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ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 
PROFESIONALĂ

Consilier juridic Marius DRĂGHICI

(Abstract)
Professional liability insurance, is a form of liability insurance 

that helps protect professional advice- and service-providing 
individuals and companies from bearing the full cost of defending 
against a negligence claim made by a client, and damages awarded 
in such a civil lawsuit. The coverage focuses on alleged failure 
to perform on the part of, financial loss caused by, and error or 
omission in the service or product sold by the policyholder. These 
are potential causes for legal action that would not be covered by 
a more general liability insurance policy which addresses more 
direct forms of harm. Professional liability coverage sometimes 
also provides for the defense costs, including when legal action 
turns out to be groundless. Coverage does not include criminal 
prosecution, nor a wide range of potential liabilities under 
civil law that are not enumerated in the policy, but which may 
be subject to other forms of insurance. Professional liability 
insurance is required by law in some areas for certain kinds of 
professional practice (especially medical and legal), and is also 
sometimes required under contract by other businesses that are the 
beneficiaries of the advice or service.

Keywords: insurance, negligence, damages, coverage, client, 
companies, criminal proscution, law

Asigurările de răspundere civilă pot fi grupate după mai multe 
criterii, şi anume: 
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1. din punct de vedere juridic: asigurări de răspundere civilă 
obligatorii1 şi facultative;

2. după obiectul lor: asigurări de răspundere civilă izvorâte 
din deţinerea şi utilizarea mijloacelor de transport şi asigurări de 
răspundere civilă legală sau generală.

Asigurările de răspundere faţă de terţi cuprind o gamă largă şi 
diversă de acoperiri, în continuă extindere datorită creşterii gradului 
de diversificare a activităţilor umane şi datorită răspunderilor din 
ce în ce mai mari pe care atât persoanele juridice, cât şi cele fizice 
le au faţă de terţi. Asigurările de răspundere civilă profesională 
se adresează cadrelor medicale, avocaţilor, notarilor publici, 
executorilor bancari, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, 
managerilor, proiectanţilor de inginerie civilă, brokerilor etc. Acest 
tip de asigurare are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizică 
sau juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor 
terţe persoane ca urmare a practicării unei profesii. Ca urmare, 
asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea 
prejudiciilor dacă pretentiile formulate în legatura cu acestea se 
încadreaza în condiţiile de asigurare prevăzute în contract. Printre 
cele mai frecvent întâlnite tipuri de asigurări de răspundere 
menţionăm:

1. răspunderea civilă auto;
2. răspunderea angajatorului;
3. răspunderea producătorului şi a contractanţilor;
4. răspunderea pentru riscuri comerciale şi industriale;
5. răspunderea pentru poluarea mediului înconjurător;
6. răspunderea proprietarului;
7. răspunderea chiriaşului;
8. asigurarea de răspundere a proprietarilor unor bunuri (de 

exemplu, o clădire nesigură poate produce răniri);
9. răspunderea proprietarilor de magazine;
10. răspunderea autorităţii publice;

1 M. Drăghici, RCA versus CASCO, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011, pag. 3.
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11. răspunderea persoanelor fizice private (un pieton poate să fie 
cauza unui serios accident de maşină);

12. răspunderea unor categorii de sportivi (de exemplu jucătorii 
de golf);

13. răspunderea profesională pentru contabili, avocaţi, arhitecţi, 
constructori – care acoperă răspunderea pentru erori, omisiuni 
ale lor sau ale angajaţilor lor, precum şi pentru medici chirurgi, 
stomatologi;

14. răspunderea directorilor şi funcţionarilor. 
Asigurarea de răspundere profesională are ca scop despăgubirea 

celor ce suportă diverse pagube (materiale, financiare etc.) din vina 
anumitor profesionişti. Această formă de asigurare a apărut ca o 
necesitate impusă de implicaţiile practicării anumitor profesii care pot 
produce altora pagube create din neglijenţa în exercitarea profesiei. Aici 
se încadrează profesiile care oferă consultanţă sau prestează un serviciu 
specializat, cum ar fi: arhitecţii, constructorii, medicii, avocaţii, contabilii, 
consultanţii şi, în general, toate profesiile sau meseriile care presupun 
activitate de mare răspundere (inclusiv managerii). Prin activitatea lor, 
ei pot, din eroare, greşi, neglija, omite sau, prin orice culpă proprie, să 
aducă prejudicii persoanelor pentru care lucrează sau altor terţi2.

