
Petitți prin care participanții solicită situația contului sau reclamă 
lipsa contribuțiilor la fondurile de pensii administrate privat 

2 0,22% 6 0,50% 200,00% 

10 
Petiții formulate în scopul remedierii situației create, urmare 
modificării CNP  

2 0,22% 2 0,17% 0,00% 

Pilonul II.; 

1.198; 

98% 

Pilonul 

III.; 22; 

2% 

Total petiții înregistrate în 2015 



 

 

 

 

 

 

11 
Solicitări de retragere din sistemul pensiilor adminstrate privat, 
deși aderarea s-a realizat în cunoștință de cauză - Pilonul II  

2 0,22% 11 0,92% 450,00% 

12 
Petiţii clasate sau redirecționate către alte instituții publice și 
organizații 

1 0,11% 0 0,00% -100,00% 

13 Petiții formulate de agenți de marketing  1 0,11% 1 0,08% 0,00% 

14 
Solicitări de informații privind modalitățile de plată a pensiei 
administrate privat  - invaliditate 

0 0,00% 2 0,17% 200,00% 

15 Altele 0 0,00% 3 0,25% 300,00% 

  TOTAL 918 100,00% 1197 
100,00

% 
30,39% 

 

  

În general, principalele probleme sesizate de petenţi în anul 2015, s-au referit la:  

 solicitări de informaţii cu privire la apartenenţa la fondul de pensii private; sistemul 

de pensii private; mecanismul de aderare la fondurile de pensii private; modul de calcul al 

contribuţiilor; restituirea activului personal net în caz de invaliditate; cadrul legal aplicabil 

transferului de drepturi / activului personal net ale  participanţilor, în străinatate şi vicersa; 

modalitatea de plată din străinătate în România a contribuţiilor la fondul de pensii privat; 

 propuneri de modificare legislativă cu privire la: 

o  posibilitatea ce ar trebui oferită tuturor moştenitorilor participantului (indiferent 

dacă aceştia au calitatea de participant sau nu la fond) de a beneficia direct de 

activul personal net în situaţia decesului participantului (modificarea 

prevederilor potrivit cărora beneficiarul care are calitatea de participant la fond, 

este obligat să primească activul net moştenit în contul său individual la fondul 

de pensii); 

o dubla impozitare a activului personal net al participantului pe durata acumulării 

contribuţiilor la fond dar şi la data primirii activului personal net (impozitare 

salarii; impozitare la primirea activului personal net; suma primită ca activ 

personal net în cuantum mai mic decât valoarea contribuţiilor virate în cont la 

fond); 

o posibilitatea de a putea beneficia de dreptul la pensia facultativă anterior vârstei 

de 60 ani, dacă participantul are calitatea de pensionar în Pilonul I; 

o promovarea legii privind plata pensiilor private; 

o elaborarea normei privind suma minimă pentru obţinerea pensiei private, în 

vederea reglării principiilor  de impozitare; 

 sesizarea unor fapte de natură penală (suspiciune fraudă - încheierea unor acte 

individuale de aderare în fals); 

 

 alte solicitări care au vizat: 

o existenţa unei condiţionări a activării contului online al participantului de 

accesare la datele privind contul său individual la fondul la pensii, de 

exprimarea acordului prelucrării datelor personale ale acestuia, fără a fi 

prevăzută însă şi posibilitatea exprimării dezacordului, existând riscul prelucrării 

datele personale de către administrator fără acordul participantului; 

o cereri de retragere din sistem; invocarea existenţei unui randament negativ al 

fondului şi a clauzelor abuzive la contractul de societate, prospect;  



 

 

 

 

 

 

o modificarea condiţiilor iniţiale ale prospectului pe parcursul executării 

contractului, neprecizarea în conţinut a condiţiilor aplicabile la momentul 

deschiderii dreptului la pensie (lipsa cadrului legal necesar în acest sens);  

o solicitări de emitere a unor documente cu privire la calificarea fondului de pensii 

private, întrucât angajatorul nu recunoştea calitatea de participant a petentului 

