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STATUTUL UNIUNII NAŢIONALE A SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE ŞI 
REASIGURARE DIN ROMÂNIA 

 
  
La data modificării prezentului Statut, membrii Uniunii Naționale a Societăților de 

Asigurare și Reasigurare din România sunt următorii: 
 
1. Societatea ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări S.A., cu sediul în str. Căderea Bastiliei nr 80-
84  sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/15882/1994, CUI 
6120740, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-017, 
 
2. Societatea AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala 
Floreşti, cu sediul în str. Avram Iancu nr.506-508, et.5,  Florești, jud. Cluj, număr de 
ordine în Registrul comerțului  J12/3192/2011, CUI 29501352, numărul din registrul 
national judecatoresc, divizia comerciala KRS: 0000012318 (Polish register), membru 
asociat, 
 
3. Societatea ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A., cu sediul în bd. Carol I nr. 31 - 33, sector 2, București, număr de ordine în 
Registrul comerțului J40/304/1991, CUI 336290, număr înmatriculare în registrul 
asigurătorilor RA-023,  
 
4. Societatea AXA Life Insurance S.A., cu sediul în str. Pechea nr. 13, sector 1, 
București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/10318/1997, CUI 10062604, 
număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-032, 
 
5. Societatea BCR Asigurări de Viață VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în 
str. Rabat, nr. 21, et.2, 3, și 4, sector 1, București, număr de ordine în Registrul 
comerțului J40/17847/2005, CUI 18066920, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor 
RA-055, 
 
6. Societatea BRD Asigurări de Viață S.A., cu sediul în Splaiul Independentei nr. 15, 
bloc 100, scara 5, tronson 1, etaj 5, sector 5, București, număr de ordine în Registrul 
comerțului J40/20877/2008, CUI 24870553, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor 
RA-064, 
 
7. Societatea ERGO Asigurări S.A., cu sediul în Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 1A, 
clădirea A, unitatea 4A, etaj 4, sector 1, București, număr de ordine în Registrul 
comerțului J40/8893/2007, CUI 21697068, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor 
RA-059, 
 
8. Societatea ERGO Asigurări de Viață S.A., cu sediul în Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 
1A, cladirea A, unitatea 4B, etaj 4, sector 1, București, număr de ordine în Registrul 
comerțului J40/6000/2009, CUI 25569690, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor 
RA-066, 
 
9. Societatea EUROINS România Asigurare-Reasigurare S.A., cu sediul în Sos. 
Bucuresti-Nord nr.10, GLOBAL CITY Business Park, Cladirea O23, Etaj 4, Voluntari, Jud. 
Ilfov, număr de ordine în Registrul comerțului J23/2823/2011, CUI 5328123, număr 
înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-010, 
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10. Societatea EUROLIFE ERB Asigurări de Viață S.A., cu sediul în bd. Dimitrie 
Pompeiu nr. 6 A, clădirea Olympus, etaj 2, camera 2.06, sector 2, București, număr de 
ordine în Registrul comerțului J40/3247/2007, CUI 21112449, număr înmatriculare în 
registrul asigurătorilor RA-060, membru asociat 
 
11. Societatea GARANTA Asigurări S.A., cu sediul în Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, 
sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/7688/1997, CUI 
9827029, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-020, 
 
12. Societatea GENERALI România Asigurare-Reasigurare S.A., cu sediul în Piata 
Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 și 7, sector 1, București, număr de ordine în Registrul 
comerțului J40/17484/2007, CUI 2886621, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor 
RA-002, 
 
13. Societatea GOTHAER Asigurări-Reasigurări S.A., cu sediul în str. Barbu 
Delavrancea nr. 6A, corp A2, sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului 
J40/12276/2006, CUI 18892336, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-057, 
 
14. Societatea GRAWE România Asigurare S.A., cu sediul în str. Vulturilor 98A, parter 
+ etaj 2, 3, 4, sector 3, București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/263/2001, 
CUI 8398697, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-036, 
 
15. Societatea GROUPAMA Asigurări S.A., cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 45, 
sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/2857/2010, CUI 
6291812, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-009, 
 
16. Societatea Metropolitan Life Asigurari MetLife Europe d.a.c. Dublin - Sucursala 
Bucuresti, cu sediul social în bd. Lascar Catargiu, nr.47-53, etaj 4, sector 1, Bucuresti, 
Romania, număr de ordine în Registrul comerțului nr. J40/135/2016, CUI 35383464, 
membru asociat, 
 
17. Societatea NN Asigurări de Viață S.A., cu sediul în str. Costache Negri, Nr. 1-5, 
sector 5, București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/475/1997, CUI 9100488, 
număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-012, 
 
18. Societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în Aleea 
Alexandru nr.51, sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului 
J40/10454/2001, CUI 14360018, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-047, 
 
19. Societatea UNIQA Asigurări S.A., cu sediul în str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, 
etajele 1-5, sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului J40/13092/2004, 
CUI 1813613, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-007, 
 
20. Societatea UNIQA Asigurări de Viață S.A., cu sediul în str. Nicolae Caramfil nr. 25, 
parter, cam.EO-09, sector 1, București, număr de ordine în Registrul comerțului 
J40/23525/1992, CUI 1589754, număr înmatriculare în registrul asigurătorilor RA-003, 
 
22. Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID), cu sediul în 
Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, bloc D1, etaj 6, sector 1, București, număr de ordine în 
Registrul comerțului J40/10819/2009, CUI 26191737, număr înmatriculare în registrul 
asigurătorilor RA-065. 
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Capitolul I.  DENUMIRE, FORMĂ, DURATĂ 
 
Art.1. Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România 
(UNSAR) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, cu 
caracter nelucrativ, creată în scopul dezvoltării şi extinderii colaborării şi cooperării în 
domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. 
 

Art.2. UNSAR este organizata si functioneaza in baza Ordonantei Guvernului Romaniei 
Nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art.3. UNSAR este persoană juridică română de drept privat şi este supusă legislaţiei din 
România.  
 
Art.4. Sediul UNSAR este in Bucureşti, Bulevardul Libertăţii, nr. 12, bl. 113, sc. 3, et. 6, 
ap. 68, sector 4. 
 
Art.5. Durata UNSAR este nelimitată, Adunarea Generală fiind singurul organ de 
conducere care poate hotărî dizolvarea UNSAR, cu un vot a cel putin 2/3 din totalul 
membrilor săi.  
 
Art.6. Activitatea UNSAR se desfăşoară pe baza prezentului Statut, precum și a oricăror 
acte normative aplicabile, în conformitate cu toate regulile și normele incidente, inclusiv 
din perspectiva dreptului concurenței. 
 
