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Fondul de Garantare a Asiguraților are drept scop protejarea creditorilor de asigurări 

de consecințele insolvenței unui asigurător 
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Abrevieri  

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară 

B.A.A.R. – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România  

F.G.A./Fondul – Fondul de Garantare a Asiguraților 

F.R.A. – Fondul de Rezoluție pentru Asigurători 

E.I.O.P.A. – European Insurance and Occupational Pensions Authority 

I.F.I.G.S. – International Forum of Insurance Guarantee Schemes (Forumul Internațional al 

Schemelor de Garantare în Asigurări) 

D.P.O. - Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal 

D.E – Direcția Economică 

D.T.D – Direcția Tehnică Despăgubiri 

M.A.B.I.S.Z. – Magyar Biztosítók Szövetsége (Asociația Asigurătorilor din Ungaria) 
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1. F.G.A. – PREZENTARE GENERALĂ 

 

Pentru atingerea obiectivului principal de protecție a asiguraților, beneficiarilor din asigurări și 

persoanelor păgubite, ca urmare a falimentului unei societăți de asigurare, Fondul de Garantare a asiguraților a 

continuat demersurile pentru îndeplinirea misiunii pe care și-a asumat-o, aceea de a contribui activ la 

consolidarea unui cadru integrat de funcționare a pieței asigurărilor din România, preocupându-se în principal  

de protejarea intereselor creditorilor de asigurări și susținerea încrederii în sistemul de asigurări național. 

 

 Amploarea epidemiei cu noul virus SARS CoV-2 a impactat semnificativ contextului economic general în 

anul 2020, generând provocări față de care F.G.A. a reușit, prin viziune clară și eficiență operațională, să 

răspundă în mod adecvat și eficace, fără dificultăți la nivel financiar. Dezvoltarea și activarea Business Continuity 

Plan, precum și adoptarea și implementarea activității de telemuncă ca metodă de lucru pe termen lung, au 

contribuit atât la asigurarea continuității activității la nivel optim, cât și la protejarea angajaților F.G.A.  

 

Reglementările aplicabile situației de criză și măsurile recomandate de către autoritățile abilitate au fost 

urmărite și aplicate cu celeritate, F.G.A. demonstrând preocupare consecventă pentru protejarea angajaților săi, 

prin folosirea de mijloace electronice cu conexiuni securizate pentru desfășurarea unor ședințe și întruniri, 

limitarea contactului cu terțe persoane, instituirea obligativității de purtare a măștii în spațiile comune și birouri, 

după caz, măsurarea temperaturii anterior accesului în sediu, dezinfecția periodică a spațiilor de lucru și spațiilor 

comune, precum și alte măsuri menite să limiteze propagarea infecției cu virsul SARS CoV-2. 

 

În aceste condiții, F.G.A. a demonstrat în continuare un nivel înalt de eficiență în activitate, finalizând în 

timp util toate cererile de plată noi depuse de către creditorii de asigurare ai societăților de asigurare în faliment. 

În plus față de acestea, F.G.A. a depus eforturi pentru finalizarea cererilor de plată aferente litigiilor gestionate 

de F.G.A., pentru care instanțele de judecată au pronunțat soluții definitive, ce aveau ca obiect interpretarea și 

aplicarea legislației incidente F.G.A. într-un mod unitar, echitabil și transparent față de creditorii de asigurare. 

  

De asemenea, în cursul anului 2020, F.G.A. a continuat conlucrarea cu lichidatorii judiciari desemnați în 

raport cu F.G.A., implicându-se activ în gestionarea procedurilor de faliment a societăților de asigurare, 

urmărind recuperarea prejudiciului din patrimoniul societății de asigurare.  
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Activitatea F.G.A. în anul 2020 a fost marcată și de îndeplinirea mandatului de administrator temporar 

la societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A, în perioada 24.02.2020 – 03.04.2020,  acordat de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea conclucrării F.G.A. cu organele de conducere ale 

asigurătorului. Mandatul F.G.A. a fost exercitat în limitele atribuțiilor stabilite de către A.S.F. și s-a finalizat odată 

cu aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a membrilor Consiliului de administrație al 

societății. 

 

Pe fondul accelerării digitalizării și politicii de globalizare, determinată și de epidemia cu virusul SARS 

CoV-2, s-a remarcat o implicare mai pronunțată, din partea multor scheme de garantare și organisme de 

reglementare la nivel internațional, în aprofundarea cooperării între entitățile interesate în dezvoltarea 

protecției deținătorilor de polițe de asigurare. În acest sens, F.G.A a aplicat o politica pro-activă de consolidare 

a relațiilor de networking, prin participarea la o serie de campanii, webinarii și conferințe, precum și prin 

susținerea demersurilor Grupurilor de lucru I.F.I.G.S din care face parte.  

 

2. CADRUL LEGAL, SCOPUL ȘI ATRIBUȚIILE F.G.A.. 

                                                                                                                                    

Fondul de garantare a asiguraților, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor potrivit legislației 

comunitare, s-a constituit ca persoană juridică de drept public prin Legea nr. 213/2015 privind Fondul de 

garantare a asiguraților, lege intrată în vigoare în data de 27 iulie 2015. 

Organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul A.S.F., la 

propunerea Consiliului de administrație al F.G.A., conform dispozițiilor Legii nr. 213/2015. 

 

Prevederile în vigoare la data de 31.12.2020, privind constituirea și activitatea F.G.A., sunt cuprinse în 

următoarele acte normative: 

   Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților; 

 Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor;  

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 



 

 

Str. Vasile Lascăr nr. 31, sector 2, București, www.fgaromania.ro, office@fgaromania.ro 
Tel: +4021.201.10.60; Fax: +4021.201.10.61 

Documentul conține date cu caracter personal prelucrate conform Regulamentului UE 2016/679 

Fondul de garantare a asiguraților deține un sistem de management al calității certificat de organismul de certificare CERTIND conform 

cu cerințele: SR EN ISO/IEC 27001:2018 / ISO/IEC 27001:2013 

Pagina 7 din 65 

 

 Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 

activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare; 

    Norma A.S.F. nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor; 

 Norma A.S.F. nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de Garantare a 

Asiguraților; 

 Norma A.S.F. nr. 3/2016 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de Rezoluție pentru 

Asigurători, administrat de Fondul de Garantare a Asiguraților; 

 Norma A.S.F. nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de Rezoluție pentru Asigurători, cu modificările 

ulterioare; 

 Norma A.S.F. nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare 

anuale, aplicabile Fondului de Garantare a Asiguraților; 

 Norma A.S.F. nr. 38/2016 privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului 

special. 

 

 Fondul are ca principal scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui 

asigurător, respectiv plata despăgubirilor/indemnizațiilor către creditorii de asigurări ai societăților de asigurare 

aflate în faliment. 

Conform prevederilor legale în vigoare, Fondul este în drept să efectueze plata sumelor cuvenite 

creditorilor de asigurări, după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva 

asigurătorului. Plata sumelor din disponibilitățile Fondului se face doar către categoriile de creditori de asigurări 

prevăzuți de lege în limita plafonului de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al unui asigurător 

în faliment. 

 

  În acest sens în conformitate cu Legea nr. 213/2015, Fondul: 

 - adoptă măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarelor de daună pentru asigurătorul în faliment 

și constatarea tehnică a avariilor; 

 - înregistrează şi analizează cererile de plată ale creditorilor de asigurări, împreună cu documentele 

anexate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data producerii evenimentului asigurat și a condițiilor 
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de asigurare generale și specifice prevăzute în contractele de asigurare și întocmeşte lista creditorilor de 

asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează să fie plătite din disponibilităţile Fondului; 

 - poate încheia acorduri de cooperare cu scheme de garantare în domeniul asigurărilor din alte state, 

precum și cu alte părți interesate în dezvoltarea protecției deținătorilor de polițe de asigurare.

 

Fondul poate îndeplini și alte funcții specifice, pe lângă cea de schemă de garantare în domeniul 

asigurărilor, cum ar fi: 

 administrator special în perioada de redresare financiară prin administrare specială, conform dispozițiilor 

Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 

activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare; 

 lichidator în procedura de lichidare voluntară, conform dispozițiilor Legii nr. 503/2004 republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 administrator temporar, potrivit dispozițiilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția 

asigurătorilor; 

 administrator de rezoluție, potrivit dispozițiilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția 

asigurătorilor; 

 acționar unic al instituției punte, potrivit dispozițiilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția 

asigurătorilor. 

 

Fondul de rezoluție pentru asigurători are drept scop asigurarea mecanismelor de finanțare pentru 

aplicarea eficace a instrumentelor și competențelor de rezoluție, necesare pentru a interveni cu promptitudine, 

în activitatea unui asigurător neviabil sau susceptibil de a intra în dificultate, pentru asigurarea continuității 

funcțiilor financiare și economice critice ale acestuia și reducerea în același timp la minimum a impactului 

situației de dificultate a asigurătorului, asupra economiei și a sistemului financiar, prin evitarea efectelor 

negative semnificative asupra stabilității pieței de asigurări. 
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 3.       F.G.A. – CONDUCERE ȘI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ 

 

3.1    CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL F.G.A. 

 

Conform dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 213/2015, F.G.A. este în prezent administrat de un Consiliu 

de Administrație format din 5 membri, dintre care 3 numiți de către Consiliul Autorității de Supraveghere 

Financiară, unul dintre aceștia fiind numit Președintele Consiliului de Administrație și 2 numiți de Ministerul 

Finanțelor Publice. Membrii Consiliului de Administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani, prin 

decizia A.S.F.  

Componența Consiliului de Administrație al F.G.A., până la data de 26.08.2020: 

 Carmen Radu, președinte; 

 Adrian Mitroi, membru;  

 Bogdan Dumitrescu, membru; 

 Mariana Popîrlan, membru; 

 Mihaela Ene, membru.  

 

 Începând cu data de 26.08.2020, componența Consiliului de administrație al F.G.A. s-a schimbat, potrivit 

Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 90/26.08.2020, urmare a finalizării unor mandate 

anterioare.  

 Astfel, începând cu data de 26.08.2020, componența Consiliului de administrație al F.G.A. este 

următoarea: 

 Carmen Radu, președinte; 

 Nicolae Istudor, membru; 

 Mihai Păunică, membru; 

 Mariana Popîrlan, membru; 

 Mihaela Ene, membru.  

 

Consiliul de Administrație al F.G.A. se întrunește cel puțin o dată pe lună, în ședință ordinară, la 

convocarea președintelui sau a înlocuitorului acestuia, putând fi convocat în ședință extraordinară de către 
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președinte, din proprie inițiativă sau la cererea a 3 membri ai Consiliului de administrație, în conformitate cu 

prevederile art. 23 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. 

 

Pe parcursul anului 2020, Consiliul de Administrație al F.G.A. s-a întrunit în 18 ședințe ordinare și 

extraordinare. Urmare a acestor sesiuni, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale, membrii Consiliului de 

Administrație al F.G.A. au aprobat, respectiv au avizat, în principal următoarele: 

 planul anual de audit intern; 

 raportul de audit intern anual; 

 regulamentul comitetului de audit; 

 desemnarea reprezentantului F.G.A. și a 

echipei de specialiști ai F.G.A., desemnat în 

calitate de administrator temporar la Euroins 

S.A.; 

 raportul lunar, precum și raportul final privind 

exercitarea mandatului F.G.A. de 

administrator temporar la Euroins S.A.; 

 demararea procesului de recrutare pentru 

ocuparea poziției de Director General al F.G.A. 

și, ulterior, amânarea desfășurării procesului 

de recrutare pe fondul contextului 

epidemiologic determinat de virusul SARS 

CoV-2; 

 situațiile financiare ale F.G.A. pentru anul 

2019; 

 raportul anual de activitate al F.G.A. pentru 

anul 2019, precum și raportul Consiliului de 

administrație pentru anul 2019; 

 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2020; 

 actualizarea Politicii de plasamente a F.G.A.; 

 actualizarea Strategiei de investire a resurselor 

F.G.A.; 

 planul de acțiune strategică al F.G.A. pentru 

perioada 2021-2025. 

 actualizarea Procedurii privind recrutarea și 

selecția conducerii executive și a 

Responsabilului audit intern în cadrul F.G.A.; 

 raportul privind selectarea auditorului 

financiar pentru anul 2020; 

 rezerva de lichiditate pentru anul 2021; 

 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 

2021.
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3.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

 

Fondul de Garantare a Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public începând cu data 

de 01.09.2015.  

 

Structura Conducerii Executive la 31.12.2020 

 

La data de 31.12.2020, Conducerea executivă a Fondului era asigurată de următoarele persoane: 

 Mona Lucia Cucu – Director General Adjunct 1, căreia i s-au delegat atribuțiile specifice funcției de 

Director General potrivit Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 85/28.11.2018; 

 Cornel Coca Constantinescu - Director General Adjunct 2. 

 

Fondul de Garantare a Asiguraților avea 75 angajați la sfârșitul anului 2020. Distribuția acestora în 

structura F.G.A.  a fost  următoarea: 

 12 angajaţi cu contracte pe perioadă determinată; 

 63  angajaţi cu contracte pe perioadă nedeterminată. 

 

În cursul anului 2020, Serviciul Resurse Umane a desfășurat o serie de activități care au urmărit 

optimizarea cadrului de funcționare, respectiv: 

 elaborarea de Acte Adiționale pentru toți salariații activi, în vederea desfășurării activității în regim de 

telemuncă; 

 instituirea unor serii de reglementări interne, în directă corelație cu prevederile emise de către 

autoritățile abilitate în gestioanrea crizei privind prevenirea contaminării  cu COVID-19/SARS-CoV-2 a 

tuturor salariaților;  

 elaborarea unui plan de măsuri de prevenție care cuprinde recomandări de conduită pentru prevenirea 

răspândirii și identificarea infecției cu coronavirus, materiale și postere aferente. 
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4. ACTIVITĂȚI ȘI PERFORMANȚE REALIZATE DE F.G.A.   