şi nu aplică deductibilitatea fiscală; necesitatea emiterii de către ASF a unei 

calificări suplimentare fondului de pensii; 

o lipsa cadrului legal necesar plăţii pensiilor private, dispunerea unor măsuri în 

acest sens; 

o invocarea unui refuz de comunicare date din partea administratorului fără 

dovedirea acestuia; solicitarea efectuării unui audit financiar al 

societăţii/administratorului; solicitarea unor documente cu privire la acţionariatul 

administratorului; 

o neclarităţi privind perioade cu contribuţii zero, deşi participantul a contribuit la 

fond, fiind acelaşi loc de muncă;  

o rectificarea cuantumului contribuţiilor virate în contul personal al participantului 

la fondul de pensii private; 

o aplicabilitatea art. 94 din Legea nr. 204/2006 privind aplicarea excepţiilor în 

situaţia deschiderii dreptului la pensie;  

o solicitare de soluţionare cerere transfer la alt fond; 

o solicitare de invalidare a unui act individual de aderare şi repartizarea la un 

fond de pensii nedorit; 

o posibilitatea săvârșirii unei erori cu privire la apartenenţa la fondul pentru care 

s-a optat iniţial; 

o existenţa unor prevederi abuzive în conţinutul contractului de societate; 

o restituirea pensiei private în caz de invaliditate cu menţiunea ”revizuibil”. 

 

II. Pilonul III 

În ceea ce privește petițiile adresate de către participanții la Pilonul III, acestea au 

avut ca obiect, în principal, retragerea din sistemul fondurilor de pensii facultative şi transferul 

de la un fond la altul, în străinătate şi din străinătate, modalitățile de plată  a 

contribuţiei/pensiei facultative, date şi elemente privind contribuțiile la pensiile facultative, 

condiţiile şi modalitățile de plată, de impozitare a pensiei facultative şi de deductibilitate 

aplicată, asupra activului personal sau pensiei facultative. 

 

 

Nr. 
crt 

PILONUL III 

Total 
petiții 

unice în 
2014 

% din 
Total 
petiții 
2014 

Total 
petiții 

unice în 
2015 

% din 
Total 
petiții 
2015 

Creștere / 
Scădere în  

2015 față de 
2014 

1 
Petiţii referitoare la contribuțiile la pensiile 
facultative/modalitățile de plată/impozitare a pensiei 
facultative/deductibilitatea aplicată 

0 0,00% 3 13,04% 300,00% 

2 
Solicitări de informații referitoare la deductibilitatea 
contribuțiilor la pensiile facultative 

10 43,48% 2 8,70% -80,00% 

3 
Solicitări de informații privind modalitățile de plată  
a contribuţiei/pensiei facultative  

7 30,43% 7 30,43% 0,00% 

4 
Informații generale referitoare la legislația și modul 
de funcționare a sistemului fondurilor de pensii 
facultative  

3 13,04% 1 4,35% -66,67% 



 

 

 

 

 

 

5 
Solicitări privind transferul/retragerea din sistemul 
fondurilor de pensii facultative 

3 13,04% 7 30,43% 133,33% 

6 
Solicitări de informații privind modalitățile de plată a 
pensiei administrată privat - deces 

0 0,00% 1 4,35% 100,00% 

7 Altele 0 0,00% 2 8,70% 200,00% 

  TOTAL 23 100,00% 23 100,00% 0,00 

Din analiza petițiilor primite pentru ambele piloane, se constată că potențialii 

participanți nu conștientizează importanța sistemului, nu cunosc toate condiţiile de organizare 

şi funcţionare a acestuia, astfel incat să adere în cunoştinţă de cauză la un fond sau altul.  

Aceste carențe se datorează posibilei lipse de interes a participantilor cu privire la 

sistemul de pensii administrate privat, precum si informarii defectuoase și incomplete a 

participanților cu ocazia aderarii la sistem și au condus la un flux mai mare de petiții.  