 
Capitolul II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE UNSAR 
 
Art. 7. Scopul  UNSAR il constituie realizarea unui interes general al pieței de asigurări și 
reasigurări și sprijinirea activității membrilor în acest sens. 
 
Art.8. Obiectivele UNSAR sunt: 
a) Formularea și susținerea de propuneri, opinii și puncte de vedere, inclusiv  asupra 
proiectelor de acte normative, metodologii, standarde și alte asemenea cu implicații în 
domeniul asigurărilor în relația cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu alte 
persoane fizice și juridice implicate;  
 
b) Studierea, analizarea și exprimarea sau adoptarea unor poziții formale ale UNSAR 
asupra problemelor referitoare la asigurări şi reasigurări, precum şi realizarea legăturii şi 
a contactului permanent cu  organismele interne şi internaţionale interesate în acest 
domeniu; 
 
c) Apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor, membri ai 
UNSAR în legătură cu aspecte generale privind funcționarea pieței, promovarea activităţii 
de asigurări din România și a industriei asigurărilor pe plan intern şi internaţional; 
d) Educarea populaţiei în ceea ce priveşte domeniul asigurărilor, importanța  asigurărilor,   
prevenirea producerii pagubelor şi limitarea efectului acestora, inclusiv prin sprijinul 
acordat in acest sens  altor persoane de drept public sau privat; 
 
e) Organizarea și susținerea de activități privind calificarea și pregatirea profesională a 
personalului membrilor  UNSAR; 
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f) Organizarea de acţiuni, schimburi de opinii în scopul respectării eticii și a concurenței 
loiale; promovarea celor mai inalte standarde etice si profesionale in industria asigurarilor; 
 
g) Colectarea, procesarea şi publicarea datelor statistice privitoare la activitatea de 
asigurare / reasigurare cu respectarea legislației în vigoare în materie de concurență și a 
prelucrării datelor cu caracter personal; 
 
h) Cooperarea cu asociaţiile şi organizaţiile similare din alte ţări şi participarea ca asociat 
cu drepturi depline, onorific sau observator la organisme şi asociaţii interne şi 
internaţionale de profil, în vederea  realizării unor schimburi de experienţă cu privire la 
practica asigurărilor şi a coordonării activităţilor proprii cu alte asociaţii sau organisme 
specifice; 
 
i) Sprijinirea şi facilitarea aderării membrilor săi la organismele internaţionale din domeniul 
asigurărilor; 
 
j) Studierea şi propunerea de măsuri privind combaterea fraudei în asigurări; 
 
k) Organizarea și promovarea în limitele legii a oricăror altor acţiuni menite să contribuie 
la realizarea efectivă a obiectivelor sale. 
 
Art.9.  În cadrul UNSAR pot fi înființate prin decizie a Consiliului Director grupuri de lucru, 
comisii, comitete, secțiuni sau alte asemenea compuse din membrii interesaţi în domenii 
specifice / tehnice ale activităţii de asigurare. 
 
Capitolul III. MEMBRII  UNSAR 
 
Art. 10. Pot deveni membri ai UNSAR societăţile de asigurare, societăţile de reasigurare 
şi societăţile de asigurare – reasigurare autorizate în România, care aderă la prezentul 
Statut şi plătesc taxa de adeziune, cotizaţia și alte contribuții  în cuantumul şi la termenele 
aprobate de Adunarea Generală.  
 
Art.11. De asemenea, pot deveni membri ai UNSAR societatile de asigurare, societățile 
de asigurare-reasigurare  sau societatile mutuale de asigurare dintr-un stat membru, care 
au dreptul de a desfășura activități de asigurare pe teritoriul României direct sau prin 
intermediul unei sucursale ori filiale  si care aderă la prezentul Statut şi plătesc cotizaţia în 
cuantumul şi la termenele aprobate de Adunarea Generală. 
 
 
Art.12.   
12.1. Calitatea de membru se solicită prin adeziune, pe baza cererii de înscriere înaintată 
Consiliului Director.  
12.2. Cererile pentru obţinerea calităţii de membru se analizează şi se supun spre 
aprobare Adunării Generale de către  Consiliul Director: 
 
Art.13. Membrii au dreptul să se retragă din cadrul UNSAR oricând, cu condiţia de a 
notifica în scris intenţia lor cu cel puțin 3 luni înainte ca retragerea să producă efecte. 
Dispozițiile pct.14.4. sunt aplicabile și în acest caz. 
 
Art.14.  
14.1. Excluderea unui membru se face în cadrul Adunării Generale, la propunerea 
Consiliului Director, în cazurile menționate la pct 14.3. 
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14.2. Excluderea unui membru se decide pe baza votului a cel putin 2/3 din totalul 
membrilor UNSAR. În acest caz, membrul in cauza are posibilitatea de a-şi exprima 
punctul de vedere în fața Adunării Generale anterior adoptării hotărârii de excludere. 
14.3. Cauzele care pot atrage excluderea unui membru, conform acestui articol 14, sunt 
oricare din următoarele: 
(a) neplata cotizațiilor datorate UNSAR  la termenele scadente și nici după ce membrul în 
culpă a fost notificat de Presedintele UNSAR pentru efectuarea plății;  
(b) includerea de către o autoritate sau instituție din cadrul Uniunii Europene pe o listă a 
persoanelor cu risc ridicat/persoane interzise; 
(c) condamnarea membrului pentru fapte penale; 
d) incalcarea obligatiilor prevăzute la pct.16.2. și/sau a oricăror alte obligații ce decurg din 
Statut si / sau din hotărârile Adunarii Generale, precum și din alte acte emise de UNSAR. 
14.4. Calitatea de membru UNSAR încetează de drept în cazul în care membrului 
respectiv îi este retrasă autorizația de a practica activitate de asigurare și/sau 
reasigurare, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. 
14.5. Societăților cărora, indiferent de cauze, le încetează calitatea de membru UNSAR  
nu vor avea niciun drept asupra patrimoniului UNSAR sau asupra cotizațiilor și 
contribuțiilor plătite ori datorate pentru anul în curs. 
 
Art.15. 
15.1. Societăţile care fac parte din UNSAR nu pot fi membre ale unei alte organizaţii 
(asociaţii, uniuni, fundaţii, etc.) profesionale in domeniul asigurărilor din România, cu 
excepţia cazurilor limitativ prevăzute mai jos sau dacă Adunarea Generală este de acord 
în condițiile de cvorum prevăzut la art. 19 lit.q). 
15.2.  Membrii UNSAR care practica asigurarea RCA pot fi de asemenea membri ai 
Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R).  
15.3. De asemenea, membrii UNSAR, autorizați să administreze fonduri de pensii private, 
dupa caz, pot fi membri ai unor asociaţii profesionale care să reprezinte operatorii din 
această piaţă. 
 
