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I. Fundamentare 

 

Asigurarea RCA reprezintă în continuare motorul pieței  de asigurări din România și principala sursă 

de reclamații/petiții din partea consumatorilor/asiguraților. 

Dimensiunea pieței RCA se poate reliefa din punct de vedere al primelor brute subscrise, însă 

activitatea RCA în România trebuie analizată și din punctul de vedere al activităților specifice 

instrumentării dosarelor de daună. În acest sens, ne referim la procesul de constatare, de 

reconstatare și cel al resurselor umane, de timp și financiare ce implică aceste activități.  

Pentru o societate de asigurări, optimizarea resurselor utilizate în activitatea RCA trebuie să 

reprezinte o prioritate, fără a fi afectate drepturile și interesele legitime ale consumatorilor. 

În România, pe piața de asigurări RCA, în acest moment își desfășoară activitatea 9 societăți de 

asigurare, astfel: 

1. ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 
2. GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 
3. ASIGURAREA ROMÂNEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 
4. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 
5. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 
6. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 
7. UNIQA ASIGURĂRI S.A. 
8. SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. 
9. GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A. – nu a desfășurat activitate RCA în 2016. 
 

În vederea analizării dinamicii procesului de constatare a daunelor RCA au fost solicitate mai multe 

informații societăților de asigurare, informații ce au vizat activitatea specifică realizată în anul 2016. 

Informațiile solicitate de ASF societăților de asigurare se referă la: 

1. Număr total constatatori ai societății sau cu care societatea a colaborat în anul 2016; 

2. Dispersia teritorială a punctelor de constatare; 

3. Numărul și distribuția constatatorilor pe zone geografice; 

4. Numărul și distribuția constatărilor pe zone geografice; 

5. Număr dosare avizate; 

http://www.allianztiriac.ro/
http://www.generali.ro/
http://www.asirom.com.ro/
https://www.euroins.ro/
http://www.omniasig.ro/
http://www.groupama.ro/
http://www.uniqa.ro/uniqa_ro/
http://cityins.ro/
http://www.grawe.ro/
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6. Repartiția zonală a numărului de dosare avizate; 

7. Timpul mediu al unei constatări; 

8. Cheltuieli directe și indirecte alocate activității de constatare; 

9. Numărul și distribuția pe zone geografice a reconstatărilor; 

10. Timpul mediu pentru o reconstatare; 

11. Procent implicare personal propriu în activitatea de reconstatare. 

II. Analiza statistică a informațiilor primite 
 

Din informațiile colectate în ceea ce privește numărul de constatatori pentru fiecare societate RCA, 

acest număr variază de la un minim de 42 per societate, la un maxim de 160 per societate. Totalul 

numărului de constatatori este de 727 persoane. De asemenea, unele societăți au activitatea de 

constatare și reconstatare externalizată, în statistica de mai sus fiind inclus numărul de persoane ce 

prestează externalizat această activitate.  

Alocarea unui anumit număr de constatatori în activitatea RCA reprezintă un aspect deosebit de 

important în contextul numărului total de dosare de daună avizate. În instrumentarea dosarelor de 

daună cu respectarea termenelor impuse de legislația specifică zonei RCA, un anumit număr 

(insuficient) de constatatori alocat poate afecta consumatorii/asigurații RCA.  

O societate care nu își stabilește o anumită dinamică în ceea ce privește volumul dosarelor de daună 

(avizate) raportat la resursa umană disponibilă se poate regăsi în situația de a nu mai putea 

instrumenta într-un mod eficient aceste dosare, activitatea societății putând fi afectată și implicit 

consumatorii de asigurări RCA.  

Ținând cont de informațiile primite, în ceea ce privește numărul de dosare de daună avizate 

aferente anului 2016 și numărul de constatatori alocați, se observă că minimul de dosare de daună 

avizate a fost de 8.303 dosare, iar maximul de 55.583 dosare. Aceste puncte de minim și de maxim 

coincid cu societățile care au un număr minim și un număr maxim de constatatori. Totalul dosarelor 

de daună avizate raportate în această analiză pentru anul 2016 a fost de 186.579. Conform 

Raportului de petiții 2016, numărul de dosare de daună deschise în 2016 este de 278.093.  

