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Title: Civil Liability Insurance 

Abstract: Civil liability insurance was established and practiced for the first 

time in France and covered the damage caused by horse and carriage 

owners. The insurance also extended to the liability of the factory owners, for 

damages caused to the employees or third parties. Insurances through the 

effect of the law or obligatory are characterized by the fact that the relations 

between the parties, their rights and obligations are regulated by law and do 

not require the consent of the natural or legal persons concerned. 
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Rezumat: Asigurarea de răspundere civilă a fost instituită şi practicată 

pentru prima dată în Franţa şi se referea la acoperirea daunelor cauzate de 

proprietarii de cai şi trăsuri. Asigurarea s-a extins şi la răspunderea 

proprietarilor de fabrici, pentru daune cauzate angajaţilor ori terţelor 

persoane. Asigurările prin efectul legii sau obligatorii se caracterizează prin 

faptul că relaţiile dintre părţi, drepturile şi obligaţiile lor sunt reglementate 

prin lege şi nu necesită acordul de voinţă al persoanelor fizice sau juridice 

vizate.  

 

Asigurările de răspundere civilă au ca obiect răspunderea unei 

persoane fizice sau juridice pentru pagubele cauzate şi/sau vătămarea 

corporală produsă unor terţe persoane. Se disting în cadrul acestora: 

asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse din accidente de 

autovehicule; asigurarea de răspundere profesională; asigurarea de 

răspundere a transportatorului pentru pasageri, bagajele acestora sau 

mărfurile transportate; asigurarea de răspundere a constructorului; asigurarea 

de răspundere a chiriaşului etc.  

Reglementarea europeană a instituţiei. Prin Directiva a II-a a 

Consiliului Comunităţii Europene (84/5/CEE) pentru armonizarea legislaţiei 

statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă rