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Asigurările în domeniul auto – particularități, probleme practice   
(5 ateliere x 2 ore) 

 
Lector: Avocat Bârdan – Danny Gabriel Bârdan-Raine (Baroul București) 

 

 

Începând cu anul 2018 procesele în materia asigurărilor din domeniul auto au 

dobândit o pondere semnificativă ca urmare a efectelor juridice produse de Legea nr. 

132/2017 și Norma A.S.F. nr. 20/2017, majorarea de la 10.000 lei la 50.000 lei a 

pragului în materia cererilor de valoare redusă realizată prin Legea nr. 114/2021 și 

Legea nr. 220/2022, la care se adaugă creșterea constantă a parcului auto din România. 

 

Atelier nr. 1 (2 ore)  

 

• Noțiuni generale privind Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de 

vehicule și tramvaie și Norma A.S.F. nr. 20 din 2017 privind asigurările auto din 

România  

- dreptul de creanță al persoanei păgubite: izvor, clasificare, reglementare, întindere, 

particularități;  

- raportul juridic dintre persoana păgubită și asigurătorul RCA: drepturi și obligații, 

sancțiuni în cazul nerespectării obligațiilor;  

- procedura de întocmire, instrumentare și lichidare a dosarelor de daună;  

- cesiunea dreptului de creanță al persoanei păgubite;  

- răspunderea juridică a asigurătorului RCA;  

- dreptul de regres în materia RCA;  

- „prețuri de referință”: noțiune, reglementare, efecte juridice;  

 

• Asigurarea facultativă de tip CASCO: 

- regimul juridic și particularități; 

- dreptul de regres.  

 

 

Atelier nr. 2 (2 ore) 

  

• Despăgubiri pentru daunele produse vehiculelor  

- obiectul despăgubirii și întinderea prejudiciului;  

- noțiuni generale privind sistemele specializate de evaluare;  

- modalitatea de stabilire a despăgubirii folosind sistemele specializate de evaluare și 

documentele emise de către unitatea reparatoare: reglementare și particularități 

(valoarea orei de manoperă a unității reparatoare, adaosul comercial la piesele de 

schimb furnizate, costuri auxiliare, soluții tehnice).  
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Atelierul nr. 3 (2 ore) 

 

• Despăgubiri pentru lipsa de folosință  

- obiectul despăgubirii și întinderea prejudiciului;  

- modalitatea de stabilire a despăgubii pentru lipsa de folosință: reglementare și 

particularități (modalitate de calcul a zilelor de închiriere prin raportare la devizul de 

reparație și prin raportare la nerespectarea obligațiilor și a termenelor legale de către 

asigurătorul RCA, prețul zilei de închiriere).   

 

• Despăgubiri pentru vătămări corporale și deces  

- obiectul despăgubirii și întinderea prejudiciului;  

- modalități de stabilire a despăgubilor;  

 

Atelierul nr. 4 (2 ore) 

 

• Proceduri administrative și judiciare în vederea realizării dreptului de creanță  

- petiții / sesizări adresate Autorității de Supraveghere Financiară;  

- soluționarea alternativă a litigiilor prin intermediul SAL-Fin;  

- acțiuni judiciare: acțiuni în pretenții, cereri de valoare redusă (oportunitate, diferențe, 

particularități, excepții, apărări, probe);  

- expertiza judiciară tehnică auto: teze probatorii, obiective, obiecțiuni;  

- regimul juridic al căilor de atac în raport de acțiunea civilă promovată;  

 

• Situația societăților de asigurări cu privire la care s-a deschis procedura 

falimentului; proceduri administrative și judiciare în raport cu Fondul de 

Garantare a Asiguraților. 

 

 

Atelierul nr. 5 (2 ore) 

 

• Cazuri practice – jurisprudență.  

 

 

 

 

 

 

 

 