Art. 16. Membrii UNSAR au următoarele drepturi şi obligaţii: 
16.1. Drepturi: 

a) să participe la Adunările Generale ale UNSAR, fiecare membru beneficiind de 
un drept de vot în cadrul Adunării Generale; 

b) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale UNSAR; 
c)  să-și exprime punctul de vedere în Adunarea Generală şi să promoveze 

iniţiativele UNSAR; 
d)  să primească şi să beneficieze de informaţiile obţinute de la UNSAR, cu 

respectarea tuturor prevederilor legale incidente, inclusiv cele în materia 
dreptului concurenței; 

e)  să primească la  timp şi complet materialele de dezbatere pentru Adunările 
Generale sau ale Consiliului Director  dacă fac parte din acest organ; 

f)   să aibă drept de acces  la documentele elaborate de UNSAR sau la 
corespondența acesteia în legătură cu subiecte generale, de piață, cu 
respectarea tuturor prevederilor legale incidente, să fie informat cu privire la 
deciziile luate în ședințele Consiliului Director.  

 
16.2. Obligaţii: 

a)  să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului, ale hotărârilor 
Adunărilor Generale, și a oricăror alte documente aprobate de UNSAR prin 
organele sale de conducere, conform competențelor acestora; 

b)  să plătească la  termen și în cuantumul stabilite de Adunarea Generală sau în 
condițiile pct.18.19 cotizaţiile și contribuțiile pentru acoperirea cheltuielilor de 
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funcţionare ale UNSAR şi realizarea scopului și obiectivelor UNSAR; în cazul 
neplăţii acest sume vor fi actualizate cu dobânda legală penalizatoare  
aplicabilă în raporturile dintre profesioniști, de la data scadenţei până la data 
plăţii efective; 

c) să pună la dispoziţia UNSAR datele şi informaţiile solicitate de aceasta 
necesare îndeplinirii obiectivelor sale, cu condiţia respectării dispozițiilor legale 
în vigoare și fără a afecta interesele de afaceri ale membrilor ; 

d) să informeze UNSAR despre problemele de care iau cunoştinţă sau măsurile pe 
care le întreprind având legătură cu interesele comune ale celorlalți membri 
UNSAR.  

 
 
Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL 
 
Art. 17. Organele de conducere și control ale UNSAR sunt:  
- Adunarea Generală: 
- Consiliul Director; 
- Cenzorul 
 
Art.18. ADUNAREA GENERALĂ 
 
18.1. În Adunarea Generală, membrii vor fi reprezentati numai de Preşedinţi / Directori 
Generali / Directori în sensul Legii nr.31/1990/ Membri Directorat / Membri ai Consiliului 
de Administratie / Membri ai Consiliului de Supraveghere/alți reprezentanți legali sau de 
alte persoane împuternicite în acest sens.   
          Un membru poate da mandat unui alt membru să participe și să voteze în cadrul 
ședinței Adunării Generale. 
18.2. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al UNSAR şi este formată 
din toţi membrii UNSAR. 
18.3.  Adunarea Generală se întruneşte de două ori pe an în ședințe ordinare şi ori de 
câte ori este cazul, convocarea ședințelor făcându-se cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte 
de data fixată.  
18.4. Convocarea ședințelor se face de către Consiliul Director , la iniţiativa acestuia sau 
la solicitarea, în scris, a cel puţin 1/3 din membrii UNSAR.  
18.5. Convocarea ședințelor se face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv poștă 
electronică, care asigură confirmarea transmiterii, respectiv primirii și trebuie să 
menţioneze locul, data şi ora la care va avea loc şedinţa,  ordinea de zi și data 
reconvocării in cazul în care nu se  realizeaza cvorumul statutar. Convocarea va fi însoțită 
de materialele justificative si, atunci când nu este posibil, transmiterea acestora se va 
face cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de ședinta Adunării Generale. Dacă ordinea 
de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului Constitutiv și/sau a prezentului Statut, 
convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor de modificare. 
 Ordinea de zi a Adunării Generale va fi discutată și stabilită în prealabil în cadrul 
Consiliului Director. În situaţii urgente  de interes general orice membru poate solicita cu 
cel puțin 2 zile înainte de data Adunării Generale  ca o anumită problemă sa fie inclusă în 
ordinea de zi. 
18.6. Adunarea Generală va putea dezbate alte probleme faţă de cele expres menţionate 
în convocator numai dacă la şedinţă participă toţi membrii şi aceştia votează în 
unanimitate completarea ordinii de zi. 
18.7. În termen de cel mult 30 de zile de la dobândirea calităţii, fiecare membru este 
obligat să comunice la UNSAR prin adresă oficială, numărul de fax, respectiv adresa de 
poștă electronică la care se va face convocarea. În acelaşi termen vor trebui comunicate 
şi modificările intervenite în legătură cu aceste date. Nici un membru nu va putea invoca 
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nerealizarea procedurii de convocare a Adunării Generale, dacă acest lucru s-a datorat 
netransmiterii datelor solicitate sau a modificării acestora.             
18.8. Pentru a fi statutar constituită, Adunarea Generală trebuie să întrunească cel putin 
2/3 din membrii UNSAR, inclusiv în cazul prevăzut la pct. 18.10. 
18.9. Dacă Adunarea Generală nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condiţiilor de la 
pct.18.8, a doua Adunare se va ține în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, data exactă a 
celei de a doua Adunari fiind aceea menționată în convocator, conform pct.18.5.  În acest 
caz, Adunarea Generală este valabil constituită şi va putea să delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de numărul membrilor prezenţi, 
cu excepţia situațiilor pentru care Statutul prevede o altă majoritate. 
18.10. Întrunirile Adunării Generale se pot ține și prin videoconferinţă sau mijloace de 
telecomunicaţie la distanţă care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru 
identificarea reprezentanților membrilor UNSAR participanți la şedinţa Adunarii Generale 
şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu.  
18.11. Şedinţele Adunării Generale, cu excepția acelora menționate la pct.18.15, sunt 
conduse de Preşedintele UNSAR și în absența acestuia de către Vicepreședinte. Dacă 
nici Președintele și nici Vicepreședintele nu pot participa, ședința va fi condusă de un 
reprezentant al unui membru al Consiliului Director mandatat de Președinte în acest sens 
. 
18.12. În cadrul Adunării Generale fiecare membru are dreptul la un singur vot. 
18.13. Adunarea Generală adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a celor prezenţi 
cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.18.17 lit.g), q), r), s), t) unde hotărârea se ia pe 
baza votului a cel putin 2/3 din numărul membrilor UNSAR  
18.14. Un membru UNSAR propus spre sanctionare, in conditiile prezentului Statut, 
pentru incalcarea obligatiilor ce decurg din Statut si / sau din hotărârile Adunarii Generale, 
precum și din alte acte emise de UNSAR nu va avea drept de vot.  
18.15. În caz de urgenţă, hotărârile Adunarii Generale pot fi luate fără respectarea 
cerințelor de convocare, în scris, cu majoritatea voturilor membrilor UNSAR, exprimate 
prin intermediul poștei electronice, de pe adresele  menționate la pct.18.7 sau de pe 
adresele reprezentanților legali ai acestora, fără a fi nevoie de o întrunire efectivă. Se 
consideră probleme urgente, acele probleme asupra cărora Adunarea Generală trebuie 
să se pronunţe într-un termen scurt care nu permite convocarea adunării în procedură 
normală. 
 La prima Adunare Generală convocată, conform pct.18.5 alin.1, membrii vor 
confirma votul acordat prin corespondență electronică semnând procesul-verbal care 
consemnează hotărârea adoptată  prin această metodă. 
 Nu pot fi luate hotărâri prin corespondență electronică în cazurile prevăzute la 
art.18.17. lit.b), c), d), e), f), g), i), j), m), n), o), p), q), r), s), t) 
18.16.  Dezbaterile și hotărârile luate în ședințele Adunării Generale se consemnează în 
procesele-verbale de ședință redactate de secretarul de ședință desemnat de Adunarea 
Generală dintre angajații UNSAR. 
 