Totodată, din instrumentarea petiţiilor se observă că, nemulţumirile petiţionarilor 

vizează elemente pecuniare determinate de lipsa cadrului legal privind furnizarea pensiilor 

private, aplicarea deductibilităţii în perioada de acumulare a contribuţiilor şi modul de 

impozitare a activului personal net la momentul restituirii acestuia, suma primită fiind mai 

mică decât suma contribuită, ca urmare a impozitării sumei totale, inclusiv a randamentului 

obţinut. 

 

Modalitatea de finalizare a petiţiilor  

Din totalitatea petiţiilor care au necesitat instrumentare, reprezentând 5,49% din totalul 

anului  2015, un număr de 37 de petiţii au fost finalizate în favoarea petenților - la aceste 

petiții s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal, la care DPC a avut 

cadrul normativ corespunzător rezolvării disputei dintre părți.  

Petițiile constatate ca neîntemeiat formulate (în număr de 31) sau asupra cărora 

ASF nu a avut competenţa legală de intervenție, au avut ca principale aspecte vizate,  

următoarele: modul de plată al pensiilor private (domeniu în care ASF nu poate interveni în 

mod direct, întrucât autoritatea nu deţine capacitatea de iniţiativă legislativă); solicitări al 

căror temei nu se regăseşte în cadrul legal/contractual existent:  retragerea din sistemul de 

pensii private; impozitarea doar a randamentului obţinut, nu şi a totalului contribuţiilor la 

fondul de pensii. 

Aspecte constatate din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor în 

anului 2015 

 Realizarea informării participanţilor într-un mod defectuos şi incomplet, dat fiind 

procentajul mare al petiţionarilor care solicită: 

o informaţii privind apartenenţa la fond şi repartizarea aleatorie; 

o informaţii generale despre sistem şi despre elementele sale specifice de 

organizare şi funcţionare, ex.: mecanismul de aderare la fondurile de pensii 

private; transferul între fonduri; modalităţile de plată în caz de deces sau 

invaliditate; condiţiile de retragere din sistem; modul de calcul al contribuţiilor; 

condiţii de transfer a activelor în străinătate sau din străinătate în România. 

 Identificarea de practici incorecte utilizate de către agenţii de marketing în procesul de 

aderare a participanților la fondurile de pensii private, evidenţiindu-se mai multe speţe 

având ca obiect suspiciune de fraudă; 



 

 

 

 

 

 

 Încălcarea prevederilor legale în ceea ce privește aplicarea în mod abuziv de penalităţi 

asupra activului personal al participanţilor, în situaţiile de transfer de la un fond la altul, 

ca urmare a fuziunii a două fonduri de pensii private;  

 Necesitatea realizării demersurilor de susţinere promovare/modificare sau completare 

a unor acte normative care să elimine impozitarea integrală a activului personal net 

restituit participantului cu titlu de pensie, ce include în prezent totalul contribuţiilor 

acumulate şi randamentul obţinut - suma primită ca activ personal net în cuantum fiind 

mai mică decât valoarea contribuţiilor virate în cont la fond), considerată de către 

petiţionari a fi dublă impozitare; 

 Necesitatea realizării demersurilor de susţinere/promovare a proiectului de lege 

privind furnizarea pensiilor private, un număr considerabil de petenţi solicitând plata 

pensiei în rate, invocându-se faptul că modul unic de plată şi impozitarea actuală 

constituie o discriminare faţă de generaţiile care vor beneficia în viitor de efectul legii;  

 Existenţa unui număr considerabil de solicitări de modificare a prevederilor legale 

privind: 

o beneficiul direct asupra activului personal net moştenit de beneficiarul 

participantului decedat (posibilitatea ce ar trebui oferită tuturor moştenitorilor 

participantului, indiferent dacă aceştia au calitatea de participant sau nu la fond, 

de a beneficia direct de activul personal net în situaţia decesului participantului; 

modificarea prevederilor legale primare potrivit cărora beneficiarul, care are 

deja calitatea de participant la fond, este obligat să primească activul net 

moştenit în contul său individual la fondul de pensii); 

o eliminarea condiţionării restituirii activului personal/pensiei facultative de 

împlinirea vârstei de 60 de ani – Pilonul III (există persoane care ies la pensie 

din sistemul public mai devreme de vârsta de 60 de ani şi doresc beneficiul 

pensiei de la momentul respectiv).  

