
PROTOCOL 

În urma întâlnirii organizate la sediul ASF cu reprezentanţi ai organizaţiilor patronale ale 

transportatorilor din Romania 

. Bucureşti, sediul ASF, 22.12.2015 

' La întâlnire au participat: 
• . I t 

Reprezentanţi·ai ASF (preşedinte, vicepreş~dirite, dlre~tor în cadrul Sectorului Asigurări

Reasigurări) 

Reprezentanţi ai organizâţiilor patronale ale fransp'ortatorilor din România (UNTRR, 

FORT, COTAR, APTE 2002, ARTJ~I, AOTR, ANTTI, ADTI) 

Reprezentanţi ai socîetăţilor de asigur-ări autorizate să vândă poliţe RCA şi ai UNSAR 

Reprezentanţi ai intermediarilor de asigurări din România (UNSICAR) 

Reprezentanţi ai Ministrului de Finanţe 

Un reprezentant de la Consiliul Concurenţei 

În urma discuţiilor punctuale asupra tuturor aspectelor invocate de participanţii la întâlnire, au 

fost convenite un set de·măsuri ce trebuie implementate în jl)erioada următoare, după cum 

urmează: 

A. Măsuri imediate: 

1. limitarea creşterilor tarifelor RCA în medie de până la 50% comparativ cu 

tarifele anterioare majorărilor, operate pân·ă la 30.06.2015; 

2. Operare unor amendamente la Norma 23/2014 privind RCA, în vederea 

asîgurărîî proporţionalităţii între creşterea tarifelor din noile notificări 

faţă de evoluţia daunalităţii medii înregistrate de asigurători, posibilitatea 

achiziţionării de poliţe RCA pe perioade mai mici (de ex. 1 lună) 

3. Eliminarea componentei de Carte Verde în cadrul fundamentării tarifelor 

pentru poliţele RCA, Ţn cazul operatorilor de transport local. 

4. Realizarea unei analize din perspectiva RCA privind impactul intrării în 

vigoare a Legii 237 /2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii 

'de asigurare şi reasigurare (Solvency li) şi identificarea unor posibilităţi de 

adaptare în cadrul regimului local. 

B. Măsuri pe termen mediu, ce vor fi realizate în prima parte a anului 2016: 

1. îmbunăţăţirea bazei de date CEDAM şi identificarea de soluţii pentru 

îmbunătăţirea. modului de emitere a poliţelor RCA (poliţă pe vehicul şi 

l şofer) 
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2. Creşter~a nivelului de transparenţă şi afişarea de informaţii suplimentare 

privind modul de fundamentare a tarifelor - formula de calcul, istoric de 

daunalitate, detalii privind calculele actuariale 

3. Implementarea de către ASF a unui sistem de preţuri de referinţă (preţ 

mediu la nivel d~ piaţă) 

C. Măsuri pentru îmbunătăţirea sis"t.emului. RCA prin modificarea structurală a .. 
sistemLtlui actual: . · • ... . 

1. Actualizarea Legii · .. 13.6/1995 în ~ederea acordării posibilităţii 
suspendării poliţelor RCA pe perioada în care autovehiculul nu este 

utilizat de către. proprietar 

~ 2. Analiza cadrului legal naţional şi european, analiza oportunităţii 

modificării reglementării naţionale în vederea emiterii poliţelor RCA 

pe persoane fizice (pe .CNP), sau prin individ.ualizare la nivel de 

persoane juridice (stabilire de tarife individuale pentru ftote) 
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