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STATUTUL UNIUNII NAŢIONALE A SOCIETĂŢILOR DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 
DIN ROMÂNIA 

 
 
DENUMIRE, FORMĂ 
 
 
Art. 1 Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (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. 
 

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

 
UNSAR este persoană juridică română de drept privat şi este supusă legislaţiei din 
România.  
 
Activitatea UNSAR se desfăşoară pe baza prezentului Statut. 
 
Codul de Conduită este aprobat de Adunarea Generală şi fac parte integrantă din prezentul 
Statut. 
 
OBIECTUL ACTIVITĂŢII 
 
Obiectul de activitate al UNSAR il constituie: 
 
Art. 2 Studierea, analizarea şi luarea unor hotărâri comune asupra problemelor referitoare la 
asigurări şi reasigurări şi realizarea legăturii şi a contactului permanent între organismele 
interne şi internaţionale interesate în acest domeniu. 
 
2.1. Reprezentarea poziţiei comune a membrilor săi în faţa autorităţilor ori a altor organizaţii 
şi foruri din ţară şi din străinătate; 
 
2.2. Apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, 
membri ai UNSAR; 
 
2.3. Popularizarea şi promovarea, în rândul membrilor a conceptelor, tehnicilor şi metodelor 
avansate în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor; 
 
2.4. Sprijinirea şi eventual finanţarea publicaţiilor ce servesc interesele activităţii de 
asigurare şi mediatizarea asigurărilor, precum şi educarea populaţiei în ceea ce priveşte 
necesitatea asigurărilor ; 
 
2.5. Participarea la formularea unei poziţii comune în pregătirea reglementărilor privind 
asigurările;  
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2.6. Depunerea de eforturi pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ existent prin exprimarea 
de opinii cu privire la proiectele de legi, ordonanţe, norme şi iniţierea de soluţii legale 
adecvate cu privire la modificările legislaţiei in vigoare; 
 
2.7. Intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru înfiinţarea unei comisii bilaterale in 

vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 32/2000, formată din reprezentanţi ai Autorităţii de 
Supraveghere Financiară şi UNSAR care să elaboreze proiectele de legi şi acte normative 
inclusiv nivelul taxelor ce urmează a fi suportate de asigurători privind reglementarea 
activităţii de asigurare din România, urmand ca UNSAR sa actioneze ca asociaţie 
profesionala a asigurătorilor şi reasigurătorilor ce urmeaza a fi consultata de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară cu ocazia elaborarii şi / sau avizării proiectelor de acte normative 
care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu, inclusiv a 
reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor; 
 
2.8. Organizarea de acţiuni, schimburi de opinii în scopul respectării eticii şi concurenţei 
loiale între membrii săi; 
 
2.9. Cooperarea la stabilirea şi promovarea contactelor permanente între membri; 
 
2.10. Constituirea în caz de necesitate a unor echipe tehnice şi punerea la dispoziţia 
acestora a  mijloacelor necesare funcţionării lor; 
 
2.11. Oferirea prin comisiile sale de specialitate, de consultanţă de specialitate membrilor 
săi; 
 
2.12. Obţinerea, prelucrarea şi schimbul de date şi informaţii privind activitatea de asigurări 
pe plan internaţional; Colectarea, procesarea şi publicarea datelor statistice privitoare la 
activitatea de asigurare / reasigurare; 
 
2.13. Culegerea de informaţii asupra celor mai adecvate metode practicate în străinătate 
privind latura educativă a in domeniul asigurărilor, respectiv prevenirea producerii pagubelor 
şi limitarea efectului acestora; 
 
2.14. Promovarea  activităţii de asigurări din România, în străinătate; Promovarea dezvoltării 
cât mai durabile a industriei asigurărilor pe plan intern şi internaţional; 
 
2.15. Organizarea şi sprijinirea desfăşurării unor cursuri, seminarii, schimburi de experienţă 
pentru cadrele din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor şi desfăşoară studii şi cercetări cu 
privire la problemele pieţei de asigurare şi reasigurare din România, în raport cu experienţa 
în acest domeniu pe plan internaţional; 
 
2.16. Cooperarea cu unităţile, 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 obţinerii de date şi informaţii, a  realizării unor schimburi 
de experienţă cu privire la practica asigurărilor şi a coordonării activităţilor proprii cu alte 
asociaţii sau organisme specifice; 
 
2.17. Sprijinirea societăţilor de asigurări, membre ale UNSAR în ceea ce priveşte 
cooperarea internaţională şi reasigurările; 
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2.18. Facilitarea de schimburi de experienţă şi documentare în domeniul de activitate, în 
străinătate pentru membrii UNSAR; 
 
2.19. Sprijinirea şi facilitarea aderării membrilor săi la organismele internaţionale din 
domeniul asigurărilor; 
 
 
2.20. Încurajarea dezvoltării relaţiilor de cooperare între membrii UNSAR; Promovarea celor 
mai inalte standarde etice si profesionale in industria asigurarilor; 
 