 

Demersuri întreprinse  

 Întreprinderea tuturor măsurilor legale la administratori  şi la DSC – sectorul de pensii 

private, în vederea anulării actelor individuale de aderare încheiate în fals, în speţele 

având ca obiect suspiciune de fraudă şi pe cale de consecinţă, repunerea în situaţia 

anterioară prin reîntregirea activului, respectiv restituirea contribuţiilor la Pilonul I de 

pensii, participanţilor; 

 Extinderea verificărilor în speţele de fraudă privind aderarea în fals, la finalizare 

rezultând existenţa mai multor cazuri, faţă de care s-a procedat în conformitate cu 

prevederile legale, respectiv anularea de către administrator a actelor încheiate în fals 

şi, pe cale de consecinţă, repunerea în situaţia anterioară, prin reîntregirea activului, 

respectiv restituirea contribuţiilor la Pilonul I de pensii, după caz;  

 Întreprinderea tuturor măsurilor legale la administratori  şi la DSC – sectorul de pensii 

private, în vederea dispunerii măsurilor legale de reîntregire a activului personal al 

participanților, în toate cazurile în care s-a constatat perceperea în mod abuziv a 

penalităților de transfer; 



 

 

 

 

 

 

 Informarea, ori de câte ori s-a considerat necesar, a sectorului de activitate din cadrul 

SPP, cu privire la anumite deficienţe/practici identificate urmare instrumentării petiţiilor 

şi solicitarea realizării demersurilor şi măsurilor legale care s-au impus; 

Urmare demersurilor DPC de informare a sectorului de pensii private privind cazurile 

de suspiciune de fraudă confirmate, DSC a efectuat un control al activităţii de 

marketing desfăşurate de persoanele responsabile. 

 Informarea sectorului de specialitate cu privire la necesitatea realizării demersurilor 

referitoare la clarificarea modului de impozitare a activului personal net al 

participantului (contribuţii şi randament), restituit în prezent cu titlu de pensie 

privată/facultativă; 

 Solicitarea către sectorul de specialitate cu privire la elaborarea unei norme privind 

procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea administratorilor de 

fonduri de pensii private, similară normelor celorlalte două sectoare - Norma ASF nr. 

24/2014 şi Regulamentul ASF nr. 9/2015 şi crearea unui grup de lucru în acest sens; 

 Solicitările adresate administratorilor de fonduri de pensii private de a întreprinde 

demersurile legale ce intră în competenţa acestora cu privire la respectarea principiilor 

de informare corespunzătoare şi completă a participanţilor, despre apartenenţa la 

sistem, accesul la datele din contul individual, precum şi despre orice date şi elemente 

relevante despre sistemul de pensii private; 

 Transmiterea sesizărilor către alte autorităţi (CNPP; MFP; ANAF; MMFPSPV) în 

vederea  soluţionării unor aspecte ridicate de către petenţi, aspecte ce intră în 

competenţa acestora, cu implicaţie asupra sistemului de pensii private (ex. 

promovarea proiectului de lege privind furnizarea pensiilor private; modul de 

impozitare a pensiei private/activului personal restituit; aplicarea deductibilităţii fiscale 

asupra contribuţiilor la fondurile de pensii facultative; lipsa unor contribuţii virate în 

conturile individuale). 

 

 

 

3. Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  
 

 În anul 2015, Direcția Protecția Consumatorilor a primit spre soluționare un 

număr de 758 petiții pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare, în creștere 

cu 30,69% față de anul 2014. Dintre acestea, au fost analizate și soluționate 720 petiții. 

 Restul petițiilor au avut ca obiect: solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF 

(12), solicitări referitoare la obiectul de activitate al altor direcții de specialitate din cadrul ASF 

și care au fost predate la direcțiile de specialitate (4), petiții clasate în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 și procedurile interne (19), iar pentru 2 petiții au fost 

transmise informațiile solicitate.   

