NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care
practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin
accidente de vehicule și de tramvaie

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Ca urmare a ieşirii recente din piaţa asigurărilor RCA a asigurătorului cu cea mai mare cotă de
piață, asigurător în portofoliul căruia se aflau cea mai mare parte a asiguraților, a fost generată o evoluţie
ascendentă accelerată a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA carea condus la încadrarea
unui număr ridicat de asigurați RCA în categoria asiguratului cu risc ridicat.
Prima medie anualizată (prime brute subscrise/unități anuale de expunere), la nivelul pieței fără a
include Societatea de Asigurare –Reasigurare City Insurance SA, a înregistrat o creștere în anul 2021.
Dacă în primul semestru din 2021 prima medie anualizată a fost de 578 de lei, în trimestrul 3, după
retragerea autorizației Societății de Asigurare –Reasigurare City Insurance SA a fost de 725 de lei, aceasta
a ajuns în trimestrul 4 să fie de 1.050 de lei.
De menționat este faptul că, majorarea tarifelor RCA, practicarea unor tarife comparabile atât la
încheierea contractelor RCA anuale cât și la încheierea celor subanuale și suprapunerea acestor practici cu
politica majorității asigurătorilor de a nu oferi plata în rate la comercializarea contractelor RCA se
suprapune unei creșteri ample a prețurilor la energie și materii prime înregistrate la nivelul economiei
naționale, ce se reflectă în costurile bunurilor de larg consum și a serviciilor care generează în final
dificultăți financiare atât populației cât și agenților economici care au obligația de a încheia asigurarea
RCA pentru vehiculele aflate în proprietate.
Factorii menționați anterior care pot conduce la nerespectarea obligației legale de a achiziționa o
asigurare RCA și a menține valabilitatea acesteia pe toată perioada înmatriculării/înregistrării vehiculului
pot genera o serie de consecințe, printre acestea enumerându-se:
-

Imposibilitatea acoperirii riscului la care sunt supuși ceilalți participanți la trafic, în cazul în care
vehiculele neasigurate ies în trafic;

-

Scăderea gradului de cuprindere în asigurare a parcului național auto, cu încălcarea obligațiilor
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ce îi revin României din aplicarea legislației europene;
-

Creșterea riscului la care sunt supuși participanții la trafic atunci când sunt produse accidente de
vehicule în care sunt implicate vehicule neasigurate, mai ales atunci când, ca urmare a
acidentului, rezultă vătămări corporale grave sau deces;

-

Creșterea nevoii de finanțare a Fondului național de protecție ca urmare a obligației acestuia de
a acoperii prejudiciile produse terțelor persoane prin intermediul unor vehicule neasigurate;

-

Obligația vinovaților de producerea accidentelor de a acoperii din resurse proprii prejudiciile
plătite din disponibilul Fondului național de protecție;

-

Blocarea activității agenților economici, atunci când este necesară achiziționarea unei asigurări
RCA iar acest lucru se realizează după parcurgerea tuturor etapelor mecanismului aferent
asiguratul cu risc ridicat.

Încheierea asigurării RCA pe baza mecanismului asiguratului cu risc ridicat se realizează la
momentul de față pe baza unui proces amplu care presupune parcurgerea mai multor etape. Conform
informațiilor comunicate de către BAAR pe site-ul propriu, soluționarea cazurilor prin alocarea către un
asigurător RCA și încheierea contractului de asigurare durează maximum 20 de zile de la înaintarea
cererii.
Din informațiile comunicate de către BAAR, de la momentul retragerii autorizației Societății de
Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. au fost primite și soluționate de către BAAR un număr de
aproximativ 25.000 de solicitări de alocare a unui asigurător RCA prin mecanismul asiguratului cu risc
ridicat.

2. Schimbări preconizate
Având în vedere cele prezentate, o soluție pentru remedierea stării de fapt o poate constitui
limitarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA.
Întrucât există diferențe între puterea de cumpărare a persoanelor fizice și cea a persoanelor juridice,
impactul pe care celelalte creșteri de preț înregistrate la nivelul economiei naționale îl au asupra bugetului
persoanelor fizice cât faptul că frecvența daunei înregistrată pe categoria de risc a persoanelor fizice este
considerabil mai scăzută decât cea înregistrată pentru persoanele juridice, este justificată o diferențiere a
modului de calcul al tarifului maximal.
Astfel, pentru persoanele fizice, limitarea tariful maximal este justificată prin plafonarea la nivelul
tarifului de referință publicat de către A.S.F. iar pentru persoanele juridice limitarea la tariful utilizat la
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încheierea contractelor RCA prin intermediul mecanismului asiguratului cu risc ridicat, adică tariful de
referință publicat de către A.S.F. înmulțit cu factorul N.
Totodată, în această situație asigurații nu vor mai fi nevoiți să apeleze la acest mecanism și își vor
putea alege asigurătorul RCA fără întârziere.
Tarifele de primă maxime sunt stabilite pentru clasa de bonus/malus B0. În funcție de istoricul de
daună al asiguratului, societățile de asigurare RCA vor aplica clasa de bonus/malus în care se încadrează
acesta, conform prevederilor legale.Menționăm că la momentul de față 98,5 % dintre asigurați se află în
clase de bonus și 1,5% în clase de malus.
Această soluție temporară vine în sprijinul tuturor categoriilor de asigurați, va asigura o dispersie a
riscurilor la nivelul pieței de asigurări și poate contribui la o mai bună funcționare a acesteia până la
momentul la care portofoliul de asigurați ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA este
absorbit în piață.
Având în vedere faptul că situația actuală poate fi încadrată ca și situație de criză, dezechilibru
major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei așa cum acestea sunt stipulate în
prevederile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În acest caz, Guvernul poate interveni și limita concurența pentru o perioadă de timp limitată prin
limitarea prețurilor astfel încât imprejurările care determină situația de criză să fie depășită.
Tarifele de primă maxime adoptate prin prezenta hotărâre se vor aplica de către societățile de
asigurare care practică asigurarea RCA pe o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
hotărâri. Societățile de asigurare care practică RCA vor aplica pe această perioadă tarifele de primă
notificate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, fără însă a depăși tarifele de primă
maxime prevăzute în prezenta hotărâre.
Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către societățile de asigurare care practică
RCA se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe perioada de 6 luni stabilită
conformart. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă prevăzut în anexă de către societățile de asigurare
care practică asigurarea RCA constituie contravenţie.Contravenţiile se constată de către persoanele cu
atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancțiunilor contravenționale
se realizează de către Consiliul A.S.F.
3. Alte informaţii
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Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macro-economic
O mai mare stabilitate a pieței asigurărilor şi protejarea intereselor persoanelor prejudicate prin
accidente de vehicule.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Consiliul Concurenței
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact
21. Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -

Indicatori
1

Anul

Următorii 4 ani

curent
2

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
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3

4

5

6

Media pe 5 ani
7

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asiqurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
și/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
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Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) Prevederi ce urmează a fi abrogate ca urmare a intrării în vigoare a acestui proiect de act
normativ
Nu este cazul.
b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii
Nu este cazul.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
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Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente
Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ: Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării:
c) Consiliul Economic şi Social:
d) Consiliul Concurenţei:
e) Curtea de Conturi:

6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Nu este cazul.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3. Alte informații
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea

7

competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind stabilirea
tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de
vehicule și de tramvaie.

MINISTRUL FINANŢELOR
Adrian CÂCIU

Avizăm favorabil
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL
TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Marian-Cătălin PREDOIU

CONSILIUL CONCURENȚEI
Preşedinte, Bogdan – Marius CHIRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Preşedinte, Nicu Marcu

8