2.21. Iniţierea constituirii arbitrajului de asigurări şi a altor organisme specifice activităţii de 
asigurare care să contribuie la dezvoltarea pieţei de asigurare din România, inclusiv a unui 
institut de pregătire a cadrelor în asigurări; 
 
2.22. Sesizarea organismelor de supraveghere a activităţii de asigurare asupra practicilor 
ilegale în funcţionarea unor societăţi din domeniul asigurărilor şi propunerea luarii măsurilor 
legale; 
 
2.23. Studierea  şi propunerea de măsuri organelor în drept, privind în special domeniile  
asigurărilor obligatorii, organizarea prevenirii riscurilor,  protecţia populaţiei şi a patrimoniului 
naţional, pregătirea tarifelor si a, clauzele din contractele de asigurare şi reasigurare, 
convenţiile tip de despăgubire a daunelor, baremurile referitoare la prestările de servicii de 
asigurare de orice natură; Studierea şi propunerea de măsuri organelor în drept privind 
combaterea fraudei în asigurări; 
 
2.24. Promovarea oricăror altor acţiuni menite să contribuie la realizarea efectivă a 
obiectivelor sale. 
 
Art. 3 În cadrul UNSAR pot fi înfiinţate secţii specializate, care vor grupa membrii interesaţi 
în domenii specifice / tehnice ale activităţii de asigurare şi de aportul cărora se va servi 
Comitetul de Direcţie în activitatea sa. 
 
MEMBRII UNIUNII 
 
Art. 4. Pot deveni membrii ai UNSAR societăţile de asigurare, societăţile de reasigurare şi 
societăţile de asigurare – reasigurare autorizate în România, care recunosc prezentul Statut 
şi plătesc cotizaţia în cuantumul şi la termenele aprobate de Adunarea Generală.  
 
De asemenea, pot deveni membri asociati ai UNSAR sucursalele sau filialele unui 
asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursalele unei societati de asigurare sau a unei 
societati mutuale dintr-un stat membru, care au primit o autorizatie de la autoritatea 
competenta a statului membru de origine sau societatile de asigurare, societatile de 
reasigurare si societatile de asigurare – reasigurare autorizate in Romania, care nu doresc 
statutul de membru cu drepturi depline si care recunosc prezentul Statut şi plătesc cotizaţia 
în cuantumul şi la termenele aprobate de Adunarea Generală. 
 
4.1. În organele de conducere ale UNSAR (Adunarea Generală, Comitetul de Direcţie), 
societăţile membre vor fi reprezentate numai de Preşedinţi / Directori Generali / Directori / 
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Membri Directorat / Membri ai Consiliului de Administratie / Membri ai Consiliului de 
Supraveghere sau inlocuitorii acestora imputerniciti in aces sens. 
 
4.2. 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. 
 
 
4.3. Societăţile de asigurare – reasigurare membre ale UNSAR care practica asigurari Carte 
Verde pot fi de asemenea membri ai (B.A.A.R) Biroului Român Carte Verde. Totodata, 
asigurătorii care au dreptul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să practice pe 
teritoriul României asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de vehicule pot fi membri ai (F.P.V.S.) Fondului de Protecţie a Victimelor 
Străzii. 
 
4.4. De asemenea, societăţile de asigurare-reasigurare, membre ale UNSAR care se 
implică în domeniul administrarii fondurilor de pensii facultative/ocupaţionale, dupa caz pot fi 
membre ale unor asociaţii profesionale care să reprezinte operatorii din această piaţă. 
 
Art. 5 Calitatea de membru sau de membru asociat se poate solicita prin adeziune, pe baza 
cererii de înscriere înaintată Comitetului de Direcţie.  
Cererile pentru obţinerea calităţii de membru se analizează şi se supun spre aprobare 
Adunării Generale de către Comitetul de Direcţie al UNSAR: 
 
Art. 6 Membrii UNSAR au următoarele drepturi şi obligaţii: 
 
6.1. Membrii UNSAR cu drepturi depline. 
 
6.1.1 Drepturi 

a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale UNSAR si sa voteze fiecare in mod 
egal pentru adoptarea deciziilor luate de Adunarea Generala; 

b) să-si exprime punctul de vedere în Adunarea Generală şi să acţioneze pentru 
promovarea iniţiativelor UNSAR în interesul pieţei şi al membrilor sai; 

c) să primească şi să beneficieze de informaţiile obţinute de la UNSAR; 
d) să primească în timp şi complet materialele de dezbatere pentru şedinţele Adunării 

Generale sau ale Comitetului de Direcţie dacă fac parte din acest organ; 
e) să controleze direct, dacă în şedinţele desfăşurate s-a reţinut exact punctul de 

vedere exprimat; 
f) să primească o informare cu privire la activitatea UNSAR după fiecare şedinţă a 

Comitetului de Direcţie; 
g) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale UNSAR. 

