
f) a realizat vechime în muncă recunoscută în condițiile legii,

până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind

pensiile militare de stat, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

g) a realizat perioade asimilate vechimii în muncă, conform

legii, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) a realizat perioade de vechime în muncă recunoscute în

baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

i) a realizat vechime în muncă, ca timp util, în fostele unități

agricole cooperatiste, calculat potrivit Legii nr. 80/1992 privind

pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) a urmat, anterior datei intrării în vigoare a Legii

nr. 164/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, cursurile de zi ale învățământului superior, organizat

potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția

absolvirii acestora, potrivit legii.

(2) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la

vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în

baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru

perioadele realizate în grupa I și a II-a de muncă, respectiv în

condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții.

(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care

reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiții

deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordă

perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în

serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiții normale,

după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de

muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de

muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiții de muncă,

așa cum sunt reglementate în domeniul apărării naționale,

ordinii publice și siguranței naționale, pe baza criteriilor și

metodologiei de încadrare prevăzute, până la 31 decembrie

2010, de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea

locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții

speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în

activitate, cu modificările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului

nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților

cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru

polițiști, cu modificările ulterioare.

Art. 4. — (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani, luni și zile.

(2) Dacă din documentația de pensionare rezultă perioade

de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca

urmare a achitării contribuției către fostele case de asigurări

sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare

exprimat în ani și luni de cotizare.

(3) Dacă din documentațiile de pensionare nu rezultă

localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea

vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 5. — (1) Cuantumul pensiei revizuite se determină prin

înmulțirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui

punct de pensie.

(2) La determinarea cuantumului pensiei, fracțiunile de leu

se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

(3) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) este de

732,80 lei, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2010 nr. 12/2010.

(4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplică

prevederile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul

cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — (1) Punctajul mediu anual se determină prin

împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea

punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.

(2) Stagiul complet de cotizare prevăzut la alin. (1) este de

20 de ani.

Art. 7. — (1) Punctajul anual se determină prin împărțirea

la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic

respectiv.

(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea veniturilor

realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectivă,

prevăzut în anexa nr. 2 la ordonanța de urgență.

(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual

și a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

Art. 8. — (1) Veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar,

utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale

și cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform

legislației în vigoare la data acordării lor, respectiv:

a) retribuția tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda

lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări,

compensații, indemnizații de conducere/comandă, salarii/solde

de merit și alte drepturi similare prevăzute de legislația în

vigoare la acea dată;

b) sporurile și indemnizațiile acordate în sume fixe sau sub

formă de procent din retribuția tarifară lunară/salariul de bază

lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar sau din

salariul funcției de bază/salariul funcției îndeplinite/solda de

funcție/solda funcției de bază, potrivit legislației în vigoare la

acea dată;

c) primele/premiile din cursul anului și cele anuale, acordate

potrivit legislației în vigoare la acea dată;

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă

neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanți în adunările generale

ale acționarilor, în consiliile de administrație, în comitetele de

direcție, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete

sau organisme, acordate potrivit legislației în vigoare la acea

dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea

angajatorului ori a entității asimilate acestuia, după data de

1 ianuarie 2008;

f) venitul corespunzător funcției pe care a fost încadrat în țară

personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după

caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

inclusiv pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de

misiuni în țară;

g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la

lit. a)—d), acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată.

(2) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau

asimilate salariilor următoarele sume:

a) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de

delegare, detașare sau transfer;

b) participarea salariaților la profit, potrivit Ordonanței

Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la

societățile naționale, companiile naționale și societățile

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la

regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

c) compensațiile lunare pentru chirie;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului

individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a

medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi

de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a

drepturilor de echipament;

e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor

de mutare în interesul serviciului;

f) indemnizațiile de instalare;
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g) plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă

sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de

serviciu cu drept la pensie;

h) valoarea financiară a normelor de hrană;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în

concediul de odihnă, precum și a transportului la și de la locul de

muncă;

j) alocația de stat pentru copii;

k) alte drepturi care, potrivit legislației în vigoare la data

acordării, nu reprezentau drepturi de natură salarială sau

asimilate salariilor.

