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Referat de aprobare 

 

 

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 are în vedere abrogarea, 

modificarea și completarea prevederilor art. 7 prin care este reglementată transmiterea de informații 

către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul 

României. 

Baza de date a fost creată de către A.S.F. în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 

189/20051 iar ulterior, în baza prevederilor art. 40 alin. (4) ale Legii nr. 132/20172, administrarea 

şi gestionarea acestei baze de date a fost transferată către BAAR.  

Aceasta conține la acest moment informații privitoare la contractele de asigurare RCA 

încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi 

înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv valabilitatea acestora, data denunţării, rezilierii, 

și suspendării contractului, conducătorii auto declarați, clasa bonus-malus, informaţii privind 

decontarea directă și informații cu privire la daunele înregistrate și despăgubirile achitate în baza 

contractelor de asigurare.  

Proiectul are în vedere restructurarea și completarea bazei de date cu o serie de date și 

informații ce privesc daunele avizate în baza contractelor RCA, istoricul modificărilor rezervei de 

daune avizate, a plăților sau respingerii de la plată a despăgubirilor, aceste informații urmând a 

putea fi accesate de către A.S.F, analizate și utilizate atât în procesul de supraveghere și control pe 

care autoritatea noastră îl desfășoară, cât și la realizarea de studii, analize și prognoze la nivel de 

piață RCA.  

 Scopul acestor modificări este acela de a garanta, la orice moment, atât accesul neîngrădit 

al A.S.F. la informațiile certe, corecte și nealterate ce privesc evoluția rezervei de daune avizate a 

fiecărui asigurător RCA, cât și la nivel de piață și totodată, evidențierea înregistrării în timp a 

modificărilor efectuate asupra acestei rezerve în raport cu data plății sau respingerii de la plată a 

dosarului de daună pentru care a fost constituită. 

 

                                                 
1 Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 432/2006 
2 Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie   