 Comparativ cu anul 2014, din analiza în dinamică a petiţiilor primite și analizate în anul 

2015, respectiv 720 petiţii, se constată o creştere semnificativă cu 24,14 % a numărului 

acestora. 



 

 

 

 

 

 

 Petițiile primite au fost structurate pe tipuri de entități și pe tipuri de operațiuni, după 

cum urmează: 

             

Structura petițiilor funcție de entitatea reclamată  

 Din analiza petițiilor efectuată funcție de entitățile reclamate, reiese că, cele mai 

multe au fost înregistare pentru emitenți, 538, reprezentând 74,72%, în creștere cu 147,93% 

față de anul 2014 : 

Nr. 
crt. 

Tipuri de Entități 
Total petiții 

unice în 
2014 

% din Total 
petiții 2014 

Total 
petiții 

unice în 
2015 

% din 
Total 
petiții 
2015 

Creștere / 
Scădere în  

2015 față de 
2014 

1 Emitenți 217 37,41% 538 74,72% 147,93% 

2 
Intermediari/firme de investiţii din state 
membre 

187 32,24% 21 2,92% -88,77% 

3 
Evaluatori independenți înregistrați la 
ASF 

6 1,03% 51 7,08% 750,00% 

4 Societăți de administrare a investițiilor 9 1,55% 11 1,53% 22,22% 

5 Forex / Servicii Entităţi neautorizate 19 3,28% 47 6,53% 147,37% 

6 Altele (forex, solicitări poliție/parchet) 142 24,48% 52 7,22% -63,38% 

  Total 580 100,00% 720 100,00% 24,14% 

 

 

Din analiza petițiilor formulate, reiese faptul că, cele mai multe au fost înregistrate pe 

zona emitenților, ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr.151/2014 privind 

clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe 

piața valorilor mobiliare necotate, precum și ale Regulamentului ASF nr.17/2014 emis în 

aplicarea legii. 
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Structura petițiilor în funcție de tipurile de operațiuni reclamate 

 În ceea ce privește tipurile de operațiuni, cele mai multe petiții (52,50%) s-au referit 

la nerespectarea drepturilor acționarilor, în creștere cu 490,63% față de înregistrările din anul 

2014, așa cum rezultă din tabelul și graficul de mai jos:  
 

Nr. 
crt. 

Tipuri de Operațiuni 

Total 
petiții 

unice în 
2014 

% din Total 
petiții 2014 

Total 
petiții 

unice în 
2015 

% din Total 
petiții 2015 

Creștere / 
Scădere în  

2015 față de 
2014 

1 Administrare societate 22 3,79% 19 2,64% -13,64% 

2 Conduită SSIF / firme de investiții 0 0,00% 21 2,92% 0,00% 

3 Convocare și desfășurare AGA 64 11,03% 20 2,78% -68,75% 

4 Respectare drepturi acționari 64 11,03% 378 52,50% 490,63% 

5 Conduită emitenți / evaluatori / experți 61 10,52% 62 8,61% 1,64% 

6 Furt de acțiuni 87 15,00% 15 2,08% -82,76% 

7 Obligații de transparență 3 0,52% 29 4,03% 866,67% 

8 
Verificare dețineri acțiuni/vânzare fără 
acord/dividend 

79 13,62% 36 5,00% -54,43% 

9 
Activități Societăți administrare investiții / 
Fonduri de investiții 

3 0,52% 11 1,53% 266,67% 

10 
Diverse (solicitare modificare reglementări, 
informări, solicitări parchet, solicitări 
audienţă) 

172 29,66% 47 6,53% -72,67% 

11 
Forex, servicii prestate de entităţi 
neautorizate 

19 3,28% 47 6,53% 147,37% 

12 Activitate evaluatori independenți 6 1,03% 35 4,86% 483,33% 

  Total 580 100,00% 720 100,00% 24,14% 

De asemenea, s-a continuat analizarea situației foștilor clienți și persoanelor vătămate 

de SSIF HARINVEST SA, în vederea identificării unor soluții prin care să se asigure 

compensarea acestora, fapt ce s-a concretizat ulterior prin emiterea Regulamentului nr. 