Art. 9. — (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) la determinarea punctajului

lunar se utilizează veniturile brute/nete realizate lunar de

beneficiari.

(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)—e) la

stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu brut sau

net pe economie, după caz, din perioadele respective, potrivit

legii.

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) la

stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul de încadrare și

sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.

(4) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) și j) la

stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul minim brut sau

net pe economie, după caz, din perioadele respective, potrivit

legii.

(5) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) la

stabilirea punctajului lunar se utilizează 1,5 salarii minime brute

sau nete pe economie, după caz, din perioadele respective,

potrivit legii.

(6) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i) se

acordă 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.

Art. 10. — Determinarea punctajului mediu anual pentru

persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiază

de pensiile prevăzute la art. 1 se face prin asimilare, în condițiile

stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Art. 11. — (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie

2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în

activitate, polițist sau funcționar public cu statut special din

sistemul administrației penitenciarelor, în cazul în care în

carnetul de muncă sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost

înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor

calcula prin înmulțirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu

numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de

zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare

datei de 1 ianuarie 1978;

b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie

1978—1 martie 1990;

c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie

1990—30 septembrie 1990;

d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie

1990—1 ianuarie 1997;

e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;

f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;

g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;

h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;

i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001.

(2) În situațiile în care, pentru o anumită perioadă care

constituie vechime în muncă, anterioară datei de 1 aprilie 2001,

în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în

activitate, polițist sau funcționar public cu statut special din

sistemul administrației penitenciarelor, iar în carnetul de muncă

sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile

salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează

salariul minim pe țară, în vigoare în perioada respectivă.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) perioadele

anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea

punctajului mediu anual, se utilizează:

a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat

în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent

de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă

sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt

înregistrate drepturile salariale;

b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat

în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 și data

de 31 decembrie 1962 și pentru care în carnetul de muncă nu

sunt înregistrate drepturile salariale și nici nu sunt dovedite.

c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat

în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 și data

de 31 decembrie 1962, în situația în care, prin valorificarea

drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru

fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic

decât cel prevăzut la lit. b).

(4) În situația în care, pentru perioade ulterioare datei de

31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate

drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în

funcție de reformele monetare.

(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică pentru toate

perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu excepția

perioadelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) și j).

(6) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător

și pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.

Art. 12. — (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru

perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează

salariile/soldele brute sau nete, după caz, astfel:

a) salariile/soldele brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 până la

data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile

prevăzute la alin. (1) se au în vedere și sporurile cu caracter

permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din

baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care

sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu

adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

(3) Sporul de vechime în muncă care se utilizează la

stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care

persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate,

polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul

administrației penitenciarelor, este următorul:

a) perioada 1 martie 1970—1 septembrie 1983:

— 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5—

10 ani;

— 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10—

15 ani;

— 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15—

20 ani;

— 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983—1 aprilie 1992:

— 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3—5

ani;

— 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5—

10 ani;

— 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10—

15 ani;

— 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15—

20 ani;

— 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de

vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în

carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.
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(5) Salariile medii și minime pe economie, brute sau nete,

după caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului

mediu anual, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordonanța de

urgență.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum și

pentru perioada cuprinsă între 1939—1946 inclusiv, la stabilirea

punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător

anului 1938.

(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea

punctajului lunar se utilizează salariul minim corespunzător

anului 1949.

Art. 13. — (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru

pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o

creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor

procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967—1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973—1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978—1 iulie 1986;

d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986—1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990—1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991—1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992—1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999—1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

(2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru

pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului,

determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele

lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977—1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978—1 iulie 1986.

Art. 14. — Persoanele care au desfășurat activități în locuri

de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit

legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au

desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții

deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit

legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în

perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități

în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă

încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități

în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă

încadrate în condiții speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități

în locuri încadrate în alte condiții de muncă, potrivit legii.