Asigurarea de răspundere profesională garantează plata acestor 
pretenţii, evident dacă ele se încadrează în condiţiile de asigurare 
prevăzute în contract. În multe ţări în care asigurările au tradiţie 
şi un nivel de dezvoltare remarcabil, acest tip de asigurare este 
obligatoriu, conform legii şi practicilor locale, ca o condiţie pentru 
a practica meseria sau profesia respectivă. În România, aceste tipuri 
de asigurare sunt practicate încă limitat pe categorii de profesii, 
neexistând, pe de o parte, o legislaţie sau o practică prin care să se 
impună acest lucru şi, pe de altă parte, o cerere adecvată în acest 
sens. La toate acestea se adaugă faptul că mulţi dintre potenţialii 
clienţi nu au cunoştinţă despre această formă de protecţie. 

Asigurarea de răspundere profesională implică despăgubirea 
pentru pretenţiile emise împotriva asiguratului pentru daunele care 
2 M. Drăghici, Asigurătorul-garant al plăţii, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009, pag. 112.
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au loc în perioada de asigurare; ele se referă la orice răspundere 
civilă în legătură directă cu activitatea profesională a asiguratului, 
aşa cum este definită în legislaţia în vigoare la data emiterii poliţei, 
activitate executată de către şi în numele asiguratului sau de către 
persoanele pentru care asiguratul răspunde potrivit legii. Atunci 
când poliţa se încheie cu o persoană juridică în calitate de asigurat, 
condiţiile sale se extind asupra directorilor şi angajaţilor.

Pentru acest gen de asigurare despăgubirile se acordă în general 
pentru: 

1.  Daune materiale produse din culpa asiguratului, precum şi 
din culpa acelor persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit 
legii;

2. Cheltuieli suportate de asigurat în procesul civil;
3. Cheltuieli de judecată suportate de terţ, ca parte vătămată 

pentru demersuri legale în vederea obligării asiguratului la plata 
despăgubirilor;

4. Despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a 
pierderii, distrugerii sau deteriorării unor documente, furt prin 
efracţie etc.

5.  Pretenţii emise împotriva asiguratului privind activitatea 
desfăşurată de el sau de către persoane pentru care asiguratul 
răspunde potrivit legii.

Asigurările de răspundere civilă profesională practicate pe 
segmentul asigurarilor din Romania sunt oarecum limitate sub 
aspectul diversităţii lor, dar introducerea lor pe piaţa autohtonă are 
un mare avantaj şi un pas spre evoluţie şi spre legislaţia ţărilor 
civilizate.

Asigurările de răspundere civila profesionala pentru practica 
medicala se refera la răspunderea civilă profesională a furnizorilor 
de servicii medicale, persoane fizice sau unităţi medicale, acreditaţi 
potrivit legii.

Despăgubirile acordate de asigurător acoperă sumele pe care 
asiguratul este obligat sa le plătească pentru prejudiciile de care 
răspunde în baza legii ca urmare a vătămării corporale, a decesului 
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şi/ sau a pagubelor materiale produse unuia sau mai multor pacienţi. 
Este cazul prejudiciilor cauzate din greseală, eroare, omisiune sau 
neglijenţă în îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către asigurat 
sau prepuşii acestuia, în cazul persoanelor juridice.

Totodată, se despăgubesc şi cele două categorii de cheltuieli de 
judecată şi anume cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru 
îndeplinirea formalităţilor legale, vizând obligarea asiguratului la plata 
despăgubirii în cazul în care asiguratul a fost obligat la plata acesteia 
prin hotarâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, şi cheltuielile de 
judecată făcute de asigurat şi celelalte persoane cuprinse în asigurare 
în procesul civil, dacă au fost obligate la desdaunare. 

Asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaţilor 
priveşte răspunderea civilă profesională a persoanelor care 
practică liber şi independent profesia de avocat, conform legislaţiei 
în vigoare în Romania. Conform acestei asigurări se pot asigura: 
cabinete individuale de avocatură (în numele şi pentru fiecare 
avocat titular sau avocat colaborator); cabinete asociate (în numele 
şi pentru fiecare avocat titular, avocat colaborator, avocat salarizat 
ori pe numele cabinetului); societăţi civile profesionale (în numele 
şi pentru fiecare avocat asociat, avocat colaborator, avocat salarizat 
ori pe numele societăţii).