În această situație, observăm că pentru un număr de 186.579 de dosare da daună avizate, la nivelul 

pieței de asigurări RCA au fost alocați de către societățile de asigurare un număr de 727 de 

constatatori. Sunt societăți care alocă un număr mai mare de constatatori pentru un număr mai mic 

de daune avizate. La nivel național, gradul de ocupare al constatatorilor (nr. dosare avizate/nr. 

constatatori) este de 257 dosare/constatator în anul 2016, ceea ce se traduce prin finalizarea în 

medie de către 1 constatator a unui (1)  dosar/zi/constatator (în anul 2016 au fost 254 de zile 

lucrătoare).  
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Fig. 1 – Dosare avizate și numărul de constatatori față de nr. dosare avizate/nr. constatatori 

Foarte important pe lângă numărul de constatatori alocat este și gradul de ocupare al acestora. În 

activitatea societății de constatare trebuie luate în calcul și eventualele perturbații privind o anumită 

instabilitate la nivelul resursei umane, anumite deficiențe aleatoare în eficiența procesului de muncă 

propriu-zis. Este recomandabil ca societățile să-și coreleze numărul de constatatori în mod direct cu 

activitatea de subscriere și implicit cu analiza incidenței de daună. Gradul de ocupare (nr. dosare 

avizate/nr. constatatori) variază între societăți în 2016 de la 98,64 dosare/persoană la 536,97 

dosare/persoană. 

Pentru o imagine mult mai clară asupra gradului de încărcare a constatatorilor am efectuat și o 

analiză raportând numărul de dosare la zilele lucrătoare aferente anului 2016, respectiv la orele 

lucrătoare. Conform statisticilor disponibile pentru anul 2016, numărul total de zile lucrătoare a fost 

254 zile, iar numărul de ore lucrătoare a fost 2032. 

În ceea ce privește indicatorul aferent gradului de ocupare al constatatorului funcție de numărul 

de zile lucrătoare, reținem că cel mai ridicat grad de încărcare per constatator/zi lucrătoare este de 

2,11 dosare/constatator/zi, următorul nivel în ordine descrescătoare fiind de 1,36 

dosare/constatator/zi. Referitor la numărul de ore lucrătoare, situația gradului de ocupare al 

constatatorului prezintă cele mai ridicate valori la nivelul de 0,26 dosare/constatator/oră. Societățile 

ce au un nivel de expunere ridicat pe piața RCA înregistrează nivelurile cele mai mari ale gradului de 

ocupare.  

Gradul de ocupare/nr. de zile și nr. de ore poate diferi în funcție de situația prezenței la muncă 

(concedii etc.), dar mediile calculate aplatizează extremele și permit un nivel acceptabil de marjă de 

eroare statistică.  
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Procesul de constatare implică alocarea de resurse financiare și alocarea acestora într-un mod cât 

mai eficient, astfel încât eventuale inadvertențe de cost să nu se reflecte în prima de asigurare plătită 

de consumator/asigurat, abordarea comercială și strategia de vânzare cuprinzând în mod corect 

toate elementele aferente costurilor. 

Prin solicitarea adresată societăților de asigurare în ceea ce privește situația cheltuielilor directe și 

indirecte alocate activității de constatare s-a dorit dimensionarea acestor aspecte la nivelul 

societăților de asigurare, în funcție de specificul individual (expunere zonă RCA-subscriere, activitate 

de constatare etc.). 

Din punct de vedere al costurilor aferente procesului de constatare, am identificat variații destul de 

ridicate între societăți, de la 40 lei cheltuială directă și indirectă/constatare la 1.240,50 lei cheltuială 

directă și indirectă/constatare.  

după cum urmează: 

 

Fig. 2 – Cheltuieli directe și indirecte în raport cu nr. total de constatări 

 

Din punct de vedere al numărului de dosare avizate raportat la numărul de constatări efectuate în 

anul 2016, maximul este la nivelul de 12.739 dosare avizate/constatări, iar minimul este de 0.  