Art. 15. — (1) În situația pensiilor de invaliditate, stagiul

potențial acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit

Legii nr. 119/2010 se are în vedere  pentru revizuirea pensiilor

conform prezentei metodologii, cu excepția celor stabilite

conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Stagiul potențial reprezintă anii potențiali acordați potrivit

legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.

(3) Pentru stagiul potențial acordat celor în drept să obțină o

pensie de invaliditate, punctajul anual este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Art. 16. — (1) Pensia de urmaș se stabilește procentual din

pensia la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat, cu excepția

celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) Pensia de urmaș se calculează din pensia pentru limită

de vârstă sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuită, la care

ar fi avut dreptul susținătorul decedat.

(3) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea

unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de

susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (2), în funcție de

numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

a) pentru un singur urmaș — 50%;

b) pentru 2 urmași — 75%;

c) pentru 3 sau mai mulți urmași — 100%.

Art. 17. — Pentru perioada 1 aprilie 2001 — 1 august 2007,

punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea

de cadru militar în activitate, polițist sau funcționar public cu

statut special din sistemul administrației penitenciarelor nu li se

aplică plafonarea prevăzută de legislația privind pensiile din

sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 18. — (1) Determinarea punctajului mediu anual se face

pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la

casele de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale,

Ministerul Administrației și Internelor, precum și Serviciul Român

de Informații.

(2) În situația în care în dosarele de pensionare sunt înscrise

perioade care constituie vechime în serviciu, fără date

referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului

mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare

transmise structurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 19. — Documentele doveditoare ale cuantumurilor

veniturilor realizate lunar, pe baza cărora se determină

punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale

din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și

siguranță națională de către centrele militare județene/zonale/de

sector sau de către unitățile militare, instituțiile ori structurile din

care au făcut parte beneficiarii pensionari, după caz.

Art. 20. — Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea

nr. 119/2010, ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea

unor hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată

se revizuiesc, după caz, potrivit prevederilor prezentei

metodologii.

Art. 21. — (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie

emisă de casele de pensii sectoriale din cadrul instituțiilor din

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, care

va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt și de drept care

au stat la baza revizuirii, precum și termenul în care poate fi

introdusă contestația.

(2) Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor, în

termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 22. — (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se

poate introduce contestație, în termen de 30 de zile de la

comunicare, la comisiile de contestații care funcționează în

cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației

și Internelor și Serviciului Român de Informații.

(2) Deciziile comisiilor de contestații pot fi atacate în instanță,

potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de

pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate

în urma recalculării este cea prevăzută de legea în vigoare la

data emiterii acestora. 

Art. 23. — Pentru revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se

autorizează entitățile implicate în acest proces, din cadrul

instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță

națională, să încheie contracte de prestări servicii/convenții civile

cu un număr de cel mult 25 de persoane fizice, care se

repartizează prin protocol încheiat între cele 3 case de pensii

sectoriale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 81/31.I.2011

14



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 81/31.I.2011

15

A C T E  A L E  C O M I S I E I  D E  S U P R A V E G H E R E  

A  A S I G U R Ă R I L O R

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

D E C I Z I E

privind retragerea autorizației de funcționare și declanșarea procedurii falimentului 

Societății Comerciale „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,

cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000

privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul din Procesul-verbal din data

de 21 decembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.733 din 20 decembrie 2010 privind controlul efectuat la

Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A., cu sediul în municipiul București, str. Ronda nr. 8 bis, sectorul 2,

J40/7379/20.04.2005, CUI 10583688, RA-019/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 9 noiembrie 2009 a fost desemnat lichidator al

Societății Comerciale „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A. Cabinetul Individual de Practician în Insolvență Iancu Bogdan.

2. Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A. nu a constituit și nu a menținut rezerva de daune

la nivelul pretențiilor solicitate în instanță de persoanele păgubite, în limita sumei asigurate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (4) din Normele privind metodologia de calcul și evidență a rezervelor tehnice

minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a

Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare.