Despăgubirile acordate de asigurător acoperă sumele pe care 
asiguratul este obligat să le plătească pentru prejudicii provocate 
clienţilor ca urmare a faptelor sau actelor de neglijenţă, erori sau 
omisiuni săvarşite în mod involuntar în indeplinirea obligaţiilor 
asumate prin încheierea cu clienţii săi a contractelor de asistenţă 
juridică, rezultate din redactarea de acte juridice, consultaţii sau 
cereri cu caracter juridic; atestarea identitatii părţilor, a conţinutului 
sau datei actelor; asistenţa şi reprezentarea juridică în faţa organelor 
de justiţie, de urmărire penală, de notariat şi a altor organe stabilite 
de lege.

De asemenea, se despăgubesc prejudiciile produse clienţilor din 
culpa asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea 
documentelor originale predate asiguratului de către clienţi în 
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vederea exercitării activităţii specifice şi pentru sumele cheltuite de 
asigurat sau persoana prejudiciată în scopul reconstituirii, refacerii 
sau înlocuirii acestor documente.

Totodată, se despăgubesc cheltuielile de judecată făcute de 
reclamant sau de către asigurat, în condiţiile de mai sus.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor publici 
poate fi încheiata de: birourile notariale individuale; notari publici 
asociaţi; colaboratorii juridici cu brevet de notar sau fără; uniunile 
si asociaţiile profesionale - Camerele Notarilor Publici; Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici.

Asigurarea de răspundere civilă profesională acordă dreptul 
asiguratului să solicite despăgubiri pentru:

1. Sumele pe care asiguratul este obligat să le achite pentru 
prejudicii provocate clientilor ca urmare a faptelor sau actelor de 
neglijenţă, erori sau omisiuni făcute în mod involuntar, rezultând 
din: autentificarea actelor, legalizarea semnăturilor, legalizări de 
copii, reconstituiri ale actelor originale, efectuarea sau legalizarea 
traducerilor, efectuarea actelor de protest a titlurilor de valoare, 
efectuarea procedurii succesorale s.a.

De asemenea, se despăgubesc prejudiciile produse din culpa 
asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor 
originale predate asiguratului de către clienti în scopul efectuării activităţii 
specifice. Se despăgubesc şi cheltuielile făcute de asigurat pentru 
reconstituirea, refacerea sau înlocuirea acestor documente.

Totodată, se despăgubesc cheltuielile de judecată făcute de 
reclamant şi cheltuielile de judecată făcute de asigurat, în condiţiile 
precizate mai sus.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor 
contabili şi a contabililor autorizati. Experţii contabili şi contabilii 
autorizaţi care au încheiat o astfel de asigurare au dreptul la 
despăgubiri pentru:

2. sumele pe care aceştia, în realizarea atribuţiilor specifice, 
sunt obligaţi să le achite pentru prejudicii rezultate în urma şi/sau 
actelor de neglijenţă, erori sau omisiuni făcute în mod involuntar;
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3. prejudicii produse din culpa experţilor contabili şi a 
contabililor autorizaţi prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea 
documentelor originale primite de aceştia în vederea exercitării 
atribuţiilor prevăzute de lege. Se acoperă prin despăgubiri şi 
cheltuielile făcute de asiguraţi sau persoana prejudiciată pentru 
reconstituirea, repararea sau înlocuirea documentelor mai sus 
menţionate.

De asemenea, se despăgubesc cheltuielile de judecată făcute de 
reclamant şi cele făcute de asigurat în procesul civil, în condiţiile 
în care au fost precizate şi la asigurările precedente privind 
răspunderea civilă profesională.

