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publicarea deciziei de 
închidere a procedurii de 

redresare financiară în 
M.O.;
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la data publicării deciziei de închidere a 
procedurii de redresare financiară in M.O., 
se naşte dreptul creditorilor de asigurări de 
a solicita de la Fond despăgubirile cuvenite;
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dupa data publicarii deciziei de închi-
dere a procedurii de redresare financiară, 
orice persoană care invocă vreun drept de 
creanţă împotriva asigurătorului ca urmare 
a producerii unor riscuri acoperite printr-o 
poliţă de asigurare poate solicita deschi-
derea dosarului de daună printr-o cerere 
adresată Fondului;

dupa publicarea deciziei de închidere a 
procedurii de redresare financiară, ASF for-
mulează cerere de deschidere a procedurii 
falimentului impotriva asigurătorului;

(T0 + max. 30 de zile) – în termen de 30 de zile de la data publicării deciziei, 
asigurătorul este obligat să predea fondului:
•	 evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de 

redresare financiară;
•	 evidenţa completă a dosarelor de daună;
•	 evidenţele tehnico – operative şi contabile aferente contractelor şi dosarelor;

(T0 + max. 30 de zile) – în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării deciziei, Fondul  
desemnează comisia specială;

prelucrare date preluate de 
către Fond

după 30 de zile de la data publicării 
deciziei, Fondul publică lista credi-
torilor de asigurări ale căror creanţe 
au rezultat din evidenţele transmise 
de asigurător;

Tribunalul stabileşte termen pentru 
soluţionarea cererii (cererilor) de de-
schidere a procedurii de faliment îm-
potriva asigurătorului. Instanţa de  ju-
decată citează A.S.F. şi notifică Fondul 
cu privire la introducerea cererii;

desemnarea provizorie a 
lichidatorului judiciar prin 
sentinţa de deschidere a 
procedurii de faliment;

Asigurătorul poate formula 
contestaţie împotriva cererii 
de deschidere a procedurii de 
faliment în termen de 5 zile de 
la data primirii notificării cu 
privire la înregistrarea cererii. 
Dacă nu este formulată con-
testaţie, la primul termen de 
judecată, judecătorul sindic, 
analizând cerere şi actele anex-
ate, va pronunţa o hotărâre de 
deschidere a procedurii de 
faliment;

lichidatorul judiciar va notifica partile in-
teresate, inclusiv Fondul si ORC cu privire 
la pronuntarea hotararii (sau cu privire la 
acest aspect).

comunicarea deschiderii procedurii de faliment se pub-
lică, prin grija Fondului de garantare, în cel puţin două 
ziare de circulaţie naţională; În cazul în care societa-
tea de asigurare/reasigurare are deschise sucursale şi/
sau filiale în alte ţări, ASF comunică autorităţii de su-
praveghere din ţara gazdă a sucursalei/filialei respective 
despre hotărârea de deschidere a procedurii de faliment;

(T8 + 20 de zile) motivarea hotărârii de 
deschidere a procedurii de faliment  
(termenul prevăzut de lege este de 20 de 
zile şi se calculează de la data pronunţării 
hotărârii de deschidere a procedurii de 
faliment, în practică termenul poate fi 
mai lung);

după motivarea 
hotărârii de deschidere 
a procedurii de faliment, 
aceasta se comunică 
părţilor;

de la comunicarea hotărârii de deschidere a 
procedurii de faliment, curge termenul de  
exercitare a apelului (7 zile de la comunicar-
ea hotărârii)

(T13 + aproximativ 60 de 
zile) soluţionarea apelului 
de către Curtea de Apel;

ramanerea definitivă a hotărârii 
de deschidere a procedurii de fal-
iment (la data  soluţonării apelului 
sau la data expirării termenului de 
formulare a apelului, daca nu a fost 
exercitat apel);

după ramanerea 
definitivă a hotărârii de 
deschidere a procedurii 
de faliment, Fondul este 

în  drept să efectueze 
plăţi din disponibilităţile 

sale către creditorii de 
asigurări.