 

În anul 2020, F.G.A. a derulat, în principal, activități legate de:  

- urmărirea și gestionarea procedurile de faliment privind societățile de asigurare aflate în faliment și a 

litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată; 

- gestionarea cererilor de plată depuse de către creditorii de asigurări ai următoarelor societăți de 

asigurare:   

 Astra S.A.; 

 Carpatica Asig S.A.; 

 Forte Asigurări Reasigurări S.A. 

 LIG Insurance S.A.; 

 Certasig S.A. 

- plata dosarelor de daună; 

- activitatea de administrare temporară a societății EUROINS România Asigurare Reasigurare S.A. 

desfășurata în baza Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor; 

- administrarea eficientă a resurselor și fructificarea disponibilităților Fondului, urmărind obținerea unui 

nivel ridicat de siguranță, lichiditate și randament, în conformitate cu legislația și reglementările 

interne; 

- finalizarea procedurii privind semnarea unui contract de servicii pentru implementarea unui sistem 

informatic destinat gestiunii informațiilor și fluxurilor de lucru în cadrul F.G.A.; 

- identificarea și aplicarea celor mai bune măsuri pentru desfășurarea activității în bune condiții în 

circumstanțele prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinată de infecția cu COVID-19/SARS-

Cov-2; 

- continuarea activității de inventariere și arhivare a documentelor  F.G.A.. 

 

4.1  GESTIONAREA PROCEDURILOR DE FALIMENT ȘI A LITIGIILOR  

 

Procedura de faliment a societății Astra S.A. a continuat, în luarea deciziilor fiind implicate în mod activ 

organele de reprezentare a creditorilor, respectiv Adunarea Creditorilor și Comitetul Creditorilor. În cadrul 

acestor ședințe, creditorii au aprobat o serie de măsuri cu privire la valorificarea activelor societății de asigurare 



 

 

Str. Vasile Lascăr nr. 31, sector 2, București, www.fgaromania.ro, office@fgaromania.ro 
Tel: +4021.201.10.60; Fax: +4021.201.10.61 

Documentul conține date cu caracter personal prelucrate conform Regulamentului UE 2016/679 

Fondul de garantare a asiguraților deține un sistem de management al calității certificat de organismul de certificare CERTIND conform 

cu cerințele: SR EN ISO/IEC 27001:2018 / ISO/IEC 27001:2013 

Pagina 13 din 65 

 

aflate în procedura de faliment și angajarea unor persoane de specialitate care să asigure servicii pentru 

sucursalele externe ale societății supuse procedurii de faliment.  

Declarațiile de creanță ale F.G.A., aferente societății Astra S.A., au fost actualizate, astfel că la sfârșitul 

anului 2020, situația centralizată a cererilor de admitere a creanțelor se prezintă astfel: 

- 1.732.026 lei – contribuții  și accesorii; 

- 1.039.025,32 lei – creanță de asigurare – constatări daune; 

- 459.906.466,38 lei – plați creditori de asigurare; 

- 19.843.986,46  lei – cheltuieli de procedură. 

 Total creanțe declarate la masa credală ca fiind certe, lichide și exigibile: 462.677.517,70 lei, la care se 

adaugă 19.843.986,46  lei – cheltuieli de procedură.   

   Conform raportului de analiză a creanțelor F.G.A. nr. 9  (publicat în BPI nr. 21437/16.12.2020), 

lichidatorul judiciar a admis la masa credală o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 458.916.777 lei 

plăți efectuate de F.G.A., 1.039.035 lei constatări daune, 1.732.026 lei contribuții și accesorii) și 1.158.740 lei 

cheltuieli de procedură, fiind avute în vedere plățile efectuate conform planului de distribuire. 

 În cursul anului 2020, lichidatorul judiciar a distribuit, conform planului de distribuire întocmit la dosarul 

cauzei, suma de 12.456.732 lei reprezentând cheltuieli de procedură. Până în prezent, lichidatorul judiciar a 

distribuit suma totală de 18.685.098 lei reprezentând cheltuieli de procedură. 

 

Procedura de faliment a societății Carpatica Asig S.A. este în curs de derulare. În vedere derulării 

procedurii, lichidatorul judiciar a implicat în mod activ organele de reprezentare a creditorilor, respectiv 

Adunarea Creditorilor și Comitetul Creditorilor. În cadrul acestor ședințe, creditorii au aprobat o serie de măsuri 

cu privire la valorificarea activelor societății de asigurare aflate în procedura de faliment și angajarea unor 

persoane de specialitate care au procedat la reevaluarea imobilizărilor financiare. 

Declarațiile de creanță ale F.G.A., aferente societății Carpatica Asig S.A., au fost actualizate, astfel că  la 

data de 31.12.2020, situația centralizată a cererilor de admitere a creanțelor se prezintă după cum urmează: 

- 427.819.896 lei – creanță sub condiție; 

- 86.088 lei – contribuții și accesorii; 

- 846.447 lei  – creanță de asigurare – constatări daune; 

- 429.238.342,79  lei – plați creditori de asigurare; 
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- 101.330 lei – onorariu administrator temporar; 

- 11.798.526,81 lei – cheltuieli de procedură. 

Total creanțe certe, lichide și exigibile declarate la masa credală: 430.272.207,79 lei, la care se adaugă 

11.798.526,81 lei cheltuieli de procedură.  

 

Lichidatorul judiciar a publicat raportul de analiză a creanței F.G.A. (publicat în BPI nr. 20672/ 

04.12.2020), prin care a admis la masa credală o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 340.269.686,35 

lei – creanță de asigurare și 86.088,00 lei creanță chirografară (contribuții), urmând ca diferențele de sume să 

fie analizate și înscrise în perioada următoare.  

Menționăm faptul că din sumele admise la masa credală și reprezentând creanțele F.G.A., lichidatorul 

judiciar a scăzut sumele care au fost distribuite către F.G.A. prin cele cinci planuri de distribuire. 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014, în cursul anului 2020 lichidatorul judiciar a efectuat 

distribuiri în cadrul procedurii, către F.G.A. fiind distribuită suma totală de 24.244.567,93 lei din care 

2.543.935,83 lei cheltuieli de instrumentare și 21.700.632,10 lei, suma aferentă plaților efectuate de către 

F.G.A. Astfel că, de la data deschiderii procedurii de faliment și până la 31.12.2020, lichidatorul judiciar a 

distribuit către F.G.A. suma de 81.196.793,57 lei. 

 

Procedura de faliment a societății Forte Asigurări Reasigurări S.A. a continuat, în luarea deciziilor fiind 

implicate în mod activ organele de reprezentare ale creditorilor, respectiv Adunarea Creditorilor și Comitetul 

Creditorilor. Lichidatorul judiciar a continuat măsurile de valorificare ale activelor societății. Totodată, au fost 

continuate demersurile privind existența unor active pe teritoriul Italiei, urmând ca în perioada următoare să 

fie clarificată situația juridică a acestor active. 

Declarațiile de creanță ale F.G.A. pentru societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A. au fost actualizate, 

astfel că la 31.12.2020, situația centralizată a cererilor de admitere a creanțelor se prezintă după cum urmează: 

- 9.377.815 lei – creanță sub condiție; 

- 24.223 lei – creanță chirografară; 

- 8.419.983,96 lei – creanță plăți; 

- 38.257 lei – creanță de asigurare – constatări daune; 

- 453.518,41 lei – cheltuieli de procedură.  
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 Total creanțe certe, lichide și exigibile declarate la masa credală: 8.482.463,96 lei, la care se adaugă 

453.518,41 lei cheltuieli de procedură. 

La această societate, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței F.G.A. în cuantum de 

8.482.463,96 lei, reprezentând creanță certă, lichidă și exigibilă (BPI 21469/16.12.2020 – tabel definitiv 

rectificat nr. 6), la care se adaugă cheltuielile de procedură acceptate în cuantum total de 453.845,41 lei (raport 

activitate publicat în BPI nr. 21526/ 17.12.2020). 

 

  Prin Decizia A.S.F. nr. 209/ 20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 156/ 26.02.2020, 

s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare 

S.A. și s-a constatat starea de insolvență a societății, urmând ca A.S.F. să promoveze cererea de deschidere a 

procedurii de faliment împotriva asigurătorului. Conform Deciziei A.S.F. nr. 2347/ 2016, asigurătorul va proceda 

la deschiderea dosarelor de daună (art. 3 alin. 2 din decizie). Conform Deciziei A.S.F.nr. 2347, asigurătorul a 

procedat la deschiderea dosarelor de daună (art. 3 alin. 2 din decizie). Din acel moment, orice persoană care 

pretindea un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului a putut formula și adresa Fondului de 

Garantare a Asiguraților o cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor sau o cerere de 

plată privind acordarea restituirii de primă, după caz, din disponibilitățile Fondului. Fondul a înregistrat cereri 

de plată începând cu data de 26.02.2020. 

 

 Pe rolul Tribunalului București s-a format dosarul nr. 8080/3/2020, având ca obiect falimentul societății 

CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. La data de 29.06.2020, instanța judecătorească a dispus 

admiterea cererii formulate de A.S.F. și de debitorul CERTASIG – Societate de Asigurare – Reasigurare SA și a 

dispus intrarea în faliment a debitorului, hotărârea fiind publicată în BPI nr. 13206/11.08.2020. 

 În BPI nr. 11128/ 07.07.2020, s-a publicat de către lichidatorul judiciar CITR Filiala Cluj, notificarea 

privind deschiderea procedurii de insolvență, termenele limită fiind cele dispuse prin încheierea nr. 11679 din 

20.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 8080/3/2020. Împotriva acestei sentințe s-a formulat apel de către un 

creditor, astfel că în cursul anului 2020 hotarârea de deschidere a procedurii de faliment nu a ramas definitivă. 

 

Urmare a constatării stării de insolvență și ulterior a deschiderii procedurii de faliment a societăților 

Astra S.A., Carpatica Asig S.A. și Forte Asigurări Reasigurări S.A., Fondul a fost chemat în judecată, în diverse 
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calități procesuale, pentru sau în locul acestor asigurători. Astfel, la data de 31.12.2020, Fondul era implicat 

într-un număr de 2.476 litigii aflate pe rolul secțiilor de contencios administrativ și fiscal, secțiilor civile și penale 

ale instanțelor de judecată din București și din țară. 

Dintre acestea, urmare a deciziilor de respingere emise de către F.G.A. pentru sumele solicitate din 

disponibilitățile acestuia și respinse la plată de Comisia Specială, la data de 31.12.2020 pe rolul Curții de Apel 

București (fond)/Înaltei Curți de Casație și Justiție (recurs) erau 1.556 litigii de drept contencios. Aceste litigii au 

ca obiect contestații formulate de petenți împotriva deciziilor emise de F.G.A., în aplicarea dispozițiilor art. 13 

alin. (5) din Legea nr. 213/2015. 

 

O particularitate a litigiilor în care este atras Fondul o reprezintă dosarele procesuale având ca obiect 

contestațiile formulate de către asigurătorii Casco împotriva deciziilor de respingere emise de către Fond, prin 

subrogarea acestora în drepturile asiguraților Casco despăgubiți, împotriva asigurătorului RCA al persoanei 

vinovate de producerea evenimentului rutier, respectiv societatea Astra S.A. – în faliment și Carpatica Asig S.A. 

Deciziile de respingere emise de către F.G.A. în această situație privesc, printre altele, atingerea plafonului de 

garantare per creditor de asigurare prevăzut de Legea nr. 213/2015.  

Față de aceste aspecte, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal a 

dispus, în cauza ce face obiectul Dosarului nr. 360/2/2017, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul 

dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la 

dezlegarea chestiunilor de drept formulate în dosarul menționat.  

Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 3167/1/2019.  La data de 

02.03.2020, în Dosarul nr. 3167/1/2019, completul învestit cu dezlegarea chestiunii de drept a pronunțat 

Decizia nr. 29/02.03.2020, prin care a dispus: „Admite sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 360/2/2017 şi, în consecință, stabilește că: 

- În interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de 

garantare a asiguraților, prin creditor de asigurare se înțelege și societatea de asigurare care a despăgubit pe 

asiguratul său, titulară a dreptului de regres izvorât dintr-o poliță CASCO împotriva asigurătorului de răspundere 

civilă obligatorie aflat în faliment. 
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- În interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015, prin creanță de 

asigurare se înțelege și creanța izvorâtă din dreptul de regres al societății de asigurare care a despăgubit pe 

asiguratul său împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment. 

- În interpretarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, plafonul de 450.000 lei se 

aplică pe creanțe de asigurare, în situațiile în care se exercită dreptul de regres de către societatea de asigurare 

care a efectuat plata indemnizației către propriul asigurat, ca efect al subrogării în drepturile asiguratului 

CASCO, pentru fiecare creanță în parte. 

- Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.” 

Urmare a acestei soluții, F.G.A. s-a conformat hotărârii Înaltei Curți de Casatie și Justiție și a demarat 

procedura de reanalizare a acestor dosare conform dispozițiilor pronunțate de instanțele de judecată pentru 

fiecare dosar în parte. La data de 31.12.2020 Fondul era implicat într-un număr de 87 astfel de litigii, aferente 

unui număr total de 13.887 cereri de plată. 

 

În privința litigiilor civile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care figurează ca parte asigurătorul 

în faliment și Fondul, acesta din urmă a fost chemat în diferite calități procesuale (pârât/chemat în 

garanție/intervenient), majoritatea instanțelor au admis excepția inadmisibilității chemării în judecată a 

Fondului, cu motivarea că trebuie urmată procedura de plată administrativă, astfel cum aceasta este 

reglementată de Legea nr. 213/2015. 