18.17. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
 
a. formularea şi aprobarea strategiilor și politicilor UNSAR pentru îndeplinirea 

obiectivelor menţionate la art. 8; 
 
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situațiilor financiare anuale ale 

UNSAR; 
 

c. analizarea şi aprobarea planului anual de activitate al UNSAR întocmit de Consiliul 
Director; 
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d. analizarea şi aprobarea raportului anual de activitate a UNSAR; 
 

e. aprobarea primirii de noi membri; 
 
f. alegerea și revocarea prin vot secret a Preşedintelui, Vicepresedintelui UNSAR, şi a 

celorlalți membri ai Consiliului de Director; În cazul prevăzut la pct.20.2, odată cu 
alegerea Președintelui, Adunarea Generală hotărăște și asupra remunerației acestuia; 

 

g. modificarea structurii și a numărului de membrii în Consiliul Director; 
 

h.  stabilirea  altor atribuții pentru Consiliul Director pe lângă acelea prevăzute la 
pct.19.20;  

 

i. desemnarea  Directorului General la propunerea Consiliului  Director; 
 

j. aprobarea organigramei UNSAR propusă de Consiliul Director; 
 
k. ratificarea actelor cu caracter de urgenţă şi excepţionale care sunt de competenţa 

Adunării Generale adoptate de Consiliul Director între sesiunile acesteia; 
 
l. aprobarea cuantumului cotizaţiilor datorate de membrii UNSAR pentru anul următor, 

cu minimum 3 luni înainte de sfârşitul anului calendaristic;  
 
m. aprobarea criteriilor și/sau a cuantumului pentru alte contribuții necesare realizării 

obiectivelor UNSAR; 
 
n. analizarea  şi aprobarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director; 
 
o. alegerea cenzorului şi stabilirea remuneraţiei acestuia; 
 
p. sancționarea membrilor care nu respectă obligaţiile ce decurg din prezentul statut si/ 

sau din hotărârile Adunarii Generale, precum și din alte acte emise de UNSAR  si / 
sau acţionează într-un mod care este incompatibil cu obiectivele asociației; 
  

q. înfiinţarea de sucursale; 
 
r. modificarea actului constitutiv şi a statutului UNSAR; 
 
s. dizolvarea şi lichidarea UNSAR , precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare; 
 
t. aprobarea achiziţionării de bunuri mobile şi imobile care nu au fost prevăzute în buget 

și care au o valoare pe unitate mai mare de 25.000 EUR;  
 
u. aprobarea constituirii arbitrajului de asigurări sau a altor organisme specifice activităţii 

de asigurare care să contribuie la dezvoltarea pieţei de asigurare din România; 
 

v. adoptarea de hotărâri în orice alte probleme care interesează membrii UNSAR și nu 
sunt de competența Consiliului Director, potrivit legii şi în limitele Statutului.  

 