6/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind organizarea și 

funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor. 

 

În vederea soluționării petițiilor formulate, DPC prin Serviciul Petiții a purtat 

corespondență și a solicitat informații și puncte de vedere atât entităților și societăților 

emitente, obiect al sesizărilor cât și direcțiilor de specialitate ale autorității, aceastea fiind 

soluționate în limita termenului prevăzut de lege. 
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 Aspecte privind activitatea ce vizează problematica RASDAQ. 

 În România, piața RASDAQ/ piaţa necotatelor s-a constituit odată cu derularea 

programelor de privatizare în masă, întrucât societăţile incluse în acest program erau obligate 

prin lege să fie listate pe o bursă, astfel încât cea mai mare parte din ele s-au listat pe piaţa 

RASDAQ. 

 Prin aderarea României la Uniunea Europeană (UE) a devenit necesară alinierea 

pieţelor de capital locale la standardele UE. Întrucât normele UE relevante (Directiva 

2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare – MiFiD) reglementau doar două tipuri de 

sisteme de tranzacționare, și anume piețele reglementate și sistemele alternativ de 

tranzacționare (SAT), iar piața RASDAQ/ piaţa necotatelor nu întrunea cerinţele pentru a se 

încadra în vreuna dintre cele două sisteme de tranzacţionare reglementate de MiFiD, a fost 

adoptată Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se 

tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. 

 Legea nr. 151/2014 prevede că piața RASDAQ/ piaţa necotatelor se va desfiinţa de 

drept în termen de 12 luni de la data intrării sale în vigoare, ceea ce înseamnă că piaţa 

RASDAQ şi piaţa necotatelor s-au desființat de drept la 27 octombrie 2015. 

 În acest context, societăţile listate pe piaţa RASDAQ/piaţa necotatelor au trebuit să 

opteze între: 

 a se lista pe o piaţă reglementată sau, după caz, pe un  sistem alternativ de tranzacționare 

(SAT);  

 a se transforma în societăţi închise (ale căror acţiuni nu sunt admise la tranzacţionare). 

 Venind în sprijinul acționarilor care au formulat sesizări în legătură cu unele rapoarte 

de evaluare întocmite pentru evaluarea acțiunilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară a 

transmis societăților emitente sesizările primite în speță, solicitând totodată punctul de vedere 

cu privire la aspectele semnalate, precum și copie a raportului de evaluare. Rapoartele au 

fost transmise către A.N.E.V.A.R., în vederea exprimării unei opinii profesionale cu privire la 

acestea.  

 Legea nr. 151/2014 stipula expres faptul că piața RASDAQ urma să fie desființată în 

termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a actului, adică pe 27 octombrie, astfel ca 

menținerea pe bursă a emitenților ar fi fost imposibilă. Potrivit acestui act normativ, companiile 

care nu decid să se transfere pe piața reglementată sau pe sistemul alternativ vor fi 

delistate. 

 Se reține astfel faptul că Autoritatea și-a îndeplinit prerogativele prevăzute de lege, 

respectiv amendarea administratorilor companiilor care nu au convocat adunarea generală a 

acționarilor pe tema desființării RASDAQ, care nu au realizat un raport de evaluare si nu au 

răscumparat acțiunile minoritarilor.  

 În dispozitivul deciziilor ASF privind delistarea societăţilor de pe piaţa RASDAQ s-a 

precizat în mod expres că retragerea de la tranzacționare nu afectează drepturile acționarilor 

și obligația societății de a le plăti banii. 

 Astfel, drepturile acționarilor minoritari nu au fost afectate, dar relația a ieșit din sfera 

de supraveghere a ASF odată cu închiderea pieței și delistarea societăților. 

 Relația acționarilor cu emitentul nu încetează, dar devine o problemă comercială a 

societăților. 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydmnjzg4/legea-nr-151-2014-privind-clarificarea-statutului-juridic-al-actiunilor-care-se-tranzactioneaza-pe-piata-rasdaq-sau-pe-piata-valorilor-mobiliare-necotate


 

 

 

 

 

 

 Acționarii au calitatea de creditori și au dreptul să uzeze de prevederile legale pentru a-

și recupera creanțele. Având în vedere faptul că drepturile acționarilor au rămas intacte, li se 

recomandă acestora să urmeze procedurile de drept comun pentru a-și recupera 

contravaloarea acțiunilor.  

 

 Aspecte privind activitatea ce vizează problematica de tip FOREX 

 Piața valutară interbancară de tip foreign exchange este piață internațională de schimb 

valutar în care participanții câștigă din diferența cursurilor valutare internaționale și este o 

piață descentralizată, fără existență fizică, compusă din terminalele specializate, EBS, folosite 

de bănci şi de clienții acestora pentru realizarea tranzacțiilor valutare, atât spot, cât și forward.  

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, intermediarii din state membre pot 

presta, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, servicii de investiţii pe teritoriul României, fără a 

fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea Autorităţii de Supraveghere Financiare, iar 

obligaţia de supraveghere a activităţii acestora revine autorităţii din statul membru care a emis 

autorizaţia de funcţionare. 

 Întrucât, din situațiile sesizate s-a constatat faptul că, firmele de investiţii sunt licențiate 

în majoritate în Cipru, fiind înscrise în Registrul ASF în calitate de intermediari dintr-un stat 

membru care prestează pe teritoriul României servicii şi activităţi de investiţii precum şi 

servicii conexe prevăzute în obiectul lor de activitate autorizat de autoritatea competentă din 

ţara de origine, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor a fost sesizată Direcția Strategie și 

Stabilitate Financiară care a adus la cunoștința CySEC aspectele semnalate, prin petițiile 

transmise ASF de către clienții firmelor de investiții vizate. 

 În activitatea de soluționare a petițiilor având ca obiect tranzacțiile desfășurate pe piața 

FOREX se atrage atenția petenților asupra riscurilor tranzacțiilor desfășurate în acest cadru și 

se recomandă permanent investitorilor interesaţi consultarea în prealabil a ”Registrului 

instrumentelor și investițiilor financiare” în vederea verificării existenței autorizației de 

funcționare pentru un intermediar sau un agent pentru servicii de investiții financiare. 

  Petițiile care au vizat operațiunile desfășurate pe piața FOREX au fost aduse la 

cunoștința direcțiilor de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor 

Financiare (DSC/DRA), fiind solicitate opinii de specialitate și informații concludente pentru a 

se întocmi o analiză completă pentru fiecare caz în parte. 

 De asemenea, sesizările care au vizat activitatea societăților de servicii de investiții 

financiare și societăților de administrare a investițiilor au fost invederate cu maximă celeritate, 

pentru fiecare caz punctual, către direcția de specialitate din cadrul SIIF, în vederea adoptării 

măsurilor care se impun. 

 Sesizările prin care au fost invederate situații aferente conduitei adoptate de emitenții 

de valori mobiliare, au fost de asemenea comunicate și Direcției Emitenți, Abuz și Tranzacții 

pe Piață, în această categorie fiind incluse și cele prin care era vizată activitatea evaluatorilor 

independenți în cadrul procedurii impuse de Legea nr. 151/2014.  

 Un alt aspect relevant al activității de soluționare a petițiilor s-a circumscris situațiilor în 

care petenții au sesizat cazuri pe care aceștia le-au calificat drept furt de acțiuni. Menționăm în 

acest sens, faptul că din totalul de 6 spețe cu acest specific, nici una nu a prezentat suspiciuni 

întemeiate. 



 

 

 

 

 

 

 Sesizările în care petenţii susţineau că le-au fost furate acţiunile s-au dovedit a fi fie 

situaţii ce se circumscriu art. 206 din Legea nr. 297/2004 sau situații în care societăţile 

respective au fost divizate sau au fuzionat, ca atare, deţinerile petenților sunt în cadrul altor 

societăţi sau pur şi simplu au fost radiate şi nu se mai tranzacţionează pe piaţa de capital, deci 

nu fac obiectul supravegherii ASF. 