 

În ceea ce privește dosarele penale, prin Decizia nr. 26/2017 pronunțată la data de 20.11.2017, în 

Dosarul nr. 2432/1/2017, având ca obiect soluționarea recursului în interesul legii, formulat de Procurorul 

General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța supremă a stabilit că în procesul 

penal, Fondul, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 

autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment, nu are calitatea de parte responsabilă 

civilmente. Decizia este obligatorie pentru instanțele de judecată. Cu toate acestea, Fondul figurează ca parte 

în 105 de dosare penale, fiind citat în continuare în calitate de parte responsabilă civilmente, garant sau 

asigurător. 
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În cadrul dosarelor penale constituite de către Direcția Națională Anticorupție – Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție/D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Sibiu – Parchetul de pe lângă Î.C.C.J., F.G.A. a 

efectuat demersurile de recuperare a creanțelor pe care le înregistrează societatea Astra S.A. și Carpatica Asig 

S.A. către subscrisa. F.G.A. s-a constituit parte civilă în dosarele penale, după cum urmează:  

 

Astra S.A. 

În Dosarul penal  nr. 3024/2/2017 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Fondul s-a constituit 

parte civilă, solicitând recuperarea prejudiciului în cuantum de 351.387.699,37 lei, creanţă dinamică ce se 

actualizează pe măsura plăţilor efectuate în favoarea creditorilor Astra S.A.  

Carpatica Asig S.A. 

În Dosarul nr.  2066/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Fondul s-a constituit parte civilă solicitând 

repararea prejudiciului în cuantum de 123.344.474,17 lei - sumă ce se actualizează pe măsura plăţilor efectuate.  

 

În cursul anului 2020, pe rolul Judecătoriilor Sector 1 și 2, s-a înregistrat un număr de 17 cereri de 

încuviințare a executării silite formulate împotriva Fondului (în calitate de „succesor”, „debitor”) pentru 

obligațiile datorate de Astra S.A. și Carpatica Asig S.A. acestea fiind contestate în măsura în care au fost puse în 

executare. 

Astfel, în raport cu anii anteriori, se păstrează tendința descrescătoare de executare a F.G.A. de către 

executorii judecătorești și de către petenți care au un titlu împotriva asigurătorilor în faliment, în raport de 

opiniile exprimate de către Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și soluțiile 

favorabile pronunțate de către instanțele de fond și de apel. 

 

4.2 ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE TEMPORARĂ A SOCIETĂȚII EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE 

REASIGURARE S.A., desfășurată în baza legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor 

 

 Prin deciziile Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, F.G.A. a fost desemnat în calitate de 

administrator temporar la societatea EUROINS România Asigurare Reasigurare S.A. în vederea conlucrării cu 

organele de conducere ale asigurătorului.  
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Prin decizia Consiliului de administrație al F.G.A. au fost desemnați reprezentantul și specialiștii din 

cadrul F.G.A. care să ducă la îndeplinire dispozițiile Deciziilor A.S.F. 

 

 În exercitarea mandatului, F.G.A. a întocmit și a transmis, cu avizul Consiliului de Administrație al F.G.A., 

către A.S.F. un număr de trei rapoarte privind poziţia financiară a asigurătorului şi actele întreprinse pe 

parcursul mandatului său, conform art. 35 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor.  

 Măsurile adoptate și activitatea desfășurată de F.G.A. în calitate de administrator temporar sunt 

cuprinse în cele trei rapoarte transmise A.S.F. și sunt confidențiale potrivit prevederilor art. 156 din Legea nr. 

246/2015.  

În data de 03.04.2020, au fost comunicate F.G.A. deciziile A.S.F. de încetare a mandatului de 

administrator temporar la Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. 

 

4.3  GESTIONAREA ȘI INSTRUMENTAREA CERERILOR DE PLATĂ 

 

Principala activitate derulată de Fond, respectiv instrumentarea dosarelor de daună/restituire în baza 

cererilor de plată înregistrate, are în vedere: gestionarea cererilor de plată înregistrate, preluarea dosarelor de 

daună și a evidențelor aferente de la asiguratorii în faliment, deschiderea dosarelor de daună în baza cererilor 

înregistrate, analiza și avizarea dosarelor de daună/restituire precum și activitatea de analiză și soluționare a 

reclamațiilor. 

În anul 2020, activitatea privind instrumentarea dosarelor de daună/restituire în baza cererilor de plată 

înregistrate s-a axat în principal pe următoarele activități: 

 Gestionarea dosarelor care nu au necesitat efectuarea unei constatări 

 

În anul 2020 nu au fost înregistrate cereri de deschidere dosare de daună și nu au fost efectuate 

constatări pentru dosare aferente unor polițe de asigurare emise de societatea Astra S.A, Forte Asigurări 

Reasigurări S.A., Carpatica Asig S.A., LIG Insurance S.A. 
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În baza cererilor de plată, au fost deschise 510 dosare care nu au necesitat efectuarea unei constatări 

(regrese administrative, vătămări corporale, dosare B.A.A.R., asigurări medicale, sentințe etc.), din care, 193 

dosare pentru societatea Astra S.A., 3 dosare pentru societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A., 276 dosare 

pentru societatea Carpatica Asig S.A. și 38 dosare pentru LIG Insurance S.A. 

 

Tabel 1.  Situația totală a dosarelor de daună deschise de F.G.A.( fără constatări) în anul 2020 

 

Grafic 1.  

 

 Gestionarea procesului de înregistrare a cererilor de plată depuse de creditorii de asigurări 

 

În anul 2020 au fost înregistrate la F.G.A. un număr total de 1.401 cereri de plată, din care 609 cereri 

de plată depuse de creditorii societății Astra S.A., 700 cereri de plată pentru societatea Carpatica Asig S.A., 1 

cerere plată pentru societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A., 23 cereri de plată pentru societatea Lig Insurance 

S.A., 68 cereri de plată pentru societatea Certasig S.A.  

Societate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV TOTAL

Astra S.A. 58 38 54 43 193

Carpatica Asig.S.A. 102 61 63 50 276

Forte S.A. 3 0 0 0 3

LIG S.A. 7 9 0 22 38

CERTASIG 0 0 0 0 0

TOTAL 170 108 117 115 510
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Prin cererile de plată s-au solicitat atât despăgubiri aferente unor dosare de daună, cât și restituiri de 

primă ca urmare a denunțării contractelor de asigurare. 

 

Tabel 2. Structura cererilor de plată înregistrate la data de 31.12.2020 

 

 

Grafic 2.  

  

 Analizarea și avizarea dosarelor de daună preluate de la societățile în faliment: Astra S.A. Forte Asigurări 

Reasigurări S.A. și Carpatica Asig S.A., precum și a celor deschise de către F.G.A., urmare a cererilor de 

plată depuse de petenți.  

 

SOCIETATE Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV TOTAL 2020

ASTRA 166 113 193 137 609

CARPATICA 295 126 157 122 700

FORTE 0 0 0 1 1

LIG 7 9 0 7 23

CERTASIG 2 8 28 30 68

TOTAL 470 256 378 297 1401
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Tabel 3. Situația totală a dosarelor de daună preluate/deschise de F.G.A. la data de 31.12.2020 

 

 

Până la data de 31.12.2020 au fost înregistrate cereri de plată pentru aproximativ 70% din totalul 

dosarelor de daună ASTRA S.A., atât preluate de la societate cât și deschise de F.G.A., în baza polițelor emise 

de societate.  

De asemenea, au fost înregistrate cereri de plată pentru cca. 69% din totalul dosarelor FORTE S.A., pentru 

73% din totalul dosarelor CARPATICA ASIG S.A. și pentru 46% din totalul dosarelor LIG INSURANCE S.A.  

Termenul prevăzut de dispozițiile legale pentru depunerea cererii de plată, respectiv de 90 de zile de la 

data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, s-a împlinit pentru societățile 

ASTRA, FORTE și CARPATICA. Evident, dispoziția legală prevede și situația în care dreptul de creanță al 

creditorului de asigurări s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii judecatorești de faliment. 

2016 2017 2018 2019 2020

Total General 

2016 - 2020

ASTRA TOTAL, din care: 72.729 18.705 2.220 418 193 94.265

dosare preluate 57.814 192 0 0 0 58.006

dosare deschise FGA 14.915 18.513 2.220 418 193 36.259

din care constatari 9.376 28 0 0 0 9.404

CARPATICA TOTAL, din care: 34.136 7.719 5.501 2.380 276 50.012

dosare preluate 27.270 1.034 0 0 0 28.304

dosare deschise FGA 6.866 6.685 5.501 2.380 276 21.708

din care constatari 6.866 2.509 0 0 0 9.375

FORTE TOTAL, din care 1.837 142 23 1 3 2.006

dosare preluate 1.626 0 0 0 0 1.626

dosare deschise FGA 211 142 23 1 3 380

din care constatari 211 71 0 0 0 282

LIG TOTAL, din care 0 705 125 39 38 907

dosare preluate 0 705 0 0 0 705

dosare deschise de FGA 0 0 125 39 38 202

din care constatari 0 0 0 0 0 0

Grup As, din care 0 0 0 3 0 3

dosare preluate 0 0 0 3 0 3

dosare deschise FGA 0 0 0 0 0 0

din care constatari 0 0 0 0 0 0

Metropol, din care 0 0 0 4 0 4

dosare preluate 0 0 0 4 0 4

dosare deschise de FGA 0 0 0 0 0 0

din care constatari 0 0 0 0 0 0

Certasig, din care 0 0 0 0 0 0

dosare preluate 0 0 0 0 0 0

dosare deschise de FGA 0 0 0 0 0 0

din care constatari 0 0 0 0 0 0

TOTAL 108.702 27.271 7.869 2.845 510 147.197
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Urmare a Deciziei A.S.F. nr. 2347/27.12.2016 prin care s-a dispus stabilirea stării de insolvenţă, 

declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-

Reasigurare LIG Insurance S.A., Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat dosarele de daună și situația 

contractelor de asigurare în vigoare ale asigurătorului LIG Insurance S.A. la data publicării deciziei A.S.F. de 

constatare a stării de insolvență. 

F.G.A. a înregistrat în cursul anului 2020 cereri de plată depuse de către creditorii de asigurare ai 

asigurătorului LIG Insurance S.A. Urmare a faptului că dosarul de insolvență al asigurătorului a fost soluționat 

definitiv de către Curtea de Apel București, prin respingerea solicitării formulate de către A.S.F. cu privire la 

deschiderea procedurii de faliment și ținând seama de faptul că soluționarea cererilor de plată depuse de 

potențialii creditori de asigurare ai societății Lig Insurance S.A. la Fond se face de către Comisia Specială prin 

aprobarea sau respingerea sumelor solicitate de petenți, potrivit prevederilor legale, F.G.A. a emis o decizie de 

respingere a sumei solicitate comunicată fiecărui petent, decizie în care s-a reținut faptul că, nu sunt îndeplinite 

cerințele legale pentru efectuarea plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, respectiv rămânerea 

definitivă a unei hotărâri judecătorești de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului. De 

asemenea, în cuprinsul deciziei s-a precizat că cererile de plată vor fi supuse analizei pe fond, în măsura în care 

se va pronunța o hotărâre definitivă de faliment. Până la acest moment a fost contestată o singură decizie. 

 

 Situația cererilor de plată pentru dosare de regres administrativ - reanalizate urmare pronunțării 

Deciziei nr. 29/02.03.2020, prin care instanțele au dispus reluarea soluționării dosarelor aflate pe rol, în care 

figurează ca parte asiguratorii în regres. 

 

Cererile de plată aferente dosarelor de regres administrativ sunt instrumentate în ordinea termenelor 

procesuale, fiind supuse analizei Comisiei Speciale ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. La 

31.12.2020 din totalul de 13.887 cereri de regres administrativ erau instrumentate un număr de 5.559 cereri, 

din care aprobate în Comisia Specială un număr de 3.117 cereri, instrumentate și nesupuse aprobării Comisiei 

Speciale un număr de 2.442 cereri.  
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 Tabel 4. Situația regreselor administrative 

 

 

 Soluţionarea pe cale amiabilă a pretenţiilor pecuniare formulate de persoanele prejudiciate, izvorând 

din cazuri de vătămări corporale sau decese ca urmare a unor evenimente rutiere produse din culpa unor 

asiguraţi RCA la o societate de asigurare aflată ȋn faliment. 

 

În acest sens a fost constituită în anul 2016, prin decizia Directorului General al F.G.A., Comisia de 

Analiză. Scopul Comisiei de Analiză este acela de a stabili îndeplinirea condițiilor de plată și de a efectua o 

propunere de aprobare sau de respingere a dosarului de daună către Comisia Specială în vederea soluționării 

pe cale amiabilă a pretențiilor pecuniare (morale și materiale). 

 

Pe parcursul anului 2020, respectiv până la data de 31.12.2020, Comisia de Analiză s-a întrunit de 8 ori, 

fiind analizate în cadrul acesteia un număr de 73 dosare de daună. 

 

 

Tabel 5. Activitatea Comisiei de Analiză dosare vătămări corporale și decese 

          

 

 

 

 

 

ASTRA TOTAL CARPATICA TOTAL CARPATICA TOTAL

Nr. cereri  627 Nr. cereri  2,490 Nr. cereri  3,117

Sume aprobate 3,927,893 Sume aprobate 12,847,146 Sume aprobate 16,775,038

Sume plătite 3,927,854 Sume plătite 12,846,890 Sume plătite 16,774,745

Sume respinse 1,536,057 Sume respinse 4,259,936 Sume respinse 5,795,994

Nr. cereri instrumentate  și 

nesupuse aprobării CS 1,638

Nr. cereri instrumentate  

și nesupuse aprobării CS 804

Nr. cereri instrumentate  

și nesupuse aprobării CS 2,442

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV TOTAL 2020

Nr. ședințe 2 2 2 2 8

Nr. dosare analizate 30 14 13 16 73
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 Analizarea și soluționarea petițiilor   

În anul 2020 au fost înregistrate un număr total de 904 de petiții (reclamații și solicitări de informații). 