18.18. Atribuțiile Adunării Generale se exercită prin adoptarea de hotărâri în termenii și 
condițiile din prezentul Statut și din legislația aplicabilă, care sunt obligatorii pentru 
membrii  UNSAR, indiferent dacă au participat sau nu la adoptarea hotărârii și de votul 
exprimat. 
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18.19. Hotărâri adoptate în formulă restrânsă:  
18.19.1. În cazul unor aspecte cu impact exclusiv asupra uneia sau mai multor clase de 
asigurare (așa cum acestea sunt reglementate de legislația în vigoare), membrii UNSAR 
se pot întruni și lua hotărâri în formulă restrânsă, respectiv numai acei membri UNSAR ce 
sunt autorizați pentru clasa ori clasele de asigurare respective, indiferent dacă desfășoara 
sau nu activitate în mod efectiv.  
18.19.2. Pot fi luate hotărâri conform pct.18.19.1. numai dacă nu sunt vizate atribuții și 
responsabilități ce sunt în competența exclusivă a Adunării Generale, Consiliului Director, 
Directorului General si / sau Cenzorului UNSAR.  
18.19.3. În această procedură, vor fi convocați numai membrii UNSAR autorizați pentru 
clasa ori clasele de asigurare respective. Convocarea unor astfel de ședințe în formulă 
restrânsă, se face, ori de câte ori este cazul, de către orice membru al Consiliului Director 
si/sau de către cel puțin 2 membri UNSAR ce sunt autorizați pentru clasa ori clasele de 
asigurare ce necesită dezbaterea unei anumite problematici si, luarea unei hotărâri, după 
caz.  
18.19.4.  Pct. 18.1., 18.3. teza 2, 18.5. alin. 1 (cu excepția aspectelor privind modificarea 
Actului Constitutiv și/sau a prezentului Statut) și alin. 2 (cu exceptia primei fraze), 18.6., 
18.8., 18.9, 18.10, 18.12., 18.15. alin. 1 si 2, 18.16 din prezentul Statut se vor aplica în 
mod corespunzător, cu luarea în considerare numai a membrilor UNSAR ce sunt 
autorizați pentru clasa ori clasele de asigurare respective. 
18.19.5. Şedinţele membrilor UNSAR în formula restrânsă sunt conduse conform 
prevederilor pct.18.11. din Statut sau, în absența Președintelui ori Vicepreședintelui, de 
către reprezentantul unui membru UNSAR ce a solicitat convocarea, ales prin consens.  
18.19.6. În cazul unor hotărâri cu impact bugetar, acestea vor include și sursa fondurilor 
necesare în urma adoptării hotărârii, respectiv fie bugetul de venituri și cheltuieli aprobat 
de Adunarea Generală potrivit pct. 18.17. lit. b. din Statut, fie bugetul suplimentar la care 
vor contribui membrii UNSAR ce sunt autorizați pentru clasa ori clasele de asigurare 
vizate, inclusiv termenele de plată a fondurilor suplimentare.  
18.19.7. Membrii UNSAR în formula restrânsă adoptă hotărâri valabile cu majoritatea 
simplă a celor prezenţi.  
18.19.8. Hotărârile luate de membrii UNSAR în formulă restrânsă sunt obligatorii pentru 
toți membrii UNSAR autorizați pentru clasa ori clasele de asigurare respective, indiferent 
dacă au participat sau nu la adoptarea hotărârii și de votul exprimat. Hotărârile luate în 
formulă restrânsă se supun ratificării Adunării Generale. În cazul ratificării, hotărârea 
adoptată anterior de membrii UNSAR în formula restrânsă va fi considerată ca fiind 
adoptată de Adunarea Generala a UNSAR În cazul unui vot negativ al Adunării Generale, 
hotărârea adoptată anterior în formula restrânsă va fi anulată, iar membrii UNSAR care 
au adoptat-o vor decide cu privire la situația costurilor suportate și/sau sumelor avansate 
în baza hotârârii anulate.  
 
Art.19. CONSILIUL DIRECTOR 
 
19.1. Consiliul Director este organul care asigură activitatea operaţională a UNSAR și 
punerea în executarea a hotârărilor Adunării Generale. 
19.2. Consiliul Director se compune din minimum şapte  membri ai UNSAR, inclusiv 
Presedintele si Vicepresedintele, aleşi de Adunarea Generală. Numărul membrilor 
Consilului Director se poate modifica, cu aprobarea Adunării Generale luată conform 
pct.18.17 lit.g). 
19.3. Un număr de 3 (trei) membri din componența Consiliului Director vor fi aleși din 
rândul societăților de asigurare și / sau reasigurare din categoria “Mari”, membre UNSAR. 
Un număr de 2 (doi) membri din componenta Consiliului Director vor fi aleși din rândul 
societăților de asigurare și / sau reasigurare din categoria “Medii”, membre UNSAR, iar 



 10 

ceilalți 2 (doi) membri ai Consiliului Director vor fi aleși din rândul societăților din categoria 
“Mici”, membre UNSAR. Atât Președintele, cât și Vicepreședintele UNSAR, pot fi aleși de 
Adunarea Generală din rândul societăților de asigurare și / sau reasigurare “Mari”, “Medii” 
sau “Mici” membre UNSAR. Minim 1 (un) membru al Consiliului Director va fi o societate 
de asigurare și / sau de reasigurare care desfășoară exclusiv activitatea de asigurări de 
viață, indiferent de categoria din care face parte. 
 
19.4. Apartenența la o anumită categorie (“Mare”, “Medie” sau “Mica”) a societăților de 
asigurare și / sau reasigurare membre UNSAR se va stabili pe baza cotei de piață, în 
funcție de volumul de prime brute subscrise exclusiv in piata asigurărilor/reasigurărilor din 
România, conform ultimului Raport anual privind societățile de asigurare/reasigurare, 
publicat de autoritatea de supraveghere . 
19.5. În baza Raportului anual menționat la pct.19.4., Consiliul Director va prezenta 
datele privind încadrarea membrilor UNSAR în categoria “Mari”, “Medii” sau “Mici”, fiecare 
categorie având alocată 1/3 din totalul membrilor UNSAR, în funcție de cota de piață a 
acestora. 
19.6. Încadrarea unei societăți membre UNSAR într-o altă categorie, pe toata durata 
mandatului în calitate de membru (inclusiv ca Președinte sau Vicepreședinte) al 
Consiliului Director, nu va conduce la pierderea calității respective înainte de încetarea 
mandatului. 
19.7. În situația prevăzută la pct.20.2, respectiv atunci când Adunarea Generală decide 
ca Președinte al UNSAR să fie aleasă o persoană fizică, Consiliul Director se va 
compune din minimum şase membri ai UNSAR, la care se va adăuga Președintele, 
persoană fizică, ales. În acest caz, 3 (trei) membri din componenta Consiliului Director, 
vor fi aleși din rândul societăților de asigurare și/sau reasigurare “Mari” membre UNSAR, 
2 (doi) membri din componența Consiliului Director vor fi aleși din rândul societăților de 
asigurare și/sau reasigurare “Medii” membre UNSAR, iar 1 (unu) membru al Consiliului 
Director va fi ales din rândul societăților “Mici”. Apartenența la o anumită categorie - 
“Mare”, “Medie” sau “Mica”- a societăților de asigurare și/sau reasigurare se va stabili 
conform pct.19.4. 
19.8. Membrii Consiliului Director, inclusiv Președintele și Vicepreședintele,  se aleg prin 
vot secret pentru un mandat de 3 (trei) ani dintre membrii UNSAR. Aceeași procedură se 
aplică și în cazul în care Adunarea Generala hotărăște ca Președinte al UNSAR sa fie 
aleasă o persoană fizică.  
19.9. Președintele, Vicepreședintele și ceilalți membri vor fi aleşi în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Alegerea membrilor se va face separat pe 
fiecare dintre categoriile menționate la pct.19.3. 

Dacă, din cauza egalităţii de voturi, nu vor putea fi desemnaţi din primul tur, 
procesul de vot se va relua numai pentru cei în cauză, ori de câte ori va fi necesar până 
la departajare.  
19.10. Presedintele, Vicepresedintele şi ceilalti membri ai Consilului Director pot fi realesi. 
19.11. În caz de vacanţă a unui loc în Consiliul Director din motive legale de fuziune, 
desfiinţare, excludere, retragere, Adunarea Generală va alege  un nou membru până la 
expirarea mandatului corespunzător locului rămas vacant. 
19.12. Consiliul Director se întrunește  ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o data la 3 
luni la sediul UNSAR sau în altă locație precizată în convocator.  
19.13. Convocarea ședințelor Consiliului Director se face de către Președintele sau 
Vicepreședintele UNSAR, iar în caz de imposibilitate, de către oricare membru al 
Consiliului Director. De asemenea, oricare membru al Consiliului Director poate solicita 
Președintelui sau Vicepreședintele convocarea ședințelor. 
 