 
6.1.2. Obligaţii 

a)  să respecte prevederile Statutului, ale Codului de conduită al UNSAR şi ale 
hotărârilor Adunărilor Generale, militând pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia; 

b)  să plătească în termen cotizaţiile stabilite de Adunarea Generală, pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale UNSAR şi să sprijine prin toate 
mijloacele realizarea obiectivelor prevăzute în planul de activitate a acesteia; in 
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cazul neplăţii cotizaţiilor sau altor sume stabilite, aceste sume datorate vor fi 
actualizate cu rata inflaţiei, 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; 

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

 
Art. 6.2 Membrii asociaţi 
 
6.2.1. Drepturi 

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

b) să acţioneze pentru promovarea iniţiativelor UNSAR în interesul pieţei şi al 
membrilor săi; 

c) să primească şi să beneficieze de informaţiile obţinute de la UNSAR; 
d) să primească o informare cu privire la activitatea UNSAR; 

 
6.2.2. Obligaţii 

a) să respecte prevederile Statutului, ale Codului de conduită al UNSAR şi ale 
hotărârilor Adunărilor Generale, militând pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia; 

b) să plătească în termen cotizaţiile stabilite de Adunarea Generală, pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale UNSAR şi să sprijine prin toate 
mijloacele realizarea obiectivelor prevăzute în planul de activitate a acesteia; în 
cazul neplăţii cotizaţiilor sau altor sume stabilite, aceste sume datorate vor fi 
actualizate cu rata inflaţiei, 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. 

 
Art. 7 Membrii sau membrii asociaţi au dreptul să se retragă din cadrul UNSAR oricând, cu 
condiţia de a anunţa intenţia lor în scris.  
 
Art. 8 Excluderea unui membru sau a unui membru asociat  se face în cadrul Adunării 
Generale, la propunerea Comitetului de Direcţie. Excluderea unui membru se decide pe 
baza votului a cel putin 2/3 din totalul membrilor UNSAR. În acest caz se va oferi societăţii 
in cauza posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere anterior adoptării hotărârii de 
excludere. 
 
Art. 9 Membrii sau membrii asociaţi care s-au retras sau au fost excluşi nu au nici un drept 
asupra patrimoniului UNSAR. 
 
ORGANELE DE CONDUCERE 
 
Art. 10 Organele de conducere ale UNSAR sunt:  
 
Adunarea Generală   
şi 
Comitetul de Direcţie. 
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ADUNAREA GENERALĂ 
 
Art. 11 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al UNSAR şi este formată 
din toţi membrii UNSAR 
 
Art. 12 Adunarea Generală a UNSAR se întruneşte de două ori pe an în sesiuni ordinare şi 
ori de câte ori este cazul, în sesiuni extraordinare, convocarea sesiunilor făcându-se cu cel 
puţin 14 zile înainte de data fixată.  
 
Convocarea sesiunilor extraordinare se face de către Comitetul de Directie, la iniţiativa 
acestuia sau la solicitarea, în scris, a cel puţin 1/3 din membrii UNSAR.  
 
Convocarea trebuie să menţioneze locul, data şi ora la care va avea loc şedinţa, precum şi 
ordinea de zi. 
 
Pentru a fi statutar constituită, Adunarea Generală trebuie să întrunească cel putin 2/3 din 
membrii UNSAR. 
 
Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de regula de Preşedintele UNSAR. 
 
Adunarea Generală adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a celor prezenţi cu 
excepţia cazurilor de excludere unde hotărârea se ia pe baza votului a cel putin 2/3 din 
numărul societăţilor membre. Dacă Adunarea Generală nu reuneşte numărul cerut prin 
statut, va fi făcută o nouă convocare în termen de 15 zile de la data primei convocări, 
aceasta din urmă putând adopta hotărâri cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi, 
indiferent de numărul acestora. 
 
Problemele care vor fi supuse aprobării Adunării Generale vor fi discutate în prealabil în 
cadrul Comitetului de Direcţie. Totuşi în situaţii urgente sau de interes general orice membru 
poate solicita ca o anumită problemă să fie supusă atenţiei Adunării Generale dar sa fie 
prevăzuta in prealabil pe ordinea de zi. 
 
Art. 13 Hotărârile privitoare la dizolvarea UNSAR sau la eventualele modificari ale statutului 
sunt luate cu cel putin 2/3 din numărul total de membrii înscrişi în UNSAR. 
 
