
 

CITR FILIALA CLUJ SPRL 

CUI 33154723, RFO II - 0760 

București, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2,  

E: faliment.cityinsurance@citr.ro 

T: 021 32 66 014/ 015 / F: 021 32 66 013 

Societatea de asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE SA 

CUI: 10392742, J40/3150/1998 

Bucureşti, Strada Emanoil Porumbaru, Nr. 93-95, parter, etajul 4, Sector 1 

 

 

În atenția asiguraților / beneficiarilor polițelor de asigurare  

 For the attention of the insurants /  beneficiaries of the insurance policies 

 

Societatea de asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE SA  

(societate de asigurare/reasigurare în faliment, in bankruptcy, en faillite) 

Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă / Bucharest Tribunal, 7th Civil Division 

București, Splaiul Independenței nr. 319L, clădirea B-Sema Parc, Sector 6, Fax: 021.313.28.02 E: trb-falimentcity@just.ro 

 

 

CITR FILIALA CLUJ SPRL, lichidator judiciar al 

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY 

INSURANCE SA (în continuare ”CITY INSURANCE”), având 

în vedere: 

 

➢ Sentința Civilă nr. 507/09.02.2022, pronunțată de 

Tribunalul București – Secția a VII- a Civilă, în dosarul nr. 

27011/3/2021, prin care s-a dispus deschiderea procedurii 

de faliment împotriva CITY INSURANCE, subscrisa fiind 

numită în calitate de lichidator judiciar al  societății 

debitoare; 

 

➢ Art 262 alin. 32 din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost 

modificat prin O.U.G. publicată în M.Of. al României, 

Partea I, nr. 464/09.05.2022: ,,În termen de 90 de zile de la data 

pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, 

polițele de asigurare încheiate de societatea de 

asigurare/reasigurare încetează de drept, cu excepția contractelor 

de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanții, 

prevăzută în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 

privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și 

reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, pentru care 

termenul de încetare de drept este de 150 de zile de la data 

pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment; în 

aceleași condiții, încetează de drept și contractele de reasigurare.” 

 

➢ Prevederile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare 

a asiguraților, 

 

transmitem următoarea: 

 

NOTIFICARE  

 

 

Prin intermediul căreia vă informăm că polițele de asigurare și 

reasigurare, încheiate de CITY INSURANCE au încetat de 

drept la data de 11.05.2022 (09.02.2022 + 90 zile), cu excepția 

contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – 

Garanții, prevăzută în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 

 

 

CITR FILIALA CLUJ SPRL, judicial liquidator of 

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY 

INSURANCE SA (hereinafter called ”CITY INSURANCE”), 

taking into account: 

 

➢ Through the Civil Sentence no. 507/09.02.2022 issued by the 

Bucharest Tribunal, 7th Civil Division in case no. 

27011/3/2021, the bankruptcy proceedings of CITY 

INSURANCES was ruled, designating the undersigned as 

judicial liquidator, 

 

 

➢ Article 262 para. 32 of Law 85/2014, modified thorugh the 

GEO published in the Official Monitor of Romania, Part I, 

no. 464/09.05.2022 : “Within 90 days from the date of the 

judgment ruling the opening of the bankruptcy proceedings, the 

insurance policies concluded by the insurance/reinsurance 

undertaking shall cease by law, except for the insurance contracts 

classified in insurance class 15 – Guarantees, Provided in Section 

A of Annex no. 1 in Law no. 237/2015 on the authorization and 

supervision of the insurance and reinsurance activity, as 

amended and supplemented, for which the legal termination 

period is 150 days from the date of the judgment ruling the 

opening of the bankruptcy proceedings; under the same 

conditions, reinsurance contracts shall also cease to apply.’, 

 

➢ Provisions of Law no. 213/2015 regarding the Insurance 

Guarantee Fund, 

 

we issue the following 

 

NOTICE 

 

 

Through which we bring to your attention that the insurance 

and reinsurance  policies concluded by CITY INSURANCE 

have ceased by law on 11.05.2022 (09.02.2022 + 90 days), except 

for the insurance contracts enclosed in the insurance class 15 – 

Guarantees, referred in section A from annex no. 1 from Law 
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237/2015, care vor înceta de drept la data de 12.07.2022 [ultima 

zi de valabilitate a acestora fiind 11.07.2022 (09.02.2022 + 150 

zile)]. 

 

Astfel, daunele produse după data încetării de drept a polițelor 

nu vor mai fi acoperite de CITY INSURANCE. 

 

Pentru recuperarea primelor de asigurare datorate pentru 

perioada în care riscul nu a fost acoperit, poate fi formulată 

cerere de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților, 

transmisă prin intermediul poștei la sediul acestuia (strada 

Vasile Lascăr 31, București, România), ori prin e-mail la adresa: 

cerere.plata@fgaromania.ro. Modele de cereri pot fi găsite la 

adresa www.fgaromania.ro. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DG/PR/ASC/MLD 

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui 

administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter 

personal,  vă solicităm respectuos să vă asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea 

dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter 

personal şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. 

Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea 

adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, 

utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalţi participanţi ai procedurii în conformitate 

cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii, si doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate 

cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii 

noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu 

respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe 

informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile 

persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, 

precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: 

protectia.datelor@citr.ro. 

no. 237/2015, that will chease by law on 12.07.2022 [their last 

validity date being 11.07.2022 (09.02.2022 + 150 days)]. 

 

Thus, the damages incurred after the date of the legal 

termination of the policies will no longer be covered by CITY 

INSURANCE. 

 

In order to recover the insurance premiums for the period in 

which the insured risk is not covered, a payment request can 

be lodged with the Insurance Guarantee Fund (FGA), sent by 

post at the FGA’s headquarters (31 Vasile Lascăr Street, 

București, România) or by e-mail at the following address: 

cerere.plata@fgaromania.ro. You can find request templates at: 

www.fgaromania.ro. 

 

CITR FILIALA CLUJ SPRL 

Partner 

                                         Oana Munteanu 

 
 

 

 

 

The undersigned, under EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 

(hereafter the Regulation) we hold the quality of contorller. Given that the specific nature of the duties of a Judicial administrator/ liquidator 

also involves processing under the Insolvency Law and the related legal provisions of personal data, we ask you respectfully to ensure that 

any document you submit to us and any communication is made in compliance with the legal provisions of the Regulation, that the data 

subjects have given their consent and / or know about this transfer of their personal data, and that you are only transmitting the appropriate, 

relevant and limited documents to what is necessary to fulfill our duties. We also mention that we process the data received strictly for the 

purpose of managing this debtor in a way that ensures their proper security, that these data will be collected, registered, organized, 

structured, adapted or modified, extracted, consulted and used only in order to fulfill our duties, according to the law and the Court's 

instructions, and that the other participants in the proceeding, in accordance with the law, will be disclosed to the Court's instructions and 

to the extent necessary. We will also store your personal data for a period of 2 years after closure of Insolvency Procedure. We guarantee 

that all our employees and co-workers respect strictly the confidentiality of the data, that all data you provide to us, including personal 

data, is treated with respect by our representatives, processed by the case team handling the debtor concerned. For more information on our 

internal privacy policy and details on the rights of the data subjects to request access to and rectification or erasure of personal data and the 

exercise of the right to object, as well as the right to data portability, or any other related questions, please contact us at the following e-

mail address: protectia.datelor@citr.ro 
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