3. Au fost identificate neconcordanțe între datele înscrise în evidența tehnică a societății și datele înregistrate în evidența

contabilă, precum și cele raportate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la valoarea primelor brute subscrise,

rezerva de prime brută și cedată în reasigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să

le întocmească societățile de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere

a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), d) și m

3

) din Legea nr. 32/2000, cu

modificările și completările ulterioare.

4. La data de 30 septembrie 2010 societatea nu deținea active admise pentru acoperirea rezervelor tehnice brute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 1 alin. (2) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea

de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum și coeficientul de lichiditate puse în

aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006, cu modificările și completările

ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare.

5. La data de 30 septembrie 2010 valoarea coeficientului de lichiditate a fost de 0,06, sub limita minimă obligatorie.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 5 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea

de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum și coeficientul de lichiditate, puse în

aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006, cu modificările și completările

ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare.

6. La datele de 31 decembrie 2009, 30 iunie 2010 și 30 septembrie 2010 Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări

Generale” — S.A. nu dispunea de un fond de siguranță și de o marjă de solvabilitate disponibilă cel puțin egală cu marja de

solvabilitate minimă, înregistrând o valoare negativă a marjei de solvabilitate, fiind astfel întrunită condiția privind declanșarea

procedurii falimentului prevăzute de art. 3 lit. j) pct. 2 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților

de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (5) și (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

și prevederile art. 2 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune

asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță puse în aplicare prin

Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările și completările ulterioare .

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare.

7. Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A. nu are un registru al reclamațiilor primite.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. f

2

) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

și ale art. 3 lit. b) din Normele prudențiale referitoare la rezolvarea reclamațiilor privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor și
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intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

nr. 3/2010.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare.

8. Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A. nu dispune de fondurile financiare necesare

efectuării plății despăgubirilor și nu a efectuat plata despăgubirilor în termenul prevăzut în Condițiile generale de asigurare

facultativă a autovehiculelor pentru avarii și furt, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 și art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind

asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și

completările ulterioare.

9. Nu au fost puse la dispoziția echipei de control toate informațiile, documentele și rapoartele solicitate, la termenele

stabilite, inclusiv cu privire la reclamațiile înregistrate, dosarele de daună și registrul unic de control.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

ale art. 3 lit. f) și art. 4 lit. b) din Normele prudențiale referitoare la rezolvarea reclamațiilor privind activitatea asigurătorilor,

reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a

Asigurărilor nr. 3/2010.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) și d) din Legea nr. 32/2000, cu

modificările și completările ulterioare.

10. Lichidatorul desemnat de Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A. a hotărât repartizarea

unei sumei către acționarii societății, înaintea achitării sumelor datorate asiguraților creditori.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și

completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității

de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e)

din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și

supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările

ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației Societatea

Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A., cu

sediul în municipiul București, str. Ronda nr. 8 bis, sectorul 2,

J40/7379/20.04.2005, CUI 10583688, RA-019/10.04.2003.

Art. 2. — În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul

societăților de asigurare, se stabilește starea de insolvență și se

decide solicitarea de îndată a declanșării procedurii de faliment

împotriva Societății Comerciale „Delta Addendum Asigurări

Generale” — S.A.

Art. 3. — Societatea Comercială „Delta Addendum Asigurări

Generale” — S.A., prin reprezentantul său legal, va lua toate

măsurile necesare notificării asiguraților ori contractanților, după

caz, cu privire la încetarea contractelor de asigurare, precum și

cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare

achitate, aferente acestor contracte, proporțional cu perioada

cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei lor

de valabilitate.

Art. 4. — Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligațiilor

prevăzute în prezenta decizie atrage răspunderea

reprezentanților legali ai societății de asigurare pentru

prejudiciile cauzate intereselor legitime și drepturilor asiguraților,

potrivit legii.

Art. 5. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea

Comercială „Delta Addendum Asigurări Generale” — S.A. poate

formula plângere la Curtea de Apel București, în conformitate

cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Plângerea nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia,

îndeplinirea măsurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a

Asigurărilor, conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea

nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

București, 14 ianuarie 2011.
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