13.1 Un membru UNSAR propus spre sanctionare, in conditiile prezentului Statut, pentru 
incalcarea obligatiilor ce decurg din Statut si / sau din Codul de Conduita si / sau din 
Hotararile Adunarii Generale (inclusiv in cazul in care membrul UNSAR vizat este o 
societate a aceluiasi Grup sau aceleiasi societati afiliate sau aceluiasi holding de asigurare 
ori holding mixt de asigurare sau care acţionează concertat, astfel cum acesti termeni sunt 
definiti de Legea Nr. 32 / 2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare, si / sau de alte reglementari legale specifice 
domeniului asigurarilor – reasigurarilor, emise in legatura sau facand referire la acesti 
termeni), nu va avea dreptul la vot. In aceste cazuri, constituirea valabila a Adunarii 
Generale si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararilor, se vor stabili prin raportare la 
numarul de voturi si de membrii care ar avea dreptul sa se exprime 
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ART. 14 Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
 
a. formulează şi aprobă politica şi direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor 

menţionate la art. 2; 
 
b. aprobă cererile pentru primirea de noi membri; 
 
c. alege prin vot secret Preşedintele, Vicepresedintele UNSAR, şi pe ceilalţi membri ai 

Comitetului de Direcţie şi le stabileşte sarcinile; in cazul prevazut la Art. 20 alin. 2 din 
prezentul Statut, alege prin vot secret Preşedintele, cu respectarea prezentului Statut, şi 
decide cu privire la prerogativele, atribuţiile şi remuneraţia acestuia  

 

d. desemneaza Directorul General la propunerea Comitetului de Directie 
 
e. ratifică actele cu caracter de urgenţă şi excepţionale care sunt de competenţa Adunării 

Generale adoptate de Comitetul de Direcţie între sesiunile acesteia; 
 
f. revocă – individual sau colectiv – membrii Comitetului de Direcţie, inclusiv Preşedintele 

şi dispune alegeri pentru completarea numărului de membri ai Comitetului de Direcţie; 
 
g. aprobă bugetul anual al UNSAR şi proiectul programului de activitate executivă 

conţinând măsuri de aducere la îndeplinire a acestei activităţi cu 3 luni înaintea începerii 
anul financiar pentru care se elaborează; 

 
h. stabileşte şi aprobă cuantumul cotizaţiilor membrilor UNSAR, inclusiv a membrilor 

asociati ai UNSAR, pentru anul următor cu minimum 3 luni înainte de sfârşitul anului 
calendaristic; 

 
i. examinează şi aprobă dările de seamă contabile anuale şi rapoartele de activitate ale 

Comitetului de Direcţie; 
 
j. analizează şi aprobă planul anual de activitate a UNSAR; 
 
k. analizează şi aprobă raportul anual de activitate a UNSAR şi modul de utilizare a 

fondurilor provenite din cotizaţiile vărsate anual de membrii acesteia corelat cu modul de 
îndeplinire a atribuţiilor UNSAR prevăzute în Statut pe perioada raportată; 

 
l. alege cenzorul dintre persoanele autorizate şi îi fixează remuneraţia lor; 
 
m. exclude din UNSAR membrii care nu respectă obligaţiile ce decurg din prezentul statut si 

/ sau din Codul de Conduita si / sau din Hotararile Adunarii Generale si / sau acţionează 
într-un mod care este incompatibil cu obiectivele sale ori ridica dreptul de vot, pe o 
perioada stabilită de Adunarea Generală, pentru astfel de membri; 
 
 

n. aprobă reprezentanţii UNSAR în Colegiul profesional al asociaţiilor profesionale ale 
operatorilor din piaţa de asigurări; 
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o. hotărăşte în orice altă problemă care interesează membrii UNSAR, potrivit legii şi în 
limitele statutului Uniunii, Regulamentului de organizare şi funcţionare, Codului de 
conduită şi hotărârilor adunărilor generale; 

 

p. hotărăşte în orice altă problemă care interesează membrii UNSAR, potrivit legii şi în 
limitele statutului Uniunii, Codului de conduită şi hotărârilor Adunărilor Generale. 

 
 
COMITETUL DE DIRECŢIE 
 
Art. 15  
15.1 Comitetul de Direcţie este organul care asigură activitatea operaţională a UNSAR între 
două Adunări Generale şi este responsabil cu transpunerea în practică a  hotărârilor 
Adunării Generale. 
 
Comitetul de Direcţie este compus din: Preşedinte, Vicepresedinte, Membri. 
 
15.2 Comitetul de Direcţie se compune din minimum şapte  membri ai UNSAR, inclusiv 
presedintele si vicepresedintele, aleşi de Adunarea Generală. Numărul membrilor 
Comitetului de Direcţie se poate mari, cu aprobarea Adunarii Generale, pe măsura creşterii 
numărului de societati membre ale UNSAR. 
 