Din totalul celor 904 petiții, 883 au fost primite direct de F.G.A. pe adresa de email a instituției, prin poștă sau 

depunere direct la registratura F.G.A. și 21 au fost primite prin intermediul A.S.F. 

Pentru toate petițiile înregistrate au fost transmise răspunsuri prin mijloacele indicate de petent. 

Solicitările de informații reprezintă 98% din totalul petițiilor înregistrate.  

Răspunsurile sunt transmise în termenele prevăzute de legislație sau în termenele stabilite de către A.S.F. 

 

Tabel 6. Repartiția petițiilor în funcție de societatea vizată este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

SOCIETATE 2017 2018 2019 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2020

ASTRA TOTAL , din care 1303 764 550 87 46 94 71 298

prin ASF 106 62 21 1 0 4 2 7

direct 1197 702 529 86 46 90 69 291

CARPATICA TOTAL, din care 2337 2042 870 106 82 108 68 364

prin ASF 140 60 9 4 1 0 3 8

direct 2197 1982 861 102 81 108 65 356

LIG TOTAL , din care 8 17 10 2 1 3 1 7

prin ASF 8 8 3 1 0 0 0 1

direct 0 9 7 1 1 3 1 6

FORTE TOTAL, din care 64 60 17 0 6 4 0 10

prin ASF 8 4 1 0 0 0 0 0

direct 56 56 16 0 6 4 0 10

CERTASIG TOTAL, din care 0 0 0 5 1 13 10 29

prin ASF 0 0 0 0 0 2 2 4

direct 0 0 0 5 1 11 8 25

EUROINS TOTAL, din care 0 0 0 66 23 5 6 100

prin ASF 0 0 0 0 0 0 0 0

direct 0 0 0 66 23 5 6 100

altele TOTAL, din care 165 198 119 32 24 23 17 96

prin ASF 1 5 1 0 0 1 0 1

direct 164 193 118 32 24 22 17 95

TOTAL 3877 3081 1566 298 183 250 173 904
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Grafic 3. 

 

 

 În anul 2020, a fost finalizat proiectul denumit ”Comasarea dosarelor de daună” predate de societatea 

Astra S.A.. Proiectul a avut drept scop verificarea dosarelor rămase după instrumentarea dosarelor pentru care 

au fost depuse cereri de plată de către păgubiți pe de o parte, iar, pe de altă parte, reducerea volumului de 

dosare depozitate la firma de prestări servicii de depozitare și arhivare cu care Fondul de Garantare a 

Asiguraților are încheiat contract și achită contravaloarea serviciilor prestate. Proiectul a condus la corectarea 

bazei de date electronică cu dosarele de daună rămase după încheierea procesului de instrumentare din 

perioada 2015 – 2019. 

 În anul 2020 au fost colectate și clasificate în vederea arhivării, cereri de deschidere dosar daună 

închise, procese verbale, borderouri, cereri de plată/restituire închise, petițiile soluționate, alte documente. 

 Au fost arhivate documentele aferente anului 2015-2019. 

 Au fost asigurate servicii de consultanță atât telefonică cât și verbală, la sediul Fondului de Garantare a 

Asiguraților, pentru toate persoanele care au solicitat date cu privire la procedura de recuperare a 

despăgubirilor, a modului de completare a cererilor de deschidere a dosarelor de daună precum și a cererilor 

de plată. 
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4.4  ACTIVITATE  DESFĂȘURATĂ DE COMISIA SPECIALĂ 

 
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au avut loc 27 ședințe ale Comisiei Speciale. În cadrul acestor 

ședințe au fost aprobate în totalitate/parțial, respinse sau aprobate pentru transmiterea solicitărilor de 

informații suplimentare 7.968 (inclusiv cererile de plată reanalizate în baza notelor de reanalizare aprobate în 

cadrul ședințelor Comisiei speciale și cererile de plată reanalizate în baza hotărârilor judecătorești definitive 

pronunțate de către instanțele judecătorești) cereri plată, astfel: 

Astra S.A.: 2.291 

- 1.707 cereri de plată aprobate la plată (în totalitate și parțial) de către Comisia Specială - suma aprobată 

este de aprox. 40.417 mii lei și dintre acestea pentru un număr de 388 cereri, a fost respinsă parțial la 

plată suma solicitată de către petent - suma respinsă este de aprox. 11.485 mii lei; 

- 502 cereri de plată pentru care întreaga sumă solicitată de către petent a fost respinsă – suma aferentă 

acestora este de aprox. 52.577 mii lei; 

- pentru 82 cereri plată, Comisia specială a aprobat transmiterea notificărilor privind completarea 

dosarului de daună cu documente justificative. 

Suma totală aprobată la plată în cadrul Comisiei Speciale – aprox. 40.417 mii lei. 

 

Carpatica Asig S.A.: 5.638 

- 3.347 cereri de plată aprobate la plată (in totalitate și parțial) de către Comisia Specială – suma aprobată 

este de aprox. 82.575 mii lei și dintre acestea, pentru un număr de 258 cereri a fost respinsă parțial la 

plată suma solicitată de către petent - suma respinsă este de aprox. 38.348 mii lei; 

- 2.179 cereri de plată pentru care întreaga sumă solicitată de către petent a fost respinsă – suma 

aferentă acestora este de aprox. 96.345 mii lei; 

- pentru 112 cereri plată, Comisia specială a aprobat transmiterea notificărilor privind completarea 

dosarului de daună cu documente justificative; 

Suma totală aprobată la plată în cadrul Comisiei Speciale – aprox. 82.575 mii lei. 
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Forte S.A.: 12 

- 3 cereri aprobate la plată (în totalitate și parțial) de către Comisia Specială – suma aprobată este de 

aprox. 727 mii lei – suma respinsă parțial pentru 1 cerere plată - 4 mii lei;  

- 8 cereri de plată pentru care întreaga sumă solicitată de către petent a fost respinsă – suma aferentă 

acestora este de aprox. 1.080 mii lei; 

- pentru 1 cerere plată, Comisia specială a aprobat transmiterea notificării privind completarea dosarului 

de daună cu documente justificative. 

Suma totală aprobată la plată în cadrul Comisiei Speciale – aprox. 727 mii lei. 

 

Metropol  S.A: 2  

- 2 cereri aprobate la plată-suma aprobată este de  aprox. 242 mii lei. 

Grup-As S.A: 1 

- 1 cerere aprobată la plată-suma aprobată este de aprox. 3.9 mii lei. 

Lig Insurance S.A: 24 

- 24 cereri de plată pentru care întreaga sumă solicitată a fost respinsă – suma aferentă acestora este 

de aprox. 8.761 mii le. 

 

Tabel 7. Situație cereri aprobate de către Comisia Specială în anul 2020  

 ASTRA CARPATICA FORTE 
GRUP-AS 

SA 
METROPOL 

LIG 

Insurance 

TOTAL 
2020 

Total număr 
cereri 

2.291 5.638 12 1 2 24 7.968 

- aprobate 1.707 3.347 3 1 2  5.060 

- respinse 502 2.179 8   24 2.713 

solicitare 
completare cu 
documente, cf. 
art.16-Lg. 
213/2015 

82 112 1    195 

Valoare aprobată 
(mii lei) 

40.417 82.575 727 3.9 242  123.965 
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În situația în care nu au fost îndeplinite condițiile contractuale/legale, Comisia Specială a dispus 

respingerea totală sau parțială a sumelor solicitate din disponibilitățile F.G.A.  

 

Astfel, în perioada 01.01.2020-31.12.2020, au fost emise 3.511 decizii de respingere, cu posibilitatea 

petenților de a le contesta la Curtea de Apel București – Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Motivele 

respingerii sumelor solicitate la plată din disponibilitățile F.G.A.. au privit, în principal, următoarele aspecte:  

 

- neîncadrarea în condițiile stipulate în 

contractul de asigurare încheiat cu 

asigurătorul în faliment; 

- neîncadrarea în limitele de despăgubire 

stabilite prin actele normative în vigoare la 

data producerii evenimentului asigurat; 

- suma pretinsă nu reprezintă creanță de 

asigurări conform dispozițiilor Legii nr. 

213/2015; 

- prescripția dreptului material la acțiune 

pentru recuperarea sumelor pretinse; 

- cererea de plată a fost depusă după expirarea 

termenului de 90 de zile, de la data rămânerii 

definitive a hotărârii de deschidere a 

procedurii falimentului sau de la data nașterii 

dreptului de creanță, atunci când acesta s-a 

născut ulterior, potrivit art. 14 alin. 1) din 

Legea nr. 213/2015; 

- depășirea plafonului legal de 450.000 lei, 

pentru un creditor de asigurare, prevăzut prin 

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de 

Garantare a Asiguraților; 

- nerespectarea dispozițiilor art. 16 din Legea 

nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a 

Asiguraților, în sensul în care petenții nu au 

înțeles să completeze documentația cu actele 

solicitate, în termenul prevăzut de lege.
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4.5    PLĂȚI EFECTUATE DE F.G.A.   

 

 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, Fondul de Garantare a Asiguraților a efectuat plăți de despăgubiri 

din disponibilitățile sale, în sumă totală de 123.208.364 lei, după cum urmează: 

                                                                                                                                                               

                                                             Tabel 8.                                                                         - lei – 

 

 

 

Luna Astra SA 
Carpatica Asig 

SA 
Forte SA 

Metropol 

CIAR SA 
Grup AS Total/luna 

Ianuarie  987.293   12.322.142      13.309.435  

Februarie  7.644.908   4.969.999    241.946    12.856.854  

Martie  3.282.318   6.510.509      9.792.827  

Aprilie  2.954.542   6.322.770      9.277.312  

Mai  2.526.940   8.413.549      10.940.489  

Iunie  3.020.825   4.701.911   450.000     8.172.736  

Iulie  2.557.232   6.226.136   9.489     8.792.857  

August  4.149.289   3.031.254      7.180.543  

Septembrie  4.165.599   14.914.602      19.080.202  

Octombrie  1.716.267   6.689.903     2.103   8.408.273  

Noiembrie  3.672.853   4.079.865     1.849   7.754.567  

Decembrie  3.228.010   4.414.261      7.642.271  

Total  39.906.076   82.596.901   459.489   241.946   3.952  123.208.364  
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Grafic 4. 

 

 

Grafic 5. 

 

 

Din totalul plăților de despăgubire efectuate, pentru dosarele Astra S.A., în anul 2020, suma de 

1.340.657 lei a fost achitată către M.A.B.I.S.Z. – Ungaria, pentru 171 cereri de plată. 
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În cursul anului 2020, F.G.A. a achitat către B.A.A.R. suma de  41.656.079 lei pentru 1.511 cereri de plată, 

astfel: 

 10.240.257 lei pentru 531 de cereri Astra S.A.; 

 31.169.924 lei pentru 977 de cereri Carpatica Asig S.A.; 

 3.952 lei pentru 2 cereri Grup AS; 

 241.946 lei pentru 1 cerere Metropol CIAR SA.  

 

5.  RESURSELE ȘI PLASAMENTELE FINANCIARE ALE F.G.A. 

 

5.1  RESURSELE FINANCIARE 

 

F.G.A., în calitate de administrator al Fondului și al Fondului de Rezoluție pentru Asigurători (F.R.A.), 

promovează o politică financiară al cărei obiectiv permanent este asigurarea resurselor necesare îndeplinirii în 

bune condiții a responsabilităților care i s-au conferit prin lege.  

 

F.G.A. asigură evidențierea distinctă în contabilitate a operațiunilor legate de constituirea, investirea și 

utilizarea resurselor financiare aferente Fondului de Garantare a Asiguraților și Fondului de Rezoluție pentru 

Asigurători.  

 

Resursele financiare ale Fondului de Garantare a Asiguraților pot proveni din următoarele surse: 

i) contribuţii de la asigurători; 

ii) dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de către asigurători; 

iii) sume din fructificarea disponibilităţilor; 

iv) sume din recuperarea creanţelor Fondului; 

v) sume din alte surse, stabilite potrivit legii; 

vi) împrumuturile de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare 

ale Fondului. 

Contribuțiile Fondului sunt achitate de către asigurătorii autorizați de A.S.F. Acestea se calculează 

separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.  
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Cotele de contribuție datorate de asigurători către F.G.A. sunt stabilite prin Norma A.S.F. nr. 17 din 31 

august 2015 și sunt următoarele: 

 1% cotă de contribuție pentru asigurările generale; 

 0.4% cotă de contribuție pentru asigurările de viață.   

Cotele de contribuție se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări 

directe aferente celor două categorii de asigurări. Lista asigurătorilor care au virat contribuții la F.G.A.. în anul 

2020 constituie Anexa nr. 1 a prezentului raport. 

 

Veniturile specifice și cele financiare ale F.G.A. în anul 2020,  în sumă de 275.646.922 lei au fost realizate, 

în conformitate cu legislația în vigoare, din: 

 255.496.510 lei – venituri specifice Fondului, reprezentând venituri operaționale (92,69%), compuse 

din:  

- 101.507.301 lei - contribuţii datorate de asigurători, 

- 153.678.474 lei – venituri din creanțe aferente procedurii de faliment,  

- 57.824 lei – venituri din prestarea activității de administrare temporară, 

- 171.414 lei – venituri din închirierea imobilului din strada Popa Petre. nr.24 și  

- 81.497 lei – alte venituri de exploatare provenite din vânzarea de active, refacturarea utilităților, 

restituirea taxelor judiciare de timbru și alte venituri; 

 20.150.412 lei - dobânzi aferente fructificării disponibilităților financiare și venituri din diferențe de curs 

valutar, reprezentând venituri financiare (7,31%).  

