
Anexa I 

Norma nr. 23/2014 Propuneri modificări Propuneri/Observații 
 Art. 5 -  (2) Autorizaţia poate fi 
retrasă sau suspendată de 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în condiţiile legii.   

Se abrogă Art.5 -(2) – având în 
vedere prevederile generale de la 
Art. 72 

 

   Art. 7. -   (1) În aplicarea 
prevederilor art. 53 din Legea nr. 
136/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 
32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în 
vedere elaborarea şi publicarea 
prezentelor norme, gestionarea 
programului de monitorizare a 
activităţii asigurătorilor care 
practică această asigurare, 
dezvoltarea şi întreţinerea bazei de 
date CEDAM, precum şi pentru 
protejarea corespunzătoare a 
intereselor asiguraţilor, se prelevă o 
cotă procentuală de 1,00% din 
volumul primelor de asigurare brute 
încasate lunar pentru asigurarea 
obligatorie RCA.   

Se abrogă-având in vedere 
centralizarea taxelor prin 
Regulamentul nr. 16/2014. 
 

 

   (2) Sumele determinate prin 
aplicarea cotei procentuale de 
1,00% asupra volumului lunar al 
primelor de asigurare brute 
încasate se virează în fiecare lună, 
până în ultima zi lucrătoare a lunii 
următoare celei pentru care se face 
raportarea, în contul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară.   
   (3) Cota procentuală menţionată 
la alin. (1) şi (2) poate fi modificată 
în funcţie de realizarea obiectivelor 
prevăzute mai sus.   
   Art. 8. -   Asigurătorii RCA au 
obligaţia de a întocmi evidenţe 
privind asigurarea obligatorie RCA şi 
de a transmite trimestrial Autorităţii 
de Supraveghere Financiară 
raportările elaborate potrivit 
modelelor prevăzute în anexele nr. 
1, 2, 3 şi 4, până în ultima zi 
lucrătoare a lunii următoare 
trimestrului pentru care se face 
raportarea, atât în scris, cât şi în 
format electronic.   

Se modifică Art. 8. -   Asigurătorii 
RCA au obligaţia de a întocmi 
evidenţe privind asigurarea 
obligatorie RCA şi de a transmite 
trimestrial Autorităţii de 
Supraveghere Financiară raportările 
elaborate potrivit modelelor 
prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4, 
până în ultima zi lucrătoare a lunii 
următoare trimestrului pentru care 
se face raportarea, în format 
electronic, însoțite de o declarație 
pe proprie răspundere privind 
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conformitatea datelor transmise, 
semnată de către un membru al 
conducerii executive.  

   Art. 9. -   Asigurătorii RCA au 
obligaţia de a publica pe site şi de a 
actualiza periodic toate datele 
necesare, care să le permită 
persoanelor păgubite accesul direct 
la informaţiile privind procedura de 
avizare şi constatare a daunelor, 
precum şi informaţii privind 
personalul de specialitate 
responsabil cu desfăşurarea 
activităţii de constatare şi lichidare 
a daunelor auto.   

  

  La Art.9 se introduce alin.(2)- 
Asigurătorii RCA au obligaţia să 
informeze asigurații, prin publicarea 
pe site-ul propriu, a datelor cu 
privire la daunele plătite și a 
sumelor despăgubite.  

 

  Art.21- (5) «abrogat»    
  Se introduce alin. (51) Tarifele de 

prima pot fi modificate după 
minimum 12 luni de la ultima 
notificare transmisă ASF. 

 

  Art.21- (8) Nerespectarea de către 
asigurătorii RCA a prevederilor 
prezentului articol se poate 
sancţiona cu retragerea autorizaţiei 
de a practica asigurarea obligatorie 
RCA, conform art. 39 din Legea nr. 
32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi normelor 
emise în aplicarea acestei legi.   

Se abrogă – având în vedere 
prevederile generale de la art. 72 

 

   Art. 22. -      
   (2) Asigurătorii RCA/Intermediarii 
în asigurări nu pot oferta, promova 
şi comercializa asigurări RCA la alte 
prime de asigurare decât cele 
rezultate din aplicarea prevederilor 
art. 21, înscrise în poliţa de 
asigurare şi în documentul de plată 
a primei de asigurare.   

Se abrogă  

   (3) Indiferent de canalul de 
distribuţie utilizat, asigurătorul RCA 
are obligaţia de a practica aceeaşi 
primă de asigurare, stabilită pe baza 
criteriilor specifice unui asigurat.   

Se abrogă  

   (4) Este interzisă asigurătorilor 
RCA/intermediarilor în asigurări 

Se abrogă  
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acordarea oricăror avantaje 
colaterale asiguraţilor la încheierea 
unei poliţe de asigurare RCA, cu 
excepţia asigurărilor facultative 
care acoperă riscuri asociate 
riscurilor acoperite prin poliţa RCA.   
   Art. 23. -   (1) Prima de asigurare 
se calculează pentru un întreg an de 
subscriere, potrivit tarifelor de 
primă anuale practicate de 
asigurător, aferente perioadei de 
valabilitate a poliţei de asigurare 
RCA.   

Se modifică Art. 23. -   (1) Prima de 
asigurare se calculează pentru un 
întreg an de subscriere, prima 
lunară fiind calculată ca raport de 
1/12 din tariful anual de primă 
practicat. Perioada mai mare sau 
egală cu 15 zile calendaristice se 
consideră lună întreagă.  

 

   (2) Prima anuală de asigurare se 
calculează prin însumarea primelor 
lunare aferente fiecărei luni de 
valabilitate a poliţei de asigurare 
RCA, prima lunară fiind calculată ca 
raport de 1/12 din tariful anual de 
primă practicat. Perioada mai mare 
sau egală cu 15 zile calendaristice se 
consideră lună întreagă.   

Se abrogă  

   (3) Asigurătorii RCA au obligaţia 
de a efectua trimestrial analize 
privind nivelul cheltuielilor de 
achiziţie înregistrate şi să adopte 
măsurile ce se impun pentru a 
asigura concordanţa politicilor de 
achiziţie cu obligaţiile asumate prin 
poliţele încheiate. În scopul 
protejării asiguraţilor/păgubiţilor, 
pe baza analizei indicatorilor 
raportaţi, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară poate 
interveni prin limitarea comisionului 
de intermediere.   

Asigurătorii RCA au obligaţia de a 
efectua trimestrial analize privind 
nivelul cheltuielilor de achiziţie 
înregistrate şi să adopte măsurile ce 
se impun pentru a asigura 
concordanţa politicilor de achiziţie 
cu obligaţiile asumate prin poliţele 
încheiate. În scopul protejării 
asiguraţilor/păgubiţilor, pe baza 
propriei analize, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară poate 
interveni prin limitarea comisionului 
de intermediere. 

 

   Art. 72. -   Nerespectarea 
prevederilor prezentei norme de 
către societăţile de asigurare se 
sancţionează în condiţiile şi potrivit 
prevederilor art. 39 din Legea nr. 
32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
ale cap. V din Legea nr. 136/1995, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.   

 Art. 72. -   Nerespectarea 
prevederilor prezentei norme de 
către societăţile de asigurare se 
sancţionează în condiţiile şi potrivit 
prevederilor art. 163 din Legea nr. 
237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare, precum şi 
ale cap. V din Legea nr. 136/1995, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.  
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