Un numar de 3 (trei) membri din componenta Comitetului de Direcţie al UNSAR, vor fi alesi 
din randul societatilor de asigurare si / sau reasigurare “Mari” membre UNSAR, respectiv 
acele societati care au cele mai mari cote de piata, in functie de volumul de prime brute 
subscrise in piata asigurarilor din Romania. Un numar de 2 (doi) membri din componenta 
Comitetului de Direcţie al UNSAR vor fi alesi din randul societatilor de asigurare si / sau 
reasigurare “Medii” membre UNSAR, iar ceilalti 2 (doi) membri ai Comitetului de Direcţie al 
UNSAR vor fi alesi din randul societatilor “Mici” membre UNSAR. Atat Presedintele, cat si 
Vicepresedintele UNSAR, pot fi alesi de Adunarea Generală din randul societatilor de 
asigurare si / sau reasigurare “Mari”, “Medii” sau “Mici” membre UNSAR. Minim 1 (unu) 
membru al Comitetului de Direcţie va fi o societate de asigurare si / sau de reasigurare care 
desfasoara exclusiv activitatea de asigurari de viata, indiferent de categoria din care face 
parte. 
 
Apartenenta la o anumita categorie (“Mare”, “Medie” sau “Mica”) a societatilor de asigurare 
si / sau reasigurare membre UNSAR se va stabili pe baza cotei de piata, in functie de 
volumul de prime brute subscrise exclusiv in piata asigurarilor din Romania, asa cum rezulta 
din situatiile financiare individuale anuale statutare comunicate, potrivit legii, catre 
autoritatea de supraveghere pentru exercitiul financiar precedent. Membrii UNSAR vor 
comunica asociatiei volumul de prime brute subscrise in anul precedent in cel mult 15 zile 
calendaristice de la termenul limita de depunere a situatiilor financiare individuale anuale 
statutare la autoritatea de supraveghere. Membrii UNSAR care nu vor transmite aceste 
informatii, nu vor putea fi alesi ca membri in Comitetul de Directie al UNSAR, nici ca 
Presedinte sau Vicepresedinte, pana la data la care inteleg sa respecte prevederile sus – 
mentionate.  
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In baza informatiilor comunicate de membrii UNSAR, Comitetul de Directie va prezenta 
datele privind incadrarea membrilor UNSAR in categoria “Mari”, “Medii” sau “Mici”, fiecare 
categorie avand alocata 1 / 3 din totalul membrilor UNSAR, in functie de cota de piata a 
acestora. 
 
 
Incadrarea unei societati membre UNSAR intr-o alta categorie, pe toata durata mandatului 
in calitate de membru (inclusiv ca Presedinte sau Vicepresedinte) al Comitetului de Directie, 
nu va conduce la pierderea calitatii respective inainte de incetarea mandatului. 
 
15.3 In situatia prevazuta la Art. 20 alin. 2 din prezentul Statut, respectiv atunci cand 
Adunarea Generala decide ca Presedinte UNSAR sa fie aleasa o persoana fizica, Comitetul 
de Direcţie se va compune din minimum şase membri ai UNSAR, la care se va adauga 
Presedintele (persoana fizica) ales. Si in aceasta situatie, numărul membrilor Comitetului de 
Direcţie se poate mari, cu aprobarea Adunarii Generale, pe măsura creşterii numărului de 
societati membre ale UNSAR. In acest caz, un numar 3 (trei) membri din componenta 
Comitetul de Direcţie al UNSAR, vor fi alesi din randul societatilor de asigurare si / sau 
reasigurare “Mari” membre UNSAR, un numar 2 (doi) membri din componenta Comitetului 
de Direcţie al UNSAR, vor fi alesi din randul societatilor de asigurare si / sau reasigurare 
“Medii” membre UNSAR, iar 1 (unu) membru al Comitetului de Direcţie al UNSAR va fi ales 
din randul societatilor “Mici”. Apartenenta la o anumita categorie (“Mare”, “Medie” sau 
“Mica”) a societatilor de asigurare si / sau reasigurare se va stabili conform Art. 15.2. din 
prezentul Statut. 
 
 
Art. 16 Atribuţiile Comitetului de Direcţie sunt: 
 
a. angajează şi concediază salariaţii UNSAR, în condiţiile legii, ţinând seama de 

necesitatea îndeplinirii în mod eficient a îndatoririlor şi funcţiilor Comitetului de Direcţie; 
 
b. stabileşte drepturile şi obligaţiile salariaţilor UNSAR, în vederea îndeplinirii obiectivelor 

ce revin acesteia; 
 
c. adoptă măsuri în vederea realizării obiectivelor UNSAR în măsura în care acestea nu 

intră exclusiv în competenţa Adunării Generale; 
 
d. stabileşte măsurile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea controlului financiar în 

cadrul UNSAR; 
 
e. coordoneaza activitatea legata de consultarile cu Autoritatea de Supraveghere 

Financiară privind reglementarile legale, aproband punctul de vedere comun ce urmeaza 
a fi transmis catre autoritatea de supraveghere a asigurarilor sau alte organisme ale 
statului; 

 
f. pregăteşte şi convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale şi se 

îngrijeşte de buna lor desfăşurare; 
 
g. examinează dările de seamă contabile anuale pe care le supune aprobării Adunării 