 11 

19.14. Convocarea se face la adresa de poștă electronică a reprezentanților legali ai 
membrilor Consiliului Director cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită. 
Prevederile referitoare la convocarea Adunării Generale se aplică în mod corespunzător. 

Convocatorul  va indica  data, ora și locul de desfăşurare a şedinţei precum şi 
punctele de pe ordinea de zi care vor fi supuse dezbaterii, însoțite după caz, de 
materialele aferente. 
19.15. Consiliul Director adoptă decizii în limitele stabilite prin Statut și de Adunarea 
Generală cu majoritatea simplă a voturilor, dar numai în prezenţa a cel puţin jumătate din 
membrii Consiliului 

În Consiliul Director toţi membrii, inclusiv Preşedintele, au un singur vot. În caz de 
egalitate de voturi, Preşedintele sau, după caz, Vicepreședintele nu au vot decisiv. 
19.16. Consiliul Director poate adopta decizii şi prin consultare operativă în probleme 
care sunt de competenţa sa, dacă asupra acestora trebuie să se dispună măsuri urgente. 
Adoptarea deciziilor prin această procedură se face cu majoritatea absolută a membrilor. 
Consultarea operativă se realizează prin poștă electronică la adresa reprezentanților 
legali ai membrilor Consiliului Director.   
19.17.  În legătură cu problemele având caracter urgent sau excepţional care țin de 
competența Adunării Generale, Consiliul Director poate adopta decizii cu majoritatea 
absolută a membrilor Consiliului, care vor fi supuse ratificării ulterioare a Adunării 
Generale.  
19.18. Dezbaterile și deciziile luate de Consiliul Director se vor consemna în mod 
obligatoriu în procese verbale. Societăţile membre vor fi informate despre deciziile 
adoptate de Consiliul Director. 
19.19. La şedinţele Consiliului Director pot fi invitați să participe, fără drept de vot, 
Directorul General al UNSAR, precum și alte persoane a căror activitate are legătură, în 
orice mod, cu activitatea UNSAR. 
 
19.20. Consiliul Director  are următoarele atribuții: 
a. pregătirea, convocarea și organizarea Adunărilor Generale; 
 
b. aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a UNSAR; 
 
c. adoptarea de decizii și luarea altor măsuri în vederea realizării obiectivelor UNSAR 

care nu intră exclusiv în competenţa Adunării Generale; 
 
d. prezentarea către Adunarea Generală a raportului de activitate pe perioada 

anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate al UNSAR 

 
e. încheierea de acte juridice în numele şi pe seama UNSAR; 
 
f. înființarea de grupuri de lucru, comisii, comitete, secțiuni sau alte asemenea în vederea 
aducerii la îndeplinire a obiectivelor UNSAR și/sau a hotărârilor Adunării Generale; 
 
g. întocmirea și supunerea spre aprobare Adunării Generale a proiectului organigramei 

UNSAR; 
 
h. aprobarea  angajării personalului UNSAR şi a drepturilor salariale, inclusiv a primelor și 

sporurilor acordate acestuia, în conformitate cu organigrama şi în limitele bugetului de 
venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală, precum şi încetarea contractului 
individual de muncă al angajaţilor; 
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i. verificarea activității Directorului General și a personalului angajat al UNSAR, stabilirea 
şi aplicarea de sancțiuni disciplinare ori angajarea răspunderii patrimoniale pentru 
personalul UNSAR; 

 
j. solicitarea de rapoarte Directorului General privind activitatea UNSAR; 
 
k. stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea controlului financiar în 

cadrul UNSAR; 
 
l. coordonarea activităților legate de consultările cu autoritatea de supraveghere sau alte 

autorități privind reglementarile legale, aprobând punctul de vedere comun ce urmează 
a fi transmis către acestea; 

 
m. recomandarea, la cerere, de consultanţi de specialitate pentru diverse cercetări si 

proiecte  de interes pentru membri; 
 
n. facilitarea  participării la reuniuni, simpozioane, conferinţe, congrese şi alte forme de 

manifestări naţionale şi internaţionale axate pe probleme teoretice şi practice de 
asigurări; 

 
o. adoptarea de decizii cu caracter excepţional şi de urgenţă aflate în competenţa 

Adunării Generale și  supunerea acestora ratificării la prima ședință a Adunării 
Generale. 

 
p. aprobarea achiziţionării de bunuri mobile şi imobile care nu au fost prevăzute în buget 
și care au o valoare pe unitate de cel mult 25.000 EUR;  
 
q.  adoptarea de decizii în orice alte probleme stabilite sau delegate de Adunarea 
Generală ori care nu sunt date expres în competența Adunării Generale prin lege, actul 
constitutiv sau statut. 
 
 
Art.20. PREŞEDINTELE UNSAR 
20.1 Adunarea Generală alege societatea membră care va asigura conducerea UNSAR 
ca Preşedinte în conformitate cu dispozițiile pct. 19.8 și 19.9. Funcţia de Preşedinte al 
UNSAR este adusă la îndeplinire de Preşedintele / Directorul General  al societăţii 
desemnate să asigure această funcţie. 
20.2. La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate decide ca funcția de 
Președinte a UNSAR să fie exercitată de o persoană fizică aleasă de Adunarea 
Generală, în condițiile prezentului statut și a celor stabilite de Adunarea Generală, fără ca 
persoana fizică respectivă să ocupe oricare dintre funcțiile enumerate la pct.20.1. Și în 
acest caz, durata mandatului Președintelui va fi de 3 (trei) ani. 
20.3. Criteriile de selectie ale persoanei fizice care va fi aleasa in functia de Presedinte 
vor fi propuse de Consiliul Director, vor fi aprobate de Adunarea Generala si vor consta in 
minim urmatoarele criterii:  
a) să aibă o experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul asigurărilor (sau de 10 ani în 
domeniul financiar-bancar), din care cel puţin 7 ani, într-o funcţie de conducere; de 
asemenea cunoasterea limbii engleze (scris, citit, vorbit, la un nivel avansat) este 
obligatorie; 
 b) dispune de bună reputaţie, onestitate, probitate morală şi experienţă profesională 
adecvate naturii, întinderii şi complexităţii activităţii si responsabilităţilor încredinţate;  
c) în ultimii 10 ani, nu i s-a refuzat sau retras o autorizaţie/aprobare de către o autoritate 
competentă de supraveghere din România sau din străinătate şi nu s-a aflat într-o situaţie 
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care prin aspectele relevante ar putea avea efecte negative asupra imaginii companiei la 
care a exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;  
d) nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, 
înşelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare 
ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, spălare de bani, 
deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că 
nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente;  
e) sa detina domiciliul sau resedinta in Romania. 