 

Veniturile din creanțe aferente procedurii de faliment, din perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, în sumă 

de 153.678.474 lei, au fost înregistrate conform rapoartelor de analiză și a tabelelor publicate de către 

lichidatori în buletinele de insolvență. 

 

Din veniturile înregistrate pentru creanțele aferente procedurii de faliment până la 31.12.2020, F.G.A. a 

încasat, în cursul anului 2020 suma de 36.701.300 lei, (cu 46,28% mai mult decât în anul 2019), astfel: 

 12.456.732 lei de la lichidatorul societății Astra S.A., reprezentând cheltuieli de instrumentare a 

dosarelor de daună; 
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 24.244.568 lei de la lichidatorul societății Carpatica Asig S.A., pentru sumele achitate ca despăgubiri 

aferente dosarele de daună și cheltuielile de procedură înscrise la masa credală.  

Grafic 6. 

 

Evoluția veniturilor aferente contribuțiilor de la asigurători primite de F.G.A., în perioada 2005-2020, 

defalcată pe cele două tipuri de contribuții, se prezintă astfel:  

                                                                     Tabel 9.                                                                                         - lei - 

Anul 
Contribuții la F.G.A.. din 

asigurări generale 

Contribuții la F.G.A.. din 

asigurări de viață 

Total contribuții la 

F.G.A.. 

2005 29.344.173 7.115.607 36.459.780 

2006 41.223.960 5.266.093 46.490.053 

2007 45.779.651 4.754.252 50.533.903 

2008 51.702.748 5.236.794 56.939.542 

2009 56.113.404 4.961.596 61.075.000 

2010 57.407.000 4.892.000 62.299.000 

Venituri financiare
7,31%

-Venituri af.procedurii 
de faliment

55,75%

asigurări generale 
90,86%

asigurari de viata
9,14%

Venituri din contributii
36,83%

Structura principalelor venituri ale F.G.A. la 31 decembrie 2020

Alte venituri din exploatare 
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Anul 
Contribuții la F.G.A.. din 

asigurări generale 

Contribuții la F.G.A.. din 

asigurări de viață 

Total contribuții la 

F.G.A.. 

2011 51.712.207 5.176.362 56.888.569 

2012 52.682.174 5.218.802 57.900.976 

2013 54.111.380 5.007.416 59.118.796 

2014 53.346.786 5.119.278 58.466.064 

2015 72.089.832 7.570.931 79.660.763 

2016 76.514.134 6.879.535 83.393.669 

2017 75.911.976 8.005.087 83.917.063 

2018 79.245.927 8.342.367 87.588.294 

2019 87.439.444 8.657.342 96.096.786 

2020 92.229.144 9.278.157 101.507.301 

 

Grafic 7. 
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Resursele financiare ale Fondului de Rezoluție pentru Asigurători (F.R.A.)  

Fondul de Garantare a Asiguraților administrează Fondul de Rezoluție pentru Asigurători, în 

conformitate cu prevederile art. 143, art. 144 alin. (1) lit. a) şi ale art. 152 alin. (3) din Legea nr. 246/2015 privind 

redresarea şi rezoluţia asigurătorilor.  

Sumele colectate cu titlu de contribuții, de la asigurătorii persoane juridice, autorizaţi de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară în conformitate cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 

activităţii de asigurare şi reasigurare, sunt administrate de Fondul de garantare a asiguraților  și sunt în cuantum 

de: 

 0,4 % cota de contribuţie pentru asigurările generale; 

 0,25 % cota de contribuţie pentru asigurările de viaţă. 

 

Disponibilitățile Fondului de Rezoluție pentru Asigurători alcătuite din contribuțiile datorate de 

asigurători începând cu luna februarie 2016 și încasate de F.G.A. au atins plafonul stabilit de art. 1 alin. (2) din 

Norma A.S.F. nr. 3/2016, privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de Rezoluție pentru 

Asigurători administrat de Fondul de Garantare a Asiguraților. Astfel, începând cu luna iulie 2017 s-a sistat 

calculul și plata contribuției la Fondul de Rezoluție de către societățile de asigurări, ultima luna de raportare 

fiind iunie 2017. 

Fondul de rezoluție a ajuns la 31.12.2020 la valoarea de 54.802.447 lei, din care 50.166.235 lei reprezintă 

contribuții datorate la F.R.A. și 4.636.212 lei sume rezultate din fructificarea disponibilităților F.R.A.  

 

5.2  INVESTIREA RESURSELOR 

 

Disponibilităţile F.G.A., atât pentru Fondul de Garantare a Asiguraților, cât și pentru Fondul de Rezoluție 

pentru Asigurători sunt plasate, potrivit legii, în instrumente purtătoare de dobândă la instituţii de credit, 

respectiv în depozite și titluri de stat. 

 

În anul 2020, Fondul de Garantare a Asiguraților a desfășurat un proces de revizuire a strategiei și politicii 

de plasamente, Consiliul de Administrație al F.G.A. aprobând Politica de plasamente și administrare a 

lichidităților Fondului de Garantare a Asiguraților prin Decizia Președintelui C.A. al F.G.A. nr. 27/24.07.2020 și 
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avizând Strategia de investire a resurselor Fondului de Garantare a Asiguraților prin Decizia Președintelui C.A. al 

F.G.A. nr. 31/28.10.2020. Ulterior, această strategie a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

prin Decizia nr. 138/29.01.2021. 

Structura plasamentelor financiare ale Fondului de Garantare a Asiguraților la 31 decembrie 2020 se 

prezintă astfel: 

 depozite bancare (inclusiv cele până la 90 zile) și disponibil în conturi curente în sumă de 126.618.199 lei, 

reprezentând 21,14% din totalul disponibilităților; 

 titluri de stat în sumă de 472.385.690 lei, reprezentând 78,86% din totalul disponibilităților. 

 

Ușoara variație în structura plasamentelor Fondului față de anul anterior s-a datorat faptului că a fost 

urmărită plasarea la scadențe corespunzătoare, astfel încât să fie acoperit în mod constant necesarul de 

lichiditate prevăzut în politica de plasamente, pentru satisfacerea obligațiilor de a efectua plăți pentru 

despăgubirile generate de situațiile specifice ale creditorilor de asigurări. 

Grafic 8. 

 

57,395,845     

531,366,673     

126,618,199     

472,385,690     

Depozite și disponibilități 

în conturi curente 2019 (LEI)

Titluri de stat 2019 (LEI)

Depozite și disponibilități 

în conturi curente 2020 (LEI)

Titluri de stat 2020 (LEI)

Structura plasamentelor Fondului de Garantare a Asiguraților 

la data de 31 decembrie 2020 vs. 31 decembrie 2019 



 

 

Str. Vasile Lascăr nr. 31, sector 2, București, www.fgaromania.ro, office@fgaromania.ro 
Tel: +4021.201.10.60; Fax: +4021.201.10.61 

Documentul conține date cu caracter personal prelucrate conform Regulamentului UE 2016/679 

Fondul de garantare a asiguraților deține un sistem de management al calității certificat de organismul de certificare CERTIND conform 

cu cerințele: SR EN ISO/IEC 27001:2018 / ISO/IEC 27001:2013 

Pagina 38 din 65 

 

În ceea ce privește plasamentele din resursele financiare ale Fondului de Rezoluție pentru Asigurători, la 

31 decembrie 2020, acestea sunt reprezentate de: 

 depozite bancare (inclusiv cele până la 90 zile) și disponibil în conturi curente în sumă de 4.172.057 lei, 

reprezentând 7,73% din totalul disponibilităților; 

 titluri de stat în sumă de 49.782.596 lei, reprezentând 92,27% din totalul disponibilităților. 

 

Grafic 9. 
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Se aleg acele instituții de credit ai căror indicatori de stabilitate prudențială oferă siguranță și garanție, 

astfel nu se efectuează plasamente în depozite la instituții de credit care au indicatorii de solvabilitate mai mici 

de 12% și al căror rating pentru împrumuturi pe termen lung, stabilit în urma evaluărilor efectuate de către cel 

puțin o agenție de rating specializată, este mai mic de BB sau echivalent. Suplimentar, Fondul de Garantare a 

Asiguraților monitorizează ratingul de credit acordat de agențiile internaționale de rating (S&P, Moody’s, Fitch) 

instituțiilor de credit pentru asigurarea încadrării în prevederile strategiei de investire și politicii de plasamente 

în vigoare. 

 

Disponibilitățile financiare ale Fondului de Garantare a Asiguraților şi ale Fondului de Rezoluţie pentru 

Asigurători sunt plasate în instrumentele financiare selectate, prezentate mai sus și au anumite limitări 

prudențiale. Astfel, plasamentele Fondului de Garantare a Asiguraților în titluri de stat trebuie să reprezinte 

minim 60% din totalul disponibilităţilor financiare ale Fondului iar plasamentele în depozite bancare, inclusiv 

disponibilități în conturi curente, trebuie să reprezinte maxim 40% din totalul disponibilităţilor financiare ale 

Fondului şi maxim 20% din totalul depozitelor bancare, inclusiv disponibilități în conturi curente, la o singură 

instituţie de credit.  

 

Structura şi pragurile propuse pentru instrumentele financiare în care pot fi investite disponibilităţile 

F.R.A. au în vedere contextul actual al pieţei asigurărilor. Astfel, este prevăzută o limită mai scăzută a depozitelor 

bancare (maxim 10%) și o limită mai ridicată a titlurilor de stat, pentru care s-a stabilit o pondere în total 

plasamente de minim 90%. Fondul de Garantare a Asiguraților urmărește, în momentul deciziei de efectuare a 

plasamentului, ca totalitatea depozitelor deţinute la o bancă să nu depăşească 50% din totalul depozitelor 

bancare ale F.R.A., respectiv 5% din totalul disponibilităţilor financiare ale F.R.A. 

 

Obiectivul principal de minimizare a riscului se poate remarca din orientarea preponderentă a 

investițiilor în titluri de stat, a căror pondere în totalul resurselor F.G.A. reprezintă 78,86% la 31 decembrie 2020. 

Minimizarea riscului a fost urmărită și în cazul disponibilităților F.R.A. acestea fiind plasate preponderent 

în titluri de stat, ce reprezintă 92,27% din totalul resurselor. 
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Ținând cont de scenariile existente privind obligaţiile de plată certe sau posibile şi în scopul asigurării 

unei politici investiţionale prudente, care să asigure rapid sursele necesare stingerii acestor obligaţii, se menține 

o rezervă de lichiditate formată în principal din plasamente cu maturități de până la 12 luni. Această rezervă se 

dimensionează pe baza estimărilor proprii interne ale Fondului şi este formată în principal din instrumente 

financiare lichide (titluri de stat pe termene scurte, depozite la termen şi lichidităţi – disponibilităţi la vedere în 

conturi curente. etc.). 

 

Plasamentele Fondului de Garantare a Asiguraților constituite pe termen scurt (< 1 an) reprezintă 

29,53%, cele pe termen mediu (între 1 an și 3 ani) reprezintă 42,66%, iar plasamentele pe termen lung (> 3 ani) 

reprezintă 27,81% din totalul disponibilităților. 

Ca structură a maturității, plasamentele din Fondului de Rezoluție pentru Asigurători s-au constituit în 

majoritate pe termen mediu și lung (91,54%), nefiind prevăzut nici un eveniment ce poate apărea ca urmare a 

aplicării unui instrument de rezoluție, conform legii, care să oblige Fondul la folosirea resurselor acumulate. 

 

6. INFORMAȚII FINANCIARE   

 

 

Situațiile financiare anuale, aferente perioadei 01.01.2020 – 31.12.2020, au fost întocmite în conformitate 

cu următoarele legi şi reglementări:  

 

 Norma A.S.F. nr. 15/2016 privind reglementările contabile aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Norma A.S.F. nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul 

asigurărilor; 

 Legea Contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Bilanțul Fondului exprimat în lei, la data de 31 decembrie 2020, se prezintă după cum urmează (Tabel 

10): 
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Denumirea elementului Sold an curent la: 

01 ianuarie 31 decembrie 

1 2 3 

A. ACTIVE IMOBILIZATE     

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 55.850 45.881 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 4.156.055 4.048.116 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 323.467.609 338.958.655 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (I + II + III) 327.679.514 343.052.652 

B. ACTIVE CIRCULANTE     

I. STOCURI 15.646 23.198 

II. CREANŢE      

1.Sume de încasat de la asigurători 11.589.316 12.789.632 

2.Sume de încasat din recuperarea creanțelor Fondului 50.289.769 25.570.596 

3. Alte creanţe 1.994.224 2.445.545 

CREANȚE - TOTAL (1 + 2 + 3) 63.873.309 40.805.773 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 307.358.834 311.111.366 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 21.174.258 12.819.831 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (I + II + III + IV) 392.422.047 364.760.168 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 125.411 126.586 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 

PÂNĂ LA UN AN 

    

1. Datorii comerciale - furnizori 193.943 136.605 

2. Sume datorate cu titlu de despăgubiri/indemnizații creditorilor 

de asigurări 

712.021 1.467.121 

 

3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 

asigurările sociale 

1.927.176 1.840.900 

DATORII - TOTAL (1 + 2 + 3) 2.833.140 3.444.626 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (B + C - D - I) 389.697.381 361.442.128 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A + B + C - D) 717.376.895 704.494.781 

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 

MAI MARE DE UN AN 

- - 

H. PROVIZIOANE     

1.Provizioane specifice 158.890.640 86.650.656 

2.Provizioane pentru litigii 207.453.805 189.300.375 

3.Provizioane pentru beneficiile angajaților 458.019 666.588 

4. Alte provizioane 2.338.530 2.448.985 

PROVIZIOANE - TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 369.140.994 279.066.604 

I. VENITURI ÎN AVANS 16.937 - 

J. CAPITAL ȘI REZERVE     
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Denumirea elementului Sold an curent la: 

01 ianuarie 31 decembrie 

I. FONDUL DE REZOLUȚIE PENTRU ASIGURĂTORI 52.987.775 54.802.447 

II. REZERVE DIN REEVALUARE 137.598 302.042 

III. REZERVE  - - 

IV. REZULTATUL REPORTAT - CAPITALUL FONDULUI DE 

GARANTARE A ASIGURAȚILOR 

-23.013.307 295.110.528 

V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (PIERDERE/PROFIT) 318.123.835 75.213.160 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (I + II + III + IV + V) 348.235.901 425.428.177 

 

Imobilizările necorporale, reprezentate în principal de licențe software, aplicații informatice și upgrade 

pentru sistemul informatic utilizat de Fond, au avut o valoare netă contabilă la 31 decembrie 2020, de 45.881 

lei (31 decembrie 2019: 55.850 lei).  