Generale şi întocmeşte raportul anual privind activitatea desfăşurată de UNSAR, precum 
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şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe care le supune spre aprobare Adunării 
Generale; 

 
h. întocmeşte proiectul planului anual de activitate; 
  
i.  hotărăşte în orice alte probleme de conducere legate de buna desfăşurare a activităţii 
UNSAR; 
 
j. poate recomanda la cerere consultanţi de altă specialitate pentru diverse cercetări, 
proiecte şi programe de asigurări; 
 
k. facilitează participarea la reuniuni, simpozioane, conferinţe, congrese şi alte forme de 
manifestări naţionale şi internaţionale axate pe probleme teoretice şi practice de asigurări; 
 
l. organizează anual decernarea de premii UNSAR pentru activitatea desfăşurată în 
domeniul asigurărilor; 
 
m. prezintă un raport de activitate la expirarea mandatului si raspunde de activitatea 
desfasurata; 
 
n. organizează şi controlează desfăşurarea activităţii de formare şi perfecţionare 
profesională în asigurări, în condiţiile legii; 
 
o. adoptă măsuri cu caracter excepţional şi de urgenţă aflate în competenţa Adunării 
Generale şi le supune ratificării la prima sesiune. 
 
p. propune Adunării Generale spre aprobare reprezentanţii UNSAR în Colegiul alcatuit din 
reprezentantii asociaţiilor profesionale ale operatorilor de pe piaţa de asigurări.   
 
Art. 17  Membrii, Presedintele si Vicepresedintele Comitetului de Direcţie sunt aleşi pentru 
un mandat de 3 (trei) ani, dintre membrii UNSAR, cu exceptia situatiei prevazute la Art. 20 
alin. 2 din prezentul Statut, atunci cand Adunarea Generala decide ca Presedintele UNSAR 
sa fie aleasa o persoana fizica. Presedintele, Vicepresedintele şi ceilalti membri ai 
Comitetului de Directie pot fi realesi. 
 
In cadrul Comitetului de Directie, nu poate fi aleasa mai mult de o societate de asigurare si / 
sau societate de reasigurare şi / sau societate de asigurare – reasigurare membra a 
aceluiasi Grup sau aceleiasi societati afiliate sau aceluiasi holding de asigurare ori holding 
mixt de asigurare sau care acţionează concertat, astfel cum acesti termeni sunt definiti de 
Legea Nr. 32 / 2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si / sau de alte reglementari legale specifice 
domeniului asigurarilor – reasigurarilor, emise in legatura sau facand referire la acesti 
termeni. Astfel de membrii vor putea sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea 
drepturilor si obligatiilor conferite de calitatea de Membru al Comitetului de Directie. 
 
În caz de vacanţă a unui post din motive legale de fuziune, desfiinţare, excludere, retragere, 
trebuie ales un nou membru până la expirarea mandatului în curs în cadrul unei şedinţe a 
Adunării Generale. 
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Art. 18 Comitetul de Direcţie se reuneşte ori de câte ori este nevoie, la sediul UNSAR, şi 
adoptă hotărâri cu majoritate simplă a membrilor săi pe probleme ce constituie competenţa 
sa sau având caracter urgent sau excepţional, cu ratificare ulterioară a Adunării Generale. 
Dezbaterile se vor consemna în mod obligatoriu  în procese verbale. Societăţile membre vor 
fi informate de hotărârile adoptate de Comitetul de Direcţie 
 
Art 19 În funcţie de numărul membrilor şi de amplitudinea activităţii, Comitetul de Direcţie 
poate constitui comisii de lucru pe domenii specifice. Aceste comisii pot fi:  
 Comisia juridică şi pe probleme fiscale; 
 Comisia economică şi socială; 
 Comisia de relaţii internaţionale; 
 Comisia de instruire; 
 Comisia de asociere, conciliere şi relaţii interne. 
 Comisia de Arbitraj în asigurări. 
 Etc. 
 
În cadrul UNSAR se constituie Comisia de etică comercială şi disciplină care va avea ca 
obiectiv principal menţinerea intre membri UNSAR a unor relaţii concurenţiale corecte, 
bazate pe respectarea prevederilor Codului de conduita al UNSAR si a principiilor eticii 
comerciale. 
In vederea atingerii obiectivului propus, Comisia: 

a) va examina reclamaţiile cu privire la nerespectarea de către membrii UNSAR a 
acestor principii in activitatea de asigurare, la sesizarea unuia sau mai 
multor membrii UNSAR; 

b) se poate autosesiza si cu alte probleme ale membrilor săi privind asigurările, 
in procesul concurenţial. 

