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În decursul timpului, legiuitorul a fost preocupat 
reglemnetarea unor aspecte ce țin de activitatea de 

asigurări, atât cu privire la  redresarea financiară, 

falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea 
de asigurări, cât și cu privire la protejarea creditorilor de 

asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător, 

context în care a fost constituit Fondul de garantare a 

asiguraţilor.  



 

Fondul de garantare a asiguraţilor 

 

Fondul de garantare a asiguraţilor este constituit ca 
persoană juridică de drept public.  

Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut 
propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de 
administraţie al Fondului.  

Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, 
are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de 
consecinţele insolvenţei unui asigurător.  

Pentru înlesnirea raporturilor de drept internaţional privat în 
materia insolvenţei unui asigurător, Fondul poate încheia 
acorduri de cooperare cu scheme de garantare în domeniul 
asigurărilor din alte state şi cu alte părţi interesate în 
dezvoltarea protecţiei deţinătorilor de poliţe de asigurare. 

 

Legea nr.213/2015 s-a instituit  



Noțiuni utilizate. În acest context, sunt necesare a fi 

prezentat înțelesul unor noțiuni cu care operează 

legiuitorul. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare și Legea nr.213/2015 privind 

Fondul de garantare a asiguraţilor:  

 



 

În ceea ce privește rolulul acestui Fond în  deschiderea și 

deasfășurarea  procedurii falimentului pronunţată 

împotriva unui asigurător,  aceasta este prevăzut cu 
precădere în Legea Legea nr. 85/2014  și în Legea 

nr.213/2015. 
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Procedura falimentului societăţilor de 

asigurare/reasigurare.  

Reglementare. Potrivit noilor prevederi, care se regăsesc 

în Titlul II – Procedura insolvenței, Capitolul IV: Dispoziții 

privind falimentul societăților de asigurare/reasigurare din 

Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, procedura falimentului, 

reglementată prin acest capitol, se aplică societăților de 

asigurare/reasigurare,  inclusiv sucursalelor acestora cu 
sediul în străinătate, precum și sucursalelor și filialelor 

societăților de asigurare din state terțe, care au sediul în 

România.  



În  procedura soluționării cererii de deschidere a 

procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare, 

în urma înregistrării cererii, potrivit legii, se vor cita 

societatea de asigurare/reasigurare debitoare, atât prin 

administrator interimar, cât şi prin reprezentantul 

asociaţiilor/acţionarilor şi, după caz, creditorul care a 

formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere 

Financiară. Totodată, va fi notificat şi Fondul de 

garantare. 

 



 În urma pronunţării hotărârii de deschidere a 

procedurii falimentului, lichidatorul judiciar comunică 

de îndată despre aceasta părţilor interesate, 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, Fondului de 

garantare, precum şi oficiului registrului comerţului 

unde este înregistrată societatea de 

asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării 

menţiunii «societate de asigurare/reasigurare în 

faliment». 

 Comunicarea se publică, prin grija Fondului de 

garantare, în cel puţin două ziare de circulaţie 

naţională, potrivit dispoziţiilor legale.  



 Din comitetul creditorilor face parte, în mod 

obligatoriu, Fondul de garantare 

 



 Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are 

drept consecinţă retragerea de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a autorizaţiei de funcţionare 

a societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, dacă 

această măsură nu s-a dispus anterior pronunţării 

hotărârii. Lichidatorul judiciar va publica hotărârea 

judecătorului-sindic în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, precum şi în cel puţin două ziare de 

circulaţie naţională. Odată cu publicarea va 

comunica hotărârea atât autorităţii competente, cât 

şi Fondului de garantare. 

 



 Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata 

sumelor cuvenite de la Fondul de garantare 

 

  La data publicării deciziei prin care Autoritatea de 
Supraveghere Financiară constată existenţa indiciilor 

stării de insolvenţă a societăţii de 

asigurare/reasigurare şi imposibilitatea redresării se 

naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita 

plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. De 

la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere 

a procedurii falimentului, în condiţiile prezentului titlu, 

Fondul de garantare este în drept să efectueze plăţi 

din disponibilităţile acestui fond, în vederea achitării 

sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii. 

 



Este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanţe de 

asigurări au fost plătite de la Fondul de garantare să mai 

înregistreze cereri şi/sau să mai solicite valorificarea 

creanţelor şi/sau plata sumelor pretinse, în cadrul 

procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare 

debitoare.  

Fondul de garantare este îndreptăţit să solicite 

autorităţilor competente stabilirea răspunderii pretinşilor 

creditori şi să îi oblige pe aceştia la restituirea sumelor 

încasate în mod necuvenit. 

 



Încasarea indemnizațiilor/despăgubirilor 

 
1. 

Potrivit dispoziţiilor prezentului cod, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 
503/2004, societăţile de asigurare şi reasigurare pot fi subiect doar al 
procedurii de faliment. Ele nu se pot reorganiza judiciar, redresarea 
lor, fie pe bază de plan, fie prin administrare specială, având 
caracter extrajudiciar administrativ. Procedura de redresare este 
reglementată de dispoziţiile art. 4-27 din Legea nr. 503/2004.otrivit 
art.14 din Legea nr.213/2015 privind Fondul de garantare a 
asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.550 
din 24 iulie 2015, în vederea încasării indemnizațiilor/despăgubirilor, 
orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări 
împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată 
în acest sens, adresată Fondului în termen 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. Pe măsura înregistrării și analizării cererilor 
de plată ale creditorilor de asigurări, împreună cu documentele 
anexate, se întocmește lista creditorilor de asigurări ale căror 
creanțe certe, lichide și exigibile urmează să fie plătite din 
disponibilitățile Fondului [art.15 alin.(1) din Legea nr.213/2015]. 

 



Prioritatea creanţele de asigurări 

 Creanţele de asigurări se bucură de prioritate absolută 
faţă de orice alte creanţe, în ceea ce priveşte activele 
admise să reprezinte rezervele tehnice ale societăţii de 
asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. 
Aceste creanţe se plătesc în lei, imediat după plata 
creanţelor prevăzute la art.159 alin.(1) pct. 2 din Legea 
nr.85/2014. 

 Creanţele Fondului de garantare sunt creanţe de 
asigurări, în sensul prezentului titlu, şi se achită în ordinea 
de preferinţă prevăzută anterior, beneficiind de toate 
drepturile şi/sau cauzele de preferinţă legale ale 
acestora, ca urmare a subrogării în drepturile creditorilor 
de asigurări ale căror sume cuvenite au fost achitate din 
disponibilităţile Fondului de garantare. 

 Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de 
preferinţă născute în timpul procedurii de insolvenţă. 
Aceste creanţe cuprind capitalul, dobânzile, precum şi 
alte accesorii, după caz. 
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