 

Imobilizările corporale sunt compuse în principal din: investiția imobiliară din Str. Popa Petre, nr.24, 

sector 2, București, aceasta fiind reevaluată la 31 decembrie 2020, pentru care a fost stabilită valoarea justă de 

3.737.856 lei (la 31 decembrie 2019: valoarea justă 3.651.662 lei), stații de lucru/calculatoare, autoturisme, 

echipamente de rețea, multifuncționale, articole de mobilier, toate acestea având o valoare netă contabilă la 31 

decembrie 2020 de 223.760 lei (31 decembrie 2019: 370.711 lei) și din lucrările de amenajare a spațiului 

închiriat, înregistrate la Construcții, pentru care valoarea netă contabilă la 31 decembrie 2020 a fost de 86.500 

lei (31 decembrie 2019: 133.682 lei).                              

 

Imobilizările financiare sunt formate din titluri de stat pe termen mediu și lung cu scadență mai mare 

de 1 an, acestea având o valoare contabilă la 31 decembrie 2020 de 338.958.655 lei (la 31 decembrie 2019: 

323.467.609 lei). Titlurile de stat ale Fondului de Garantare a Asiguraților la 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 

290.207.301 lei (la 31 decembrie 2019: 303.805.651 lei), iar cele ale Fondului de rezoluție pentru asigurători 

sunt în sumă de 48.751.354 lei (la 31 decembrie 2019: 19.661.958 lei). 

 

Creanțele Fondului la 31 decembrie 2020, în sumă de 40.805.773 lei (la 31 decembrie 2019: 63.873.309 

lei), sunt alcătuite din creanțe care provin din contribuții la Fondul de Garantare, pentru cele două activități de 
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asigurare directă, generale, respectiv de viață, creanțe de recuperat de la masa credală ca urmare a înscrierii în 

tabelul creanțelor de către lichidatorii societăților aflate în faliment, precum și alte creanțe.  

 

Creanțele din contribuții la Fondul de Garantare, în sumă de 12.789.632 lei la 31 decembrie 2020 (la 31 

decembrie 2019: 11.589.316 lei), constau din sumele raportate de societățile de asigurare pentru lunile 

noiembrie și decembrie 2020, care au fost achitate în ianuarie, respectiv februarie 2021. 

 

Sumele de încasat din recuperarea creanțelor Fondului sunt reprezentate de creanțele de recuperat de 

la masa credală ca urmare a înscrierii în tabelul creditorilor de către lichidatorii societăților aflate în faliment, 

acestea fiind de 25.570.596 lei (la 31 decembrie 2019: 50.289.769 lei).  

 

Astfel, sumele acceptate la masa credală la data de 31.12.2020, reprezentând creanțe certe, lichide și 

exigibile, sunt de 806.387.919 lei, compuse din: 

 

a. 1.077.291 lei – creanță certă, lichidă și exigibilă reprezentând cheltuieli efectuate de F.G.A., ocazionate 

de deschiderea dosarelor de daună, cuprind: salarii brute și contribuții aferente, tichete de masă, carburanți, 

birotică și alte cheltuieli aferente activității de deschidere a dosarelor de daună,  fiind cheltuieli suportate de 

F.G.A. în aplicarea dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 213/2015. Această sumă este reprezentată de cheltuielile 

de deschidere a dosarelor de daună pentru societățile Astra și Forte, pentru societatea Carpatica Asig S.A. aceste 

cheltuieli au fost în sumă de 846.446 lei, acestea fiind achitate integral de către lichidator în cursul anului 2018; 

b. 1.842.338 lei – creanță certă, lichidă și exigibilă, reprezentând contribuții și accesorii datorate la Fondul 

de Garantare a Asiguraților și la Fondul de Rezoluție pentru asigurători, pentru activitatea de asigurări generale 

și de viață, în aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la data respectivă și a fost înregistrată în evidențele din anii 

anteriori ca venit din contribuții. Pentru această creanță se consideră că șansa de recuperare este de 0% pentru 

societățile Astra și Carpatica Asig S.A. fiind înregistrată ca o creanță chirografară, iar pentru Forte se consideră 

că șansa de recuperare este de 30% deoarece este înregistrată ca o creanță de asigurare. La 31.12.2020, există 

în contabilitate înregistrată o ajustare de valoare în sumă de 1.835.071 lei; 

c. 803.468.290 lei - reprezintă creanța admisă pentru sumele plătite de F.G.A. creditorilor de asigurări care 

au depus cereri de plată și au fost aprobate de Comisia Specială a F.G.A. și analizate de lichidatorii judiciari. 

Această sumă este compusă din suma de 458.916.777 lei pentru societatea Astra, 336.131.528 lei pentru 
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societatea Carpatica Asig S.A. (sumă rămasă în tabel după distribuirea din perioada 2018-2020) și suma de 

8.419.984 lei pentru societatea Forte, reprezentând creanță de asigurare. În perioada 2018-2020 au fost 

distribuite sume către F.G.A. care au reprezentat despăgubiri achitate de Fond, validate în tabelele publicate de 

către lichidatorul CITR, acestea însumând 46.738.263 lei. În cursul anului 2020 au fost distribuite către F.G.A. 

sume pentru despăgubiri achitate în valoare de 21.700.632 lei. 

 

În afară de sumele care reprezintă creanțe la masa credală menționate mai sus, F.G.A. mai este înscris 

cu suma de 1.619.722 lei, reprezentând o creanță curentă conform art.102 alin.6 din Legea nr.85/2014, născută 

după data deschiderii procedurii de faliment, și care reprezintă cheltuieli efectuate de F.G.A. pentru 

instrumentarea dosarelor de daună, inclusiv a celor  de restituire primă. În perioada 2018-2020 lichidatorul 

societății Carpatica Asig S.A. a distribuit către F.G.A. conform planului, suma de 11.793.182 lei care au 

reprezentat cheltuieli de procedură. Lichidatorul societății Astra a distribuit către F.G.A. în perioada 2019-2020 

suma de 18.685.098 lei pentru aceste cheltuieli de procedură. 

 

Luând în considerare totalul creanțelor de asigurare la data de 31.12.2020 ale Fondului înscrise în tabelul 

creditorilor, precum și sumele maxime care pot fi obținute de F.G.A. conform estimărilor interne proprii, a 

rezultat că există riscul ca suma să nu poată fi recuperată în totalitate și a fost necesar a se constitui o ajustare 

de valoare a acestei creanțe. Fondul a luat în considerare în estimarea la data de 31 decembrie 2020, procentul 

de recuperare de 1% pentru creanța de asigurare înscrisă de F.G.A. pentru societatea Astra (la data de 31 

decembrie 2019 – procentul de recuperare a fost de 2%), 5% pentru societatea Carpatica Asig S.A. (la data de 

31 decembrie 2019 – procentul de recuperare a fost de 10%), respectiv de 30% pentru societatea Forte (la data 

de 31 decembrie 2019 – procentul de recuperare a fost de 30%). Pentru creanța care reprezintă cheltuieli de 

procedură se estimează în continuare un grad de recuperare de 100% pentru toate societățile. 

 

Astfel, la data de 31.12.2020 este constituit un provizion pentru ajustare de depreciere a creanțelor 

înscrise la masa credală în sumă de 782.437.045 lei, din care suma de 161.204.860 lei a fost înregistrată ca 

majorare în cursul anului 2020, iar suma de 19.525.449 lei ca diminuare în cursul anului 2020 (a se vedea 

elementul Ajustări de valoare privind creanțele Fondului de Garantare a Asiguraților din Contul de profit și 

pierdere). 
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Fondul continuă să se înregistreze la masa credală cu aceste cheltuieli. Până la data semnării situațiilor 

financiare, Fondul s-a înregistrat la masa credală cu sumele reprezentând cheltuieli de procedură, precum și cu 

creanțe de asigurare, plătite până la 28.02.2021, dar acestea nu au fost încă validate de către lichidator. 

Cheltuielile de procedură aferente anului 2020, cu care Fondul s-a înscris la masa credală, dar care încă nu au 

fost validate de către lichidatori, sunt în sumă de 89.486 lei, iar cheltuielile reprezentând creanță de asigurare 

sunt în sumă de 40.891.109 lei. Astfel, sumele înscrise ca active contingente totalizează 40.980.595 lei, iar 

ajustarea de valoare pentru aceste active este în sumă de 39.157.003 lei. 

 

În elementul Alte creanțe sunt înregistrate în principal sumele de recuperat ca urmare a înregistrării 

unor debite care reprezintă popriri și plăți din conturile bancare ale Fondului ca urmare a executărilor 

judecătorești, cauțiuni plătite în dosarele de executare, debite de recuperat de la creditorii de asigurare sau 

instituții, precum și sume de recuperat de la Casa de Sănătate București pentru concedii medicale achitate de 

către Fond în perioada 2019-2020. La data de 31 decembrie 2020 valoarea acestora a fost de 5.543.091 lei (la 

data de 31 decembrie 2019: 3.670.601 lei). Ajustări pentru depreciere s-au înregistrat atât pentru sumele 

poprite sau plătite din conturile bancare, cât și pentru sumele de recuperat din restituiri de prime și despăgubiri 

plătite creditorilor de asigurări, în funcție de estimarea de recuperare a acestor sume, efectuată de către Direcția 

Juridică a Fondului, aceste sume fiind la data de 31 decembrie 2020 în valoare de 3.097.546 lei (la data de 31 

decembrie 2019: 1.676.377 lei). Pentru recuperarea sumelor poprite sau executate, Fondul a depus contestații 

în instanță. 

 

Investițiile pe termen scurt sunt constituite din depozite și titluri de stat pe termen scurt, acestea având 

o valoare contabilă la data de 31 decembrie 2020, de 311.111.366 lei (la data de 31 decembrie 2019: 

307.358.834 lei). Investițiile pe termen scurt ale Fondului de Garantare a Asiguraților la data de 31 decembrie 

2020 sunt în sumă de 304.986.195 lei (la data de 31 decembrie 2019: 274.120.725 lei), iar cele ale Fondului de 

rezoluție pentru asigurători sunt în sumă de 6.125.171 lei (la data de 31 decembrie 2019: 33.238.109 lei). 

 

În elementul Casa și conturi la bănci este înregistrat disponibilul în numerar, conturi curente la bănci și 

depozite cu termene până la 3 luni, ale Fondului de Garantare a Asiguraților și Fondului de rezoluție pentru 

asigurători, valoarea aferentă la 31 decembrie 2020 fiind de 12.819.831 lei (31 decembrie 2019: 21.174.258 lei). 
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Datoriile prezentate în bilanț la 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 3.444.626 lei (la data de 31 

decembrie 2019: 2.833.140 lei) și sunt formate din sume datorate către furnizori pentru livrare de bunuri și 

prestări de servicii, salarii și drepturi cuvenite aferente lunii decembrie 2020, contribuțiile sociale și impozitele 

aferente salariilor datorate către bugetul de stat pentru luna decembrie 2020, sume datorate cu titlu de 

despăgubiri/indemnizații creditorilor de asigurări și decontări în curs de clarificare. Suma datorată la data de 31 

decembrie 2020 către creditorii de asigurare este de 1.467.121 lei și se compune din: suma de 981.660 lei către 

creditorii de asigurări ai societății Astra, 213.139 lei către creditorii de asigurări ai societății Carpatica Asig S.A. 

și 272.322 lei către creditorii de asigurări ai societății Forte.  

 

Provizioanele specifice la 31 decembrie 2020 au fost în sumă de 86.650.656 lei, în scădere semnificativă 

față de 31 decembrie 2019, când au fost în sumă de 158.890.640 lei, din cauza anulării acestora în cursul anului 

2020 pe măsură ce dosarele de daună, respectiv cererile de restituire de primă, au fost analizate și aprobate sau 

respinse de către Comisia Specială (a se vedea elementul Ajustări privind provizioanele specifice din Contul de 

profit și pierdere). 

 

Provizioanele specifice sunt constituite ca urmare a preluării dosarelor de daună de la societățile aflate 

în faliment, precum și a dosarelor deschise direct de către Fond pentru asigurații societăților în faliment, separat 

pentru activitatea de asigurări generale, respectiv de asigurări de viață.  

 

La 31 decembrie 2020, urmare a rămânerii definitive la data de 14.01.2021 a deciziei A.S.F. cu privire la 

starea de insolvență a societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A., precum și a preluării 

evidențelor tehnico-operative ale acestei societăți la data de 10.02.2021, Fondul a ajustat situațiile financiare, 

înregistrând provizioane specifice aferente în sumă de 30.845.012 lei. 