In oricare din situaţiile mai sus-menţionate, Comisia poate solicita instituţiilor autorizate care 
acţionează in domeniul asigurărilor, sa efectueze acte de control la societăţile de asigurare 
care in activitatea lor încalcă principiile fundamentale ale asigurărilor ori ale eticii 
comerciale. Solicitarea respectiva va fi făcuta numai după obţinerea aprobării Adunării 
Generale Extraordinare, societăţii/societăţilor reclamate oferindu-li-se in prealabil 
posibilitatea de a-si expune punctul de vedere. 
Comisia de etică comercială şi de disciplină va fi alcătuită din 7 membri, Directori 
Generali/Preşedinţi/Persoane împuternicite de societăţile membre alese sa facă parte din 
aceasta Comisie, stabiliţi de Adunarea Generala conform unui algoritm prin care se va 
urmări prezenţa fiecărei societăţi membre în cadrul Comisiei. 
 

PREŞEDINTELE UNSAR 
 
Art. 20 Adunarea Generală alege societatea membră care va asigura conducerea UNSAR 
ca Preşedinte. Funcţia de Preşedinte este adusă la îndeplinire de Preşedintele / Directorul 
General  al societăţii desemnate să asigure această funcţie. 
 
La propunerea Comitetului de Direcţie, Adunarea Generala poate decide ca functia de 
Presedinte a UNSAR sa fie exercitata de o persoana fizica aleasa de Adunarea Generala, in 
conditiile prezentului Statut si a celor stabilite de Adunarea Generala, fara ca persoana 
fizica respectiva sa ocupe oricare dintre functiile enumerate mai sus. Si in acest caz, durata 
mandatului Presedintelui va fi de 3 (trei) ani. 
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Criteriile de selectie ale persoanei fizice care va fi aleasa in functia de Presedinte vor fi 
propuse de Comitetul de Directie, 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 in cadrul 
unei companii de asigurari; 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 
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. 

 
De asemenea, prin Hotarare a Adunarii Generale se va stabili remuneratia Presedintelui 
Comitetului de Directie si orice alte drepturi si obligatii in afara de cele mentionate la art. 21 
din prezentul Statut. 
 
In niciuna din situatiile enumerate mai sus, Preşedintele nu beneficiază de vot 
preponderent în caz de paritate de voturi. 

 
 
     
Art. 21 Preşedintele  are următoarele atribuţii: 
 
 Este membru al Comitetului de Direcţie şi conduce lucrările şedinţelor acestuia. 
 Prezidează şedinţele Adunării Generale. 
 Reprezintă UNSAR în raporturile cu autoritatea de supraveghere si alte autoritati publice, 

alte  terţe persoane şi cu instanţele judecătoreşti. 
 Participă în măsura în care este disponibil la întâlniri cu reprezentanţii presei, acordă 

interviuri privitoare la activitatea UNSAR şi la acţiunile iniţiate pe diverse domenii ale 
activităţii de asigurare directe sau conexe acesteia. 

 
DIRECTORUL GENERAL 
 
Art. 22 Directorul General este desemnat de Adunarea Generala, la propunerea Comitetului 
de Directie. Directorul General are ca obiectiv principal al activitatii, aducerea la indeplinire a 
hotararilor Adunarii Generale a UNSAR si ale Comitetului de Directie. 

 
Directorul General este o persoana fizica, iar raporturile juridico-economice dintre UNSAR si 
Directorul General se stabilesc si se determina prin contract individual de munca, incheiat 
pe o perioada nedeterminata. Criteriile de selectie ale persoanei fizice desemnate in functia 
de Director General sunt cele enumerate la Art. 20 alin. 3 lit. b) – e), aplicabile Presedintelui 
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(persoana fizica), la care se adauga si detinerea unei experienţe de cel puţin 5 ani în 
domeniul asigurărilor (sau de 7 ani în domeniul financiar – bancar), din care cel puţin 3 ani, 
într-o funcţie de conducere in cadrul unei entitati din domeniul asigurarilor si / sau 
reasigurarilor. De asemenea cunoasterea limbii engleze (scris, citit, vorbit, la un nivel 
avansat) este obligatorie. 
 
Directorul General conduce activitatea salariatilor UNSAR, urmareste si coordoneaza 
activitatea economico-financiara si activitatea de secretariat general a asociatiei. 

 
Directorul General reprezinta UNSAR in raporturile cu tertii in limita competentelor acordate 
de catre Comitetul de Directie, urmarind indeplinirea scopurilor asociatiei si reprezentand 
interesele membrilor acesteia. 
 
 
CENZORUL 
 
Art. 23 Adunarea Generala desemnează un cenzor intern dintre membrii UNSAR (expert 
contabil autorizat) cu un mandat de 3 (trei) ani, el putand fi reales. 
 
Cenzorul va prezenta anual Adunării Generale o dare de seama asupra activităţii contabile 
a UNSAR. 
 
PATRIMONIUL 
 
Art. 24 Patrimoniul UNSAR se compune din cotizaţii si donaţii ale membrilor precum şi din 
alte bunuri şi resurse, precum şi din taxa de admitere a noi membri. UNSAR poate primi 
bunuri mobile si imobile din partea unor persoane fizice şi persoane juridice, romane sau 
străine, cu titlu gratuit, dacă prin aceasta nu se contravine scopului şi obiectivelor UNSAR. 
 
