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Catre, 

 

 BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  

 

 

COMUNICAT 

 

de clarificare privind informațiile apărute în articolul de presa din data de 28.01.2022, pe pagina 

de internet www.1asig.ro    

 

Cu scopul de a asigura informarea corectă și completă a pieței cu privire la rezultatele 

verificarii efectuate  de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Biroul Ajutor de 

Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate, informații care au făcut obiectul articolului publicat 

de www.1asig.ro în data de 28 ianuarie 2022, precizăm următoarele: 

 

În luna februarie a anului 2021, Transilvania Broker de Asigurare SA a derulat o campanie, 

perfect legală, de publicitate, în vederea recrutării de asistenți de brokeraj. Campania s-a derulat 

prin publicarea pe site-ul companiei a unor informații prin care am încercat să promovăm 

imaginea companiei și a politicii pe care aceasta o are în relația cu colaboratorii. Aceleași 

informații au fost comunicate și prin scrisori/adrese de promovare transmise nominal către un 

număr de 1159 de destinatari, asistenti in brokeraj, persoane jurdice. 

Ca urmare a acelei campanii, în luna martie 2021, o organizație asociativă a competitorilor 

Transilvania Broker de Asigurare SA a sesizat mai multe instituții: Autoritatea pentru 

Supraveghere Financiară, Consiliul Concurenței și Ministerul de Finanțe. Rezultatul acelor sesizări 

a fost după cum urmează: 

✓ Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a solicitat documente 

suplimentare, a avut o întâlnire clarificatoare cu reprezentanții 

Transilvania Broker de Asigurare SA și a decis să nu dea curs sesizării pe 

care au considerat-o neîntemeiată; 

✓ Consiliul Concurenței nu a dat curs sesizării în niciun fel; 
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✓ Ministerul de Finanțe, prin ANAF, Direcția Regională a Finanțelor Publice 

Cluj Napoca, Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri 

Reglementate a transmis pe data de 14 octombrie 2021 un proces-verbal 

constatator, prin care a arătat că informațiile publicitare legate de valoarea 

comisionului mediu, furnizate de catre societatea noastră, nu includ 

„dovezi, studii de piață, certificate, clasamente etc. realizate de o entitate 

independentă”. Ca urmare, societatea noastră a fost sancționată cu 

avertisment. 

Așadar, la finalizarea controlului nu s-a constatat că nu am fi avut dreptul să facem o astfel 

de campanie, altfel spus campaniile de recrutare a colaboratorilor sunt legale și acceptate și de 

către Ministerul de Finanțe. Mai mult, controlul nu a reținut în niciun fel că informațiile publicate 

de noi nu sunt adevărate, ci doar că ar fi fost corect ca un terț independent să facă studiile legate 

de piață si comisioanele practicate. Pentru acest motiv nici nu am fost amendați contravențional, 

ci doar am fost avertizați cu privire la acest aspect. 

Așa fiind, însușindu-ne recomandarea Ministerului de Finanțe, ne-am propus ca pe viitor 

studiile de care ne vom folosi în materiale publicitare să aparțină unei alte entități, independentă 

de noi. 

Reamintim că Departamentul nostru pentru Relația cu Investitorii stă la dispoziția 

acționarilor Societății și tuturor celor interesați, ale căror mesaje sau întrebări le așteptăm la 

adresa de email: investor@transilvaniabroker.ro. 
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