 

În categoria provizioanelor, altele decât provizioanele specifice, sunt incluse provizioanele pentru litigii, 

provizioane pentru beneficiile angajaților (provizionul de pensionare) și alte provizioane formate din provizionul 

constituit pentru concediile de odihnă neefectuate în perioada 2019-2020 și provizionul constituit pentru prima 

de performanță aferentă anului 2020.  
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Provizioanele pentru litigii, la data de 31 decembrie 2020, au fost în valoare de 189.300.375 lei (la data 

de 31 decembrie 2019: 207.453.805 lei) și au fost constituite pentru acele litigii în care Fondul are calitatea de 

pârât, ca urmare a formulării contestațiilor de către petenți împotriva deciziilor emise de Fond. Acestea sunt 

recunoscute la valoarea pretențiilor solicitate de petenți, ponderată cu șansa de câștig / pierdere estimată de 

Direcția Juridică.  

 

 În anul 2019, precum și în anul 2020, în cazul litigiilor privind contestațiile la deciziile emise de Comisia 

Specială (tardivitate, daune morale, condiții de asigurare, plafon de garantare, prescripție, lipsă calitate creditor 

și altele), cu excepția regreselor administrative, Direcția Juridică a revizuit estimarea pentru șansa de 

admitere/respingere a contestației F.G.A, luând în considerare, experiența F.G.A. acumulată până în prezent 

coroborată cu  pronunțarea soluțiilor de instanță. Astfel, s-a analizat numărul total de contestații 

admise/respinse în fond de Curtea de Apel București Secția Contencios Administrativ și Fiscal (un procent de 

34,93% fiind în favoarea creditorilor de asigurare) și, din motive de prudență, provizioanele au fost constituite 

pentru 40% din valoarea totală a litigiilor, acestea reprezentând la data de 31 decembrie 2020 suma de 

97.962.072 lei. 

 

În cazul litigiilor privind contestațiile la deciziile emise de Comisia Specială de către asigurătorii în regres 

și societățile de leasing, Direcția Juridică a propus în anul 2019 ca provizionul pentru aceste litigii să se constituie 

la nivelul pretențiilor solicitate, aceasta reprezentând 100% din valoarea litigiilor. Având în vedere Decizia ÎCCJ 

nr.29/2020, aceste dosare au fost provizionate și pe parcursul anului 2020 cu 100% din valoarea litigiului, 

provizionul constituit la data de 31 decembrie 2020 fiind în sumă de 91.338.303 lei. 

 

 În Capital și Rezerve, un element semnificativ este reprezentat de Fondul de rezoluție pentru asigurători. 

În cursul anului 2017 disponibilitățile Fondului de rezoluție pentru asigurători provenind din contribuții încasate 

de la societățile de asigurări, au atins plafonul stabilit de art.1 alin. (2) din Norma ASF nr.3/2016, privind cotele 

de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluție pentru asigurători, administrat de Fondul de 

Garantare a Asiguraților. Astfel, începând cu luna iulie 2017 s-a sistat calculul și plata contribuției la Fondul de 

rezoluție de către societățile de asigurări, ultima luna de raportare rămânând luna iunie 2017. La data de 31 

decembrie 2020 Fondul de rezoluție este de   54.802.447 lei (la data de 31 decembrie 2019: 52.987.775 lei), din 
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care suma de 50.166.235 lei reprezintă contribuții datorate la FRA și suma de 4.636.212 lei reprezintă fructificări 

din disponibilitățile F.R.A.  

 

 În ceea ce privește Capitalul Propriu, acesta a înregistrat o creștere în anul 2020, de la suma de 

348.235.901 lei la data de 31 decembrie 2019, la suma de 425.428.177 lei la data de 31 decembrie 2020, 

datorită, în principal, înregistrării unui rezultat financiar pozitiv - profit (a se vedea explicațiile de mai jos din 

cadrul Contului de profit și pierdere).  

 

 Contul de profit și pierdere al Fondului pentru anul 2020 se prezintă astfel: 

                                                                                           Tabel 11.                                                                                ( -lei-) 

 

Denumirea indicatorilor 

Perioada de raportare 

An precedent  

2019  

An curent  

2020  

1 2 3 

1 Venituri specifice Fondului de garantare a Asiguraților 330.328.488 255.415.013 

I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  330.541.596 255.496.510 

2 Cheltuieli specifice Fondului de Garantare a Asiguraților 167.612.363 123.964.660 

3 Cheltuieli cu materialele consumabile, alte cheltuieli 

materiale și externe 

358.224 308.404 

4 Cheltuieli cu personalul 20.588.415 19.888.412 

5 Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 

necorporale 

669.958 464.886 

6 Ajustări de valoare privind activele circulante  60.393 2.484 

7 Ajustări de valoare privind creanțele Fondului de 

Garantare a Asiguraților 

207.560.477 143.100.580 

8 Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli privind prestațiile 

externe, cheltuieli cu alte impozite și taxe, alte cheltuieli) 

2.646.952 2.736.498 

9 Ajustări privind provizioanele -40.449.541 -17.834.406 

10 Ajustări privind provizioanele specifice -328.600.171 -72.239.984 

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 

9 + 10) 

30.447.070 200.391.534 

REZULTAT DIN EXPLOATARE (I - II) 300.094.526 55.104.976 

III. VENITURI FINANCIARE 18.111.413 20.150.412 
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Denumirea indicatorilor Perioada de raportare 

An precedent 

2019 

An curent 

2020 

IV. CHELTUIELI FINANCIARE 82.104 42.228 

REZULTAT  FINANCIAR (III - IV) 18.029.309 20.108.184 

11. VENITURI TOTALE (I + III) 348.653.009 275.646.922 

12. CHELTUIELI TOTALE (II + IV) 30.529.174 200.433.762 

V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI CURENT - PROFIT (11 - 12) 318.123.835 75.213.160 

 

Elementele prezentate în tabelul de mai sus - Contul de profit și pierdere au înregistrat diferențe 

semnificative, în anul 2020 față de anul 2019, pentru următoarele elemente: 

 ajustările cu provizioanele (cheltuieli minus venituri) la 31 decembrie 2020 (-17.834.406 lei) aflate în 

creștere față de anul precedent (la data de 31 decembrie 2019: - 40.449.541 lei) datorită în principal înregistrării 

unor anulări de provizioane pentru litigii mai mici față de anul 2019. În anul 2019 sumele înregistrate în cheltuieli 

și venituri cu provizioanele pentru litigii au fost mai mari ca urmare a modificării de estimare contabilă cu privire 

la provizioanele pentru litigii – pentru litigiile aflate pe rol, altele decât regresele administrative, s-a constituit 

provizion pentru 40% din valoarea pretențiilor solicitate, față de 100% din valoarea acestora, cât era stabilit 

anterior nivelul acestora, aceasta conducând la înregistrarea unor venituri din provizioane mai mari, iar pentru 

litigiile cu privire la regresele administrative s-a constituit provizion pentru 100% din valoarea pretențiilor 

solicitate, față de procentul considerat anterior de 67%, aceasta conducând la înregistrarea unor cheltuieli cu 

provizioane mai mari;  

 ajustările privind provizioanele specifice (cheltuieli minus venituri) au fost mai mari în anul 2020 (-

72.239.984 lei) față de anul 2019 (-328.600.171 lei), datorită reluării la venituri a unor sume mai mici, 

înregistrate anterior în provizioane specifice, pentru dosarele preluate sau deschise de către F.G.A. Aceste 

venituri s-au înregistrat pe măsura aprobării sau respingerii de către Comisia Specială a cererilor de plată. 

Cheltuielile cu provizioanele specifice au fost mai mici în anul 2020 față de anul precedent datorită înregistrării 

unui număr mult mai mic de cereri de plată, pentru care a fost necesară constituirea provizionului, aici fiind 

incluse și provizioanele aferente societății Certasig, urmare a preluării evidențelor tehnico-operative de către 

Fond; 

 în cursul anului 2020, Comisia Specială a continuat să aprobe/respingă un număr de dosare de daună și 

cereri de restituiri de primă, dar care a fost mai mic decât în anul precedent, motiv pentru care sumele aprobate 
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la plată reflectate în cheltuieli specifice ale F.G.A. (la data de 31 decembrie 2020: 123.964.660 lei) au fost mai 

mici decât în anul 2019 (la data de 31 decembrie 2019: 167.612.363 lei). Aceste sume aprobate și achitate de 

F.G.A. au fost înregistrate ulterior în tabelele publicate de către lichidatorii societăților Astra S.A., Carpatica Asig 

S.A. și Forte Asigurări Reasigurări S.A. ca și creanță de asigurare și reprezintă venituri aferente creanțelor de 

recuperat la masa credală; 

 veniturile aferente creanțelor de recuperat de la masa credală au fost la 31 decembrie 2020 în valoare 

totală de 153.678.474 lei (31 decembrie 2019: 234.063.496 lei), rezultând astfel o diminuare a veniturilor 

specifice ale Fondului față de anul 2019; 

 veniturile specifice aferente anului 2020 cuprind de asemenea, și veniturile din contribuții datorate de 

asigurători Fondului, în sumă de 101.507.301 lei și fiind astfel mari decât cele înregistrate în anul 2019, în sumă 

de 96.096.786 lei; 

 din sumele validate la masa credală de către lichidatorii societăților aflate în faliment, F.G.A. a estimat 

pentru creanța de asigurare înscrisă în tabelele publicate de către aceștia, o rată de recuperare de 1% pentru 

societatea Astra S.A. (2% la 31 decembrie 2019), 5% pentru societatea Carpatica Asig S.A. (10% la 31 decembrie 

2019), și de 30% pentru societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A. (30% la 31 decembrie 2019), înregistrând la 

31 decembrie 2020, o creștere pentru ajustarea de valoare a creanțelor de recuperat de la masa credală față de 

anul precedent. Ajustările de valoare ale creanțelor au fost înregistrate concomitent cu veniturile specifice, care 

au fost mai mici în anul 2020, acestea fiind reflectate în elementul Ajustări de valoare privind creanțele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Str. Vasile Lascăr nr. 31, sector 2, București, www.fgaromania.ro, office@fgaromania.ro 
Tel: +4021.201.10.60; Fax: +4021.201.10.61 

Documentul conține date cu caracter personal prelucrate conform Regulamentului UE 2016/679 

Fondul de garantare a asiguraților deține un sistem de management al calității certificat de organismul de certificare CERTIND conform 

cu cerințele: SR EN ISO/IEC 27001:2018 / ISO/IEC 27001:2013 

Pagina 51 din 65 

 

7. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE F.G.A.  
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8.  SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI  

 

În anul 2020 a fost realizată, conform procedurii definite, evaluarea completă a grupelor de riscuri 

definite în cadrul „Registrului General de Riscuri și Controale Asociate”, fiind actualizate nivelurile de expunere 

și de control al amenințărilor specifice fiecărei categorii de riscuri. Totodată, au fost actualizate și completate 

procedurile de lucru specifice și au fost realizate studii de impact referitoare la posibilitatea efectuării 

plasamentelor în valută (în general) și în mod particular pentru cazul falimentului Certasig.   

 

La finalul primului trimestru al anului 2020 au fost analizate și sintetizate riscurile specifice tehnologiei 

informației, fiind transmis către A.S.F. „Raportul privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de 

utilizarea sistemelor informatice pentru anul 2019”.  

 

În cursul anului 2020 au avut loc cinci ședințe ale Comisiei de Management al Riscurilor. În cadrul 

acestora au fost analizate cu prioritate riscurile cheie ale F.G.A., au fost urmărite măsurile de atenuare 

implementate și riscurile reziduale aferente. Totodată în cadrul ședințelor s-a analizat și au fost avizate proceduri 

de lucru specifice gestionării riscurilor și materialele de prezentare a activității în cadrul Comitetului de Audit.   

 

9.    AUDIT INTERN 

 

La sfârșitul anului 2019, Responsabilul Audit Intern a dezvoltat Planul de Audit Intern aferent anului 

2020, plan ce a inclus misiunile de audit de efectuat pe baza analizei de risc, a impactului în realizarea 

obiectivelor F.G.A., precum și cerințele legislative existente. Planul de Audit a fost aprobat de către Consiliul de 

Administrație și transmis către A.S.F. în conformitate cu Norma nr. 24/2019. 

 

În primul trimestru al anului 2020, a fost întocmit Raportul de Audit Intern aferent anului 2019, raport 

ce a inclus principalele constatări rezultate din misiunile de audit efectuate în anul anterior, recomandări și 

statusuri de implementare a acestor recomandări. Raportul anual a fost aprobat de către Consiliul de 

Administrație și transmis către A.S.F. în conformitate cu Norma nr. 24/2019.  
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În cursul anului 2020 au avut loc 6 ședințe ale Comitetului de Audit, ședințe în cadrul cărora s-au discutat 

rapoartele de audit intern emise, precum și materialele informative cu privire la managementul riscului și 

controlul intern.  

 

Planul de audit aferent anului 2020 a fost realizat în întregime. Ca urmare a misiunilor desfășurate, 

Responsabilul Audit Intern a emis rapoarte de audit prin care s-au evidențiat problemele de audit identificate, 

recomandări și statusuri de implementare. Toate problemele de audit identificate sunt monitorizate în vederea 

implementării recomandărilor agreate de conducere, în termenele de soluționare asumate. 

 

10.   CONTROL INTERN 

 

La sfârșitul anului 2020, Specialistul Control Intern a dezvoltat Planul de Control Intern aferent anului 

2021, plan ce a inclus misiunile de control intern de efectuat şi stabilite, în principal, în  baza evaluării sistemului 

de control intern, a concluziilor misiunilor de control intern anterioare, precum şi ȋn urma discuțiilor cu 

conducerea executivă a F.G.A. Planul de Control Intern a fost aprobat de către conducerea executivă a F.G.A.  