Prin Hotarare a Adunarii Generale se va stabili remuneratia Presedintelui UNSAR, 
persoană fizică, si orice alte drepturi si obligatii suplimentare acelora mentionate la pct. 
20.4. 

     
20.4. Preşedintele  are următoarele atribuţii: 
a. convoacă şi dacă este prezent, conduce şedinţele Consiliului Director;  
b. conduce, dacă este prezent, şedinţele Adunării Generale; 
c. verifică şi semnează hotarârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director 
precum şi copiile şi extrasele după acestea conform celor consemnat în procesele-
verbale de ședință; 
d. reprezintă UNSAR în relaţiile cu terţii sau, după caz, poate delega această 
competență; 
e. aduce la îndeplinire hotârările Adunării Generale sau a Consiliului Director stabilite în 
sarcina sa; 
f. semnează în numele UNSAR contractul de mandat cu Directorul Generală desemnat 
de Adunarea Generală conform pct.18.17 lit.i), precum și a celorlalte documente în 
raporturile UNSAR cu Directorul General. 
 
Art.21. VICEPREȘEDINTELE UNSAR 
21.1. Ține locul și exercită atribuțiile Președintelui UNSAR în caz de absența a acestuia  
21.2. Exercită orice alte atribuții stabilite sau delegate în sarcina sa de către Adunarea 
Generală sau Consiliul Director. 
 
Art.22. DIRECTORUL GENERAL 
22.1. Directorul General este desemnat de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului 
Director.  
22.2. Directorul General trebuie să fie o persoana fizica, iar raporturile dintre UNSAR si 
Directorul General se stabilesc si se determina prin contract de mandat în condițiile 
Codului Civil încheiat pe durata stabiltă de Adunarea Generală .  
22.3. Criteriile de selectie pentru candidatul la  functia de Director General sunt cele 
enumerate la pct.20.3. lit. b) – e), la care se adauga și deținerea unei experienţe 
relevante în domeniul asigurărilor-reasigurărilor, financiar-bancar, guvernanță corporativă. 
Cunoasterea limbii engleze (scris, citit, vorbit, la un nivel avansat) este obligatorie. 
22.4. Directorul General are ca obiectiv principal al activității, aducerea la îndeplinire și 
atingerea obiectivelor de performanță stabilite prin hotărârile Adunării Generale și/sau ale 
Consiliului Director ori prin contractul de mandat. 
22.5. Directorul General conduce activitatea personalului UNSAR, urmărește și 
coordonează activitatea executivă a UNSAR, precum și activitatea de secretariat general 
a asociatiei. 
22.6. Directorul General reprezintă UNSAR în raporturile cu terții în limita competențelor 
acordate de către Consiliul Director sau de Președinte, urmărind îndeplinirea scopului și 
obiectivelor UNSAR. 
22.7.   Directorul General semnează contractele de muncă pentru salariații UNSAR, 
precum și celelalte documente  privitoare la angajații UNSAR în aplicarea deciziilor 
Consiliului Director luate conform pct. 19.20 lit.h). 
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Art.23. CENZORUL 
23.1. Adunarea Generala desemnează un cenzor intern din cadrul membrilor UNSAR 
(expert contabil autorizat) cu un mandat de 3 (trei) ani, el putand fi reales. 
23.2. Cenzorul va prezenta anual Adunării Generale un raport asupra activităţii contabile 
a UNSAR. 
 
 
Capitolul V. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 
 
Art. 24. Patrimoniul UNSAR se compune din cotizaţii, contribuții, sponsorizări si donaţii 
ale membrilor, taxa de adeziune a noilor membri, venituri realizate din activitățile 
economice ale UNSAR care corespund scopului și obiectivelor acesteia,  precum şi din 
alte bunuri şi resurse,primite în condițiile legii și ale statutului.  
 
Art. 25 COTIZAŢIILE MEMBRILOR. ALTE CONTRIBUȚII  
25.1. Nivelul cotizaţiilor se stabileşte anual, în sumă fixă , de către Adunarea Generala, la 
propunerea Consiliului Director . Societățile care devin membre UNSAR în cursul anului, 
datorează cotizație proporțional cu perioada rămasă neexpirată din anul respectiv. 
25.2. Nivelul taxei de adeziune se stabileşte de Adunarea Generala, la propunerea 
Consiliului Director la un nivel de 6000 euro, dar nu mai puțin de 5% din nivelul cotizației 
fixe anuale stabiltă conform pct.25.1.. 
25.3.O cota de minim 50% din cotizaţia stabilită pentru anul următor se va plăti in avans 
pana la 1 decembrie a anului curent, iar diferenţa, până la sfârşitul semestrului I al anului 
următor. 
25.4. Contribuțiile necesare pentru realizarea unor activități cu impact bugetar exclusiv 
asupra uneia sau mai multor clase de asigurare se stabilesc fie prin bugetul de venituri și 
cheltuieli aprobat de Adunarea Generală potrivit pct. 18.17. lit. b. din Statut, fie prin 
bugetul suplimentar la care vor contribui membrii UNSAR autorizați să practice clasele de 
asigurare respective potrivit hotărârilor adoptate în formulă restrânsă conform pct.18.19. 
25.5. Membrii UNSAR pot participa la sponsorizarea parţiala sau integrala a diferitelor 
acţiuni organizate de către UNSAR, în condiţiile legii, în vederea realizării obiectivelor pe 
care acesta şi le-a propus. 
25.6. Veniturile UNSAR vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor proprii, legate de 
funcţionarea UNSAR sau pentru orice acţiune conformă cu scopul și obiectivele UNSAR, 
aprobată in prealabil de Adunarea Generală sau, prin delegare de competenţe, de către 
Consiliul Director. 
25.7. UNSAR nu poate contracta nicio datorie sau alte obligaţii financiare cu excepţia 
angajamentelor de a plăti cheltuielile pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor UNSAR, 
conform celor aprobate de Consiliul Director sau de Adunarea Generală. 
25.8. În cazul în care se constată că, la încheierea anului financiar există diferenţe 
pozitive între veniturile totale obţinute şi cheltuielile efective, diferenţa se ia în calcul la 
stabilirea nivelului cotizaţiilor pentru anul următor. 
 
