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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

Notă de fundamentare privind proiectul de   

Normă privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie 

 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 54/2016 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin 

accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.723 

din data de 19 septembrie 2016, „(2) Pentru o perioadă de 6 luni, calculată de la data expirării 

termenului prevăzut la art. 36 alin. (3), A.S.F. va calcula un tarif de referinţă, cu caracter 

orientativ, trimestrial, pe baza daunei medii determinate statistic pentru fiecare categorie de 

vehicul în parte, pe baza plăţilor efective de daune achitate de către asigurătorii RCA din piaţă şi 

raportate la frecvenţa statistică a producerii evenimentelor pe categoria segmentelor de vehicule. 

A.S.F. va publica tarifele de referinţă, dauna medie şi frecvenţa statistică a producerii 

evenimentelor, pe categorii de vehicule. A.S.F. va evalua efectele acestei măsuri şi va întocmi un 

raport ce va fi înaintat Consiliului Concurenţei.” 

În scopul îndeplinirii atribuției conferite de O.U.G. nr. 54/2016, menționată mai sus, se 

impune astfel aprobarea unei metodologii de determinare de către A.S.F. a tarifelor de 

referință aferente asigurării obligatorii RCA. Deși O.U.G. nr. 54/2016 nu prevede obligația A.S.F. 

de elaborare și publicare a unui cadru de reglementare în acest sens, apreciem că aprobarea 

metodologiei în cauză sub forma unei norme este de natură să contribuie la asigurarea unei 

transparențe sporite în raport cu terții cu privire la modalitatea de determinarea a tarifelor. 

Principalele prevederi ale proiectului de normă supus aprobării prin prezenta notă sunt 

următoarele: 

 Principii generale Pentru determinarea tarifelor de referință se vor efectua estimări ale 

probabilităților asociate cu apariția și/sau severitatea unui eveniment, estimări care se 

bazează pe istoricul evenimentelor întâmplate și pe proiecțiile tendințelor. În plus pentru 

încorporarea cheltuielilor de administrare și de achiziție, inclusiv taxe RCA și alte cheltuieli 

se va utiliza un procent egal cu 25% din prima brută. 

 Datele utilizate în calculul tarifelor de referință În scopul determinării tarifelor de 

referință RCA, se utilizează datele agregate la nivelul pieței RCA pe o perioadă de referință 

de 5 ani. 
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 Etapele determinării tarifelor de referință În scopul determinării tarifelor de referință 

RCA., A.S.F. va parcurge etapele de colectare a datelor de la asigurători și verificarea 

acestora, de analiza primară individuală pentru fiecare asigurător în parte, de agregare a 

datelor furnizate de către aceștia, de analiza primară la nivel de piață, de construire a 

modelului de risc, de estimare a primei de risc, de calculare a primei de referința și aceea de 

analiză de impact a tarifului. 