COTIZAŢIILE MEMBRILOR si ale MEMBRILOR ASOCIAŢI 
 
Art. 25 Nivelul cotizaţiilor se stabileşte anual, forfetar, de către Adunarea Generala, la 
propunerea Comitetului de Direcţie. Nivelul taxei de admitere se stabileşte de Adunarea 
Generala, la propunerea Comitetului de Direcţie, în funcţie de contribuţiile celorlalţi membri 
la patrimoniul Uniunii. 
Cotizaţia anuală şi taxa de admitere pentru membrii asociaţi are valoarea de 1/3 din 
valoarea cotizaţiei şi taxei de admitere pentru membrii cu drepturi depline. 
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. 
 
Art. 26 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. 
 
Art. 27 Veniturile UNSAR vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor proprii, legate de 
funcţionarea UNSAR sau pentru orice acţiune conforma cu scopul UNSAR, aprobată in 
prealabil de Adunarea Generală, sau prin delegare de competenţe de către Comitetul de 
Direcţie. 
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Art. 28 UNSAR nu poate contracta nici o datorie sau alte obligaţii financiare cu excepţia 
angajamentelor de a plăti cheltuielile pentru ţinerea adunărilor, conferinţelor, pentru 
administraţie şi alte activităţi operaţionale aprobate de Comitetul de Direcţie sau de 
Adunarea Generală. 
În cazul în care se constată că, la încheierea anului financiar există diferenţe pozitive între 
veniturile totale obţinute din cotizaţii, donaţii şi alte surse şi cheltuielile efective, diferenţa se 
ia în calcul la stabilirea nivelului cotizaţiilor pentru anul următor. 
 
28.1 CODUL DE CONDUITA  
 
Comitetul de Directie si / sau Comisia de etică comercială şi disciplină va / vor intocmi si 
supune aprobarii de catre Adunarea Generala un Cod de Conduita.  Acesta va contine 
prevederi referitoare la activitatea membrilor UNSAR in calitate de societăţi de asigurare ori 
societăţi de reasigurare ori societăţile de asigurare – reasigurare, dupa caz (cum ar fi, fara 
ca enumerarea sa fie limitativa: obligatia de a respecta legislatia in vigoare specifica, de a 
mentine un cadru concurential loial etc.). In cazul incalcarii prevederilor Codului de conduita 
de catre unul sau mai multi membri UNSAR (cu drepturi depline si / sau asociati), Adunarea 
Generala poate lua masurile de sanctionare prevazute in prezentul Statut cu privire la 
membrul / membrii UNSAR respectiv/i. 
 
ACTIVITATEA FINANCIARĂ 
 
Art. 29 Anul financiar se suprapune anului calendaristic. 
Actele financiare ale UNSAR se semneaza de catre presedinte si contabil iar plăţile curente 
se efectuează cu două semnături, aşa cum se hotărăşte de către Comitetul de Direcţie.  
 
SEDIUL 
 
Art. 30 Sediul UNSAR este in Bucureşti, Bulevardul Libertăţii, nr. 12, bl. 113, scr. 3, et. 6, 
ap. 68, sector 4. 
 
DURATA 
 
Art. 31 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.  
 
SANCŢIUNI 
 
Art. 32 În cazul nerespectării de către membrii UNSAR cu drepturi depline sau de membrii 
UNSAR asociati, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 si / sau a oricaror obligatii ce decurg din 
prezentul Statut si / sau din Codul de Conduita si / sau din Hotararile Adunarii Generale, 
Comitetul de Direcţie poate propune Adunării Generale să ia următoarele măsuri:  

a. ridicarea dreptului de vot pe o perioada stabilită de Adunarea Generală;  
b. excluderea din UNSAR 

 
DIZOLVAREA UNSAR 
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Art. 33 În cazul când dizolvarea UNSAR a fost hotărâtă de către Adunarea Generală a 
membrilor săi, lichidarea patrimoniului UNSAR se face de către Comitetul de Direcţie sau de 
persoanele desemnate de Adunarea Generală. 
 
Art. 34 Personalitatea juridică a UNSAR încetează şi prin sentinţa judecătorească 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) hotărârile Adunării Generale au fost luate prin violarea dispoziţiilor statutare sau a 

legislaţiei în vigoare. 
 
PREVEDERI FINALE 
 
Art. 35 Prevederile statutului UNSAR pot fi modificate de Adunarea Generală cu un vot a cel 
putin 2/3 din numărul membrilor săi. 
 
Art. 36 Propunerile pentru modificarea prezentului Statut vor fi supuse aprobării Adunării 
Generale numai după ce acestea au fost examinate de către Comitetul de Direcţie şi numai 
dacă au fost transmise societăţilor membre cu cel puţin 14 zile înainte. Modificările se 
adoptă cu un vot a cel putin 2/3 din totalul membrilor. 
 