 
Capitorul VI. ACTIVITATEA FINANCIARĂ 
 
Art. 26. Anul financiar corespunde cu anul calendaristic. 
 
Art.27. Documentele financiar-contabile ale UNSAR se semnează de către Președinte 
și/sau  Director General, singuri sau împreună, după caz,  cu alte persoane desemnate 
de Consiliul Director prin decizie.  
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Capitolul VII. SANCŢIUNI 
 
Art. 28. În cazul nerespectării de către membrii UNSAR a obligaţiilor prevăzute la 
pct.16.2,  si/sau a oricăror obligații ce decurg din prezentul statut si/sau din hotărârile 
Adunării Generale ori din documentele/regulamentele/codurile/politicile adoptate prin 
aceste hotărâri, Consiliul Director poate propune Adunării Generale să ia următoarele 
măsuri:  

a. ridicarea dreptului de vot pe o perioada stabilită de Adunarea Generală;  
b. excluderea din UNSAR.  
Dreptul de vot se suspendă de drept pentru acei membri cărora le este suspendată 

activitatea de către autorități. 
 
 
Capitolul VIII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA UNSAR 
 
Art.29. UNSAR se dizolvă: 
a)de drept  în cazurile și condițiile prevăzute de lege; 
b) prin hotărârea adunării generale; 
c) prin hotărârea instanței judecătorești competente. 
 
Art. 30. În cazul când dizolvarea UNSAR a fost hotărâtă de către Adunarea Generală a 
membrilor săi, lichidarea patrimoniului UNSAR se face de către Consiliul Director sau de 
persoanele desemnate de Adunarea Generală  în condițiile legii. 
 
Art. 31. Personalitatea juridică a UNSAR încetează şi prin hotărârea instanței 
judecătorești competente atunci când:  
a) scopul şi activitatea UNSAR au devenit ilicite, contrare moralei şi ordinii publice; 
b) se urmăreşte atingerea scopului pentru care s-a creat UNSAR prin mijloace ilicite, 

contrare moralei şi ordinii publice; 
c) UNSAR, fără a fi autorizată de către autorităţile competente, urmăreşte alt scop sau 

desfăşoară alte activităţi decât cele cuprinse in domeniul de activitate; 
d) UNSAR a devenit insolvabilă.  
 
Art.32. Lichidarea UNSAR are loc în condițiile legii. 
 

 
Capitolul IX . PREVEDERI FINALE ȘI TRANZITORII 
 
Art. 33. Propunerile pentru modificarea prezentului statut vor fi supuse aprobării Adunării 
Generale numai după ce acestea au fost examinate de către Consiliul Director şi numai 
dacă au fost transmise societăţilor membre cu cel puţin 5 zile lucrătoare  înainte. 
Modificările se adoptă cu votul a cel putin 2/3 din totalul membrilor. 
 
Art.34. Documentele emise de UNSAR cum ar fi, dar fără a se limita la,  contracte, 
puncte de vedere, luări de poziție, documente financiar-contabile, corespondență cu terții 
se semnează de către Președinte/Vicepreședinte împreună cu Directorul General sau cu 
o altă persoană căreia i-a fost delegată această competență de Consiliul Director. 
 
Art.35. Societățile care, conform dispozițiilor statutare anterioare prezentului Statut sunt 
membri asociați UNSAR, devin membri cu drepturi depline cu începere de la data de 
01.07.2018 dacă, începând cu această dată, își exprimă acordul expres în scris că vor 
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respecta integral obligațiile membrilor cu drepturi depline, dobândind, corelativ, și 
drepturile acestora.   
 
Art.36. Membrilor asociați care nu sunt de acord cu asumarea acestor obligații le 
încetează de drept calitatea în cadrul UNSAR la 30.06.2018, dispozițiile pct.14.5. 
aplicându-se și în acest caz. 
 
Art.37. Societățile care devin membri cu drepturi depline în condițiile art.35 vor plăti 
pentru semestrul 2 al anului 2018 jumătate din cotizația stabilită pentru anul 2018 în 
conformitate cu pct.25.1. 
 
Art. 38. Până la data de  30.06.2018, membrii asociaţi au următoarele drepturi și obligații: 
 
38.1. Drepturi 

a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale UNSAR ca observatori, fără 
drept de vot; 

b) să promoveze iniţiativele UNSAR în interesul pieţei; 
c) să primească şi să beneficieze de informaţiile obţinute de la UNSAR, cu 

respectatea prevederilor legale aplicabile, inclusiv cele în materia dreptului 
concurenței; 

d) să primească informări cu privire la activitatea UNSAR; 
 
38.2. Obligaţii 

a) să respecte prevederile Statutului UNSAR, ale hotărârilor Adunărilor Generale, 
ale altor documente/regulamente/coduri/politici adoptate prin aceste hotărâri 
care-i privesc; 

b) să plătească în termen cotizaţiile stabilite de Adunarea Generală, pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale UNSAR şi să sprijine realizarea 
scopului și obiectivelor UNSAR prevăzute în Statut,  planul de activitate a 
acesteia; în cazul neplăţii cotizaţiilor sau altor sume stabilite, acestea vor fi 
actualizate cu dobânda legală penalizatoare  aplicabilă în raporturile dintre 
profesioniști, de la data scadenţei până la data plăţii efective; 

c) să pună la dispoziţia UNSAR datele şi informaţiile solicitate de aceasta 
necesare îndeplinirii obiectivelor sale, cu condiţia ca, în acest mod, să nu se 
afecteze interesele de afaceri ale membrilor respectivi și/sau să nu fie încălcate 
prevederile legale aplicabile. 

 
Art. 39. Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare membru va fi liber să decidă în mod 
independent, în conformitate cu propriile reguli și politici interne, dacă dorește sau nu să 
transmită date de natură statistică, inclusiv în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit la 
art. 8 lit. h) sau a unui alt obiectiv ce poate fi considerat similar acestuia. De asemenea, 
pentru claritate, netransmiterea unor astfel de date nu va reprezenta, în nicio 
circumstanță, temei pentru o potențială sancționare a membrului/-ilor respectiv/-i. Orice  
transmitere, respectiv recepționare, prelucrare, procesare și publicare de date având 
natură statistică se vor realiza în conformitate cu prevederile dreptului concurenței. 
 
 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A SOCIETĂŢILOR DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI DIN 
ROMÂNIA (UNSAR)  

 