Ca exemple privind aceste acoperiri se pot considera:
1. pentru medici: eroare în prescrierea unui tratament, neglijenţă în 

consultaţii; intervenţii chirurgicale nereuşite;
2. evaluatorii de active: neglijenţă în evaluarea unei proprietăţi;
3. contabili: rezultatele unui audit reprezintă, de multe ori, baza pe 

care se fundamentează decizii pentru strategia afacerilor; o eroare 
din neglijenţă poate duce la ruinarea financiară a clientului;

4. avocaţii pot oferi consultanţă din care clientul pierde bani;
5. brokerii de asigurări care neglijează emiterea unei poliţe pot fi 

răspunzători pentru o pierdere substanţială.
Dacă asigurătorul refuză plata despăgubirii, clienţii se pot 

adresa instanţelor de judecată pentru recuperarea sumelor pierdute. 
Ca regulă, despăgubirile se acordă pentru:

a) daunele materiale din culpă proprie – persoana fizică sau 
juridică – şi din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat 
să răspundă conform legii, vătămări corporale sau deces, avarieri 
sau distrugeri de bunuri;

b) cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil (cheltuieli 
de judecată strict necesare pentru buna desfăşurare a justiţiei şi 
încuviinţate de instanţă);

c) despăgubirile şi daunele apărute ca urmare a pierderii, 
distrugerii sau deteriorării unor documente, furt prin efracţie sau 
calamităţi;
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d) orice pierdere cauzată de vreo eroare, greşeală, neglijenţă 
sau omitere a unui partener, director sau angajat al asiguratului, în 
directă legătură cu activitatea de expertiză contabilă şi contabilitate 
şi care este descoperită şi avizată asigurătorului în perioada de 
asigurare;

e) orice daună ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării 
documentelor sau suporturilor magnetice necesare înregistrării şi 
prelucrării datelor contabile, financiare sau manageriale.

Pe întreaga perioadă de asigurare răspunderea asigurătorului 
nu va depăşi limita răspunderii civile conform contractului. 
Asigurătorul va despăgubi şi toate celelalte cheltuieli efectuate de 
către asigurat cu consimţământul scris al asigurătorului, cheltuieli 
legate de orice daună avizată şi aprobată de către asigurător, 
cu condiţia ca în cazul în care costurile totale depăşesc limita 
răspunderii civile să se despăgubească o anumită proporţie a 
acestora.

Este important de menţionat că atât acoperirea prin asigurare, 
cât şi excluderile nu se regăsesc în mod identic la toate societăţile 
de asigurare, fiecare dintre ele având libertatea de a include şi, 
respectiv, exclude acele riscuri şi răspunderi pe care le consideră 
utile, în funcţie de nevoile şi interesele asiguratului, dar şi ale sale. 
În afara unor condiţii generale, fiecare tip de poliţă de răspundere 
profesională pentru oricare dintre profesiile amintite mai sus 
cuprinde condiţiile specifice legate de fiecare activitate în parte. Ca 
în orice contract de asigurare, sunt incluse şi limitele răspunderii (a 
despăgubirii maxime pe care o va suporta asigurătorul) şi primele 
aferente ce vor fi plătite de asigurat.

Acoperirea oferită va fi limitată la o sumă totală în orice 
perioadă a asigurării şi primele tind să fie foarte mari pentru această 
asigurare. Este o piaţă restrictivă, deşi există scheme de acoperire 
pentru majoritatea profesiilor. Pentru obţinerea despăgubirii, ca 
şi în alte forme de asigurare, asiguratul are datoria de a aviza în 
scris către asigurător: orice pretenţie de despăgubire împotriva 
asigurătorului, orice înştiinţare primită de la terţe persoane care 
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intenţionează să înainteze o cerere de despăgubire, orice pierdere 
suferită de către asigurat care intră sub incidenţa asigurării, orice 
suspiciune a existenţei unei fraude sau a unei încercări de fraudă 
din partea unui angajat sau partener şi care poate fi urmată sau nu 
de o cerere de despăgubire.

În consecinţă, asiguratul are datoria să ia toate măsurile 
necesare pentru prevenirea apariţiei sau diminuarea daunei. La 
cererea asigurătorului, asiguratul va lua toate măsurile în vederea 
recuperării contravalorii daunei de la persoana sau persoanele 
care au condus la apariţia prejudiciului. Asigurătorul îşi declină 
orice răspundere în cazul în care au loc daune din cauza oricăror 
persoane şi care apar după ce a fost confirmată în scris suspiciunea 
asigurătorului asupra activităţilor respectivelor persoane.
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