Se observă o anumită diferență între numărul de constatări și cel al dosarelor avizate, aceste 

diferențe putând fi datorate unor situații, așa cum ar fi cazul în care dosarul avizat inițial nu a mai 

fost supus procesului de constatare, cazul în care anumite dosare au fost avizate la sfârșitul anului 

2016 și programate la constatare în anul 2017, anumite cazuri de posibile dosare neconforme ș.a. 
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În ceea ce privește timpul mediu estimat alocat unei constatări, acesta variază de la 10-12 

minute/constatare la 60 minute/constatare. 

 

Fig. 3 – Statistica timpului mediu estimat/constatare față de numărul total al constatărilor și numărul total al dosarelor avizate 

Dacă statistica timpilor medii estimați corelată cu calculul indicatorului grad de ocupare (nr. 

constatări/nr. constatatori) per zi sau per oră, reiese că toate societățile pot efectua activitatea de 

constatare fără să înregistreze suprasolicitări de program, ba mai mult, gradul de ocupare este de 

sub 30 minute la o oră de lucru. Acolo unde se constată că timpul mediu estimat este extrem de 

redus, o primă concluzie ar fi că acea constatare lasă constatatorului libertatea a mai mult de 7 ore 

lucrătoare pe zi, ceea ce ar însemna o ineficiență a repartizării resursei umane funcție de cantitatea 

de lucru.  

O componentă importantă în procesul RCA este reprezentată de operațiunile de reconstatare 

efectuate și de categoria de personal care efectuează acest tip de operațiuni. Majoritatea 

societăților utilizează personal externalizat pentru această activitate. Externalizarea serviciilor și 

costul acestora poate fi un indicator care să afecteze prețul final al asigurării RCA în cazul în care 

eficiența acestei activități nu este optimă.  

În ceea ce privește numărul de reconstatări raportate la totalul dosarelor de daună avizate, cele mai 

multe reconstatări sunt în număr de 5.303. Procentual (% nr. reconstatări din nr. dosare avizate), cel 

mai mare nivel este de 32,18% număr reconstatări din totalul de dosare avizate. Activitatea de 

reconstatare raportată la activitatea de constatare este situată la un nivel maxim de 32,18% număr 

reconstatări față de număr constatări.    
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Fig. 4 – Situația comparativă a reconstatărilor în funcție de constatări 

De asemenea, la nivelul timpului mediu de reconstatare se identifică situația în care timpul diferă în 

funcție de societate care face operațiunea de reconstatare, astfel acesta variază de la 3-5 minute 

(timpul cel mai scurt) la 90 minute. Se observă că timpii medii de reconstatare diferă de cei alocați 

constatării, fiind de regulă mai mici față de aceștia din urmă.  

Referitor la distribuția geografică1 a punctelor de constatare, constatatorilor, constatărilor, 

dosarelor avizate și a reconstatărilor: 

- cele mai multe puncte de constatare la nivel național se regăsesc în regiunea Centru (113 puncte 

de constatare).  

- cel mai mare număr de constatatori este în zona București-Ilfov (119 constatatori). 

- la nivel național, se observă o distribuție relativ uniformă a numărului de constatatori. 

- frecvența cea mai ridicată a constatărilor la nivel național se înregistrează pentru zona București-

Ilfov pentru toate societățile de asigurare. Pentru această zonă, cel mai ridicat grad de ocupare 

al unui constatator este de 709,31 dosare, depășind valoarea la nivel național de 533,81 dosare. 

- cele mai numeroase operațiuni de reconstatare se identifică în regiunea București-Ilfov.  

- la nivel național gradul de ocupare privind nr. de reconstatări/constatator (personal propriu și 

personal extern) este de 38,45 dosare/constatator. 

                                                           
1 Regiunile avute în vedere în prezenta analiză sunt definite astfel: 

- București și Județul Ilfov. 

- Regiunea Centru – județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu. 

- Regiunea Nord-Est – județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău. 

- Regiunea Nord-Vest – județele Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița Năsăud. 

- Regiunea Sud – județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița. 

- Regiunea Sud-Est – județele Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Buzău. 

- Regiunea Sud-Vest – județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj. 

- Regiunea Vest – județele Caraș Severin, Hunedoara, Arad, Timișoara. 

Nr. constatări Nr. reconstatări