 

În primul trimestru al anului 2020, a fost întocmit raportul privind acţiunile de control intern din anul 

anterior (2019), raport ce a inclus constatările rezultate în urma procesului de control şi monitorizare şi măsurile 

de acţiune propuse. Raportul privind acţiunile de control intern din anul anterior (2019) a fost aprobat de către 

conducerea executivă a F.G.A. și transmis către A.S.F., în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 8/2016 şi a 

Normei A.S.F. nr.24/2019.  

 

Planul de control intern aferent anului 2020 a fost realizat în întregime, rapoartele misiunilor de control 

intern cu constatările aferente fiind prezentate conducerii executive. Totodată, rapoartele de activitate 

trimestriale elaborate de specialistul control intern au fost prezentate în ședințele Comitetului de Audit. De 

asemenea, specialistul control intern a urmărit implementarea recomandărilor formulate cu ocazia desfăşurării 

misiunilor de control intern ȋn termenele stabilite, informând ȋn acest sens conducerea executivă şi Comitetul 

de Audit. 
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Ȋn cursul anului 2020, specialistul control intern a acordat suport structurilor F.G.A. ȋn procesul de 

revizuire a procedurilor operaţionale şi de sistem.  

 

11.   STRUCTURA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FRAUDELOR 

 

Activitatea desfășurată de către inspectorul de specialitate, în ceea ce privește prevenirea și combaterea  

fraudei, are drept scop analizarea datelor și informațiilor ce constituie suspiciune de fraudă și sesizarea 

organelor abilitate în vederea realizării procedurilor legale de tragere la răspundere a persoanelor vinovate, 

atunci când este cazul. 

 

Pe parcursul anului 2020, au fost investigate un număr total de 547 dosare de daună cu potențiale 

suspiciuni de fraudă. Din numărul total de dosare investigate, 521 dosare de daună au fost retransmise pe 

circuitul de revizare cu referat de continuare a instrumentării, nefiind suspecte de fraudă, 12 dosare de daună 

au fost transmise cu propunere de respingere la plată, 7 dosare de daună au fost transmise cu propunere de 

plată parțială , iar pentru 7 dosare s-a identificat necesitatea efectuării recuperării primei de asigurare de la 

asigurații RCA. 

 

12.     TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  

 

În ceea ce privește activitățile Serviciului I.T., din cadrul F.G.A., se pot enumera următoarele activități: 

 au fost efectuate activități tehnico-organizatorice care au avut ca scop menținerea sau restabilirea în 

stare operațională al sistemul informatic propriu; 

 a fost efectuat un audit IT extern efectuat de către Certind în urma căruia F.G.A. a obținut certificarea 

ISO27001/2018; 

 în urma unei proceduri de achiziție publică, s-a demarat proiectul de implementare a unui sistem 

informatic destinat gestiunii informațiilor și al fluxurilor de lucru din cadrul Fondului de Garantare a 

Asiguraților; 

 în conformitate cu Norma A.S.F. nr. 4/2018, a efectuat evaluarea periodică al vulnerabilităților în 

vederea identificării, analizării și clasificării vulnerabilităților și al potențialelor riscuri cibernetice 
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aferente vulnerabilităților identificate în sistemul informatic propriu și a aplicat soluții de remedierea 

acestora;  

 s-a efectuat testarea periodică a Planului de Recuperare în caz de dezastru. Testarea a constat în 

funcționarea aplicațiilor din  Centrul de recuperare în caz de dezastru. În urma acestui test a fost revizuit 

Planul de recuperare în caz de dezastru.  

 

13.       PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Activitatatea de protecție a datelor cu caracter personal s-a desfășurat în concordanță cu obiectivul 

Autorității Naționale de Supraveghere de apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, 

în special a dreptului la viață privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație 

a acestor date. 

În cadrul Fondului s-a urmărit asigurarea unui nivel ridicat de protecție prin aplicarea consecventă și 

omogenă a normelor în materie de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

Procesul de reformare legislativă la nivelul UE a impus în primul rând asigurarea conformității cu GDPR, 

precum și instruirea, responzabilizarea și implicarea echipei de utilizatori în vederea reducerii riscurilor specifice 

și prevenirea încălcării securității datelor cu caracter personal.  

 

În sensul celor de mai sus, în perioada analizată, s-au materializat următoarele acțiuni: 

 ședințe trimestriale ale Comisiei pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal și 

revizuirea componenței acesteia, în funcție de fluctuația personalului; 

 dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal prin derularea 

Planului anual de pregătire a utilizatorilor.  

 elaborarea a 4 materiale de instruire generală privind obligații/responsabilități ce revin utilizatorilor cu 

ocazia prelucrării datelor cu caracter personal în vederea evitării accesului ilegal la date; Protecția 

datelor în contextul pandemiei; Aspecte practice GDPR în contextul COVID-19; Declarația privind 
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prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei COVID-19 adoptată de Comitetul 

European pentru Protecția Datelor; 

 monitorizarea activității de prelucrare a datelor în cadrul Fondului, revizuirea periodică a evidenței 

prelucrărilor organizată la nivelul DPO cu noi activități de prelucrare rezultate din monitorizare; 

evaluarea riscurilor specifice prelucrării datelor cu caracter personal; 

 asigurarea consilierii de către DPO a salariaților structurilor Fondului privind activitățile specifice 

desfășurate cu incidență asupra prelucrării datelor cu caracter personal. 

 

În anul 2020, în cadrul Fondului nu au fost înregistrate cereri GDPR din partea persoanelor vizate și nici 

incidente privind securitatea datelor cu caracter personal.  

 

14. ACTIVITATEA F.G.A.  ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL 

 

Fondul de Garantare a Asiguraților, ca schemă de garantare din România, este membru al Forumului 

Internațional al Schemelor de Garantare în Asigurări (International Forum of Insurance Guarantee Schemes – 

I.F.I.G.S.), un forum internațional care promovează încă de la înființarea acestuia, în anul 2013, protejarea 

creditorilor de asigurări prin cooperarea internațională a schemelor de garantare existente.  

Printre membrii acestei organizații se numără scheme de garantare din: Australia, Canada, Taiwan, 

Franța, Germania, Grecia, Coreea, Kenya, Malaezia, Norvegia, Polonia, Singapore, Spania, Thailanda, Marea 

Britanie, Statele Unite ale Americii.  

 

 La începutul anului 2020, F.G.A. a participat, prin reprezentant, ca membru în cadrul Grupului de lucru 

I.F.I.G.S, alaturi de reprezentanți ai schemelor de garantare din Germania, Canada, Regatul Unit, Spania și SUA, 

la elaborarea unui material conținând opiniile I.F.I.G.S, pe baza practicii schemelor de garantare membre 

I.F.I.G.S, referitoare la o serie de teme propuse de E.I.O.P.A. în ceea ce privește minima armonizare a schemelor 

de garantare. Materialul elaborat de către E.I.O.P.A., ținând seama de opiniile exprimate de către I.F.I.G.S, a fost 

publicat spre consultare publică ulterior în cursul anului 2020.  
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 Parte a misiunii de schimb de experiență între membrii,  I.F.I.G.S a circulat un chestionar referitor la 

impactul pandemiei COVID-19 în jurisdicțiile naționale în ceea ce privește măsurile de supraveghere/ 

reglementare și funcționarea schemelor de garantare în asigurări. Rezultatele chestionarului au revelat faptul 

că majoritatea schemelor de garantare membre I.F.I.G.S au implementat telemunca, unele dintre acestea 

adoptând pe termen lung această metodă de lucru. Folosirea mijloacelor electronice securizate pentru ședințe 

și întruniri a devenit semnificativ mai populară. Majoritatea schemelor de garantare membre I.F.I.G.S au activat 

Business Continuity Plans și au declarat ca nu au întâmpinat dificultăți semnificative la nivel financiar în 

jurisdicțiile proprii. De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare pentru asigurarea sănătății angajaților prin 

limitarea contactului cu terțe persoane, măsurarea temperaturii înaintea accesului în sedii și dezinfecția 

periodică a spațiilor de lucru și a spațiilor comune. 

 

 De asemenea, în perioada de raportare, Grupul de Lucru din cadrul I.F.I.G.S care gestionează schimbul 

de informații, din care face parte și F.G.A., a transmis către membrii I.F.I.G.S un chestionar conținând întrebări 

referitoare la aspecte precum domeniul de aplicare, nivelul de protecție, tipul contribuțiilor și modalitatea de 

stabilire și colectare a acestora, precum și eventuale atribuții în cadrul rezoluției asigurătorilor. Scopul 

chestionarului a urmărit centralizarea răspunsurilor primite în scopul conturării unui Profil aferent fiecărui 

membru I.F.I.G.S, pentru o mai facilă identificare a similitudinilor și diferențelor între schemele de garantare. 

 

F.G.A. a participat, prin reprezentant, și la Conferința anuală și Adunarea Generală a Membrilor I.F.I.G.S, 

desfășurată online. Cu această ocazie, cele 3 Grupuri de Lucru din cadrul I.F.I.G.S, F.G.A. făcând parte din 2 dintre 

ele, au prezentat scurte informări privind activitatea desfășurată la nivelul fiecăruia pe parcursul anului 2020. 

Un reprezentant al E.I.O.P.A., invitat la Conferința anuală, a reiterat interesul E.I.O.P.A. în demersurile de 

conturare a unui cadrul legal armonizat privind schemele de garantare la nivelul Uniunii Europene și a salutat 

experiența I.F.I.G.S.  De asemenea, materialul elaborat pe parcursul anilor 2019-2020 referitor la Principiile de 

Bază ale I.F.I.G.S, conținând îndrumări și propuneri referitoare la constituirea, implementarea și funcționarea 

schemelor de garantare, a fost adoptat prin vot. Tot cu această ocazie a fost constituit și noul Comitet de 

Management al I.F.I.G.S. Astfel, schema de garantare din Coreea de Sub a ocupat poziția de Chair, pentru poziția 

de First Vice Chair a fost votată schema de garantare din Malaysia iar poziția de Second Vice Chair a fost ocupată 

de Canada, potrivit dispozițiilor Statutului I.F.I.G.S. 
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Activitatea F.G.A. în context internațional în cursul anului 2020 s-a concretizat și prin participarea la o 

serie de webinarii și conferințe, notabile fiind Webinarul organizat de către Malaysia Deposit Insurance 

Corporation (P.I.D.M.) și programul virtual de training organizat de către Korea Deposit Insurance Corporation 

(K.D.I.C.), evenimente care au reunit fiecare peste 150 de participanți din 20 de jurisdicții, fiind reafirmată astfel 

determinarea membrilor I.F.I.G.S de a colabora cu privire la chestiuni de interes comun în ceea ce privește 

dezvoltarea protecției deținătorilor de polițe de asigurare.  

 

F.G.A. a participat și la Conferința anuală a I.A.I.S. (International Association of Insurance Supervisors), 

organizată online și accesibilă nu numai autorităților de supraveghere, dar și altor participanți cu interes pe piața 

asigurărilor. Conferința a vizat discuții asupra gestionării riscului climatic pe piața asigurărilor și reducerea 

decalajului în asigurare (insurance protection gap). Prioritățile I.A.I.S. în anii următori vizează menținerea 

stabilității financiare prin monitorizarea riscurilor, incluzând atât monitorizarea potențialelor vulnerabilități 

decurgând din impactul Covid-19, cât și monitorizarea și gestionarea oportunităților accelerate de criza 

pandemică, precum inovația tehnologică. 

 

Pe parcursul anului 2020, prin implicarea constantă și susținută în demersurile I.F.I.G.S, F.G.A. și-a 

reafirmat consecvența și responsabilitatea în aprofundarea principiilor protecției deținătorilor de polițe de 

asigurare.  

 

Urmărind construirea unei imagini mai active și mai implicate în demersuri conexe protecției 

asiguraților, ceea ce va duce atât la sporirea culturii educaționale a asiguraților cât și la creșterea capitalului de 

imagine al F.G.A., la finalul anului 2020, cu ocazia a 5 ani de la înființarea ca persoană juridică de drept public, 

F.G.A. a publicat în ediția specială a lunii decembrie a Revistei PRIMM – Asigurări & Pensii, un articol detaliind 

activitatea și performanțele F.G.A. în acești ani.  

 

Mona Lucia Cucu 

Director General Adjunct 1 

având delegate atribuțiile specifice Directorului General 
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Anexa 1 – CONSTITUIRE SURSE DE FINANȚARE F.G.A. 

LISTA SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE CARE AU CONSTITUIT ȘI VIRAT CONTRIBUŢII LA F.G.A. ÎN ANUL 2020 

 

1.   ABC ASIGURĂRI-REASIGURĂRI S.A.; 

2. ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.; 

3. ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.; 

4. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.;  

5. ASITO KAPITAL S.A.;  

6. ASTRA S.A. – prin lichidator;  

7. BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A.; 

8. BRD ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.; 

9. COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMANIA (CARE-ROMANIA) S.A.; 

10. CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE S.A.;  

11. SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.; 

12. ERGO ASIGURĂRI S.A.; 

13. ERGO ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.; 

14. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.; 

15. EUROLIFE ERB ASIGURĂRI GENERALE S.A.; 

16. EUROLIFE ERB ASIGURĂRI VIAŢĂ S.A.; 

17. GARANTA ASIGURĂRI S.A.;  

18. GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.;  

19. GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A.; 
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20. GOTHAER ASIGURĂRI - REASIGURĂRI S.A.; 

21. GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A.; 

22. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.; 

23. NN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.; 

24. NN ASIGURĂRI DE S.A.; 

25. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.;  

26. ONIX ASIGURĂRI S.A.; 

27. POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (P.A.I.D.); 

28. SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.; 

29. UNIQA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.; 

30. UNIQA ASIGURĂRI S.A.. 
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Anexa 2 - Organigrama F.G.A. la data de 31.12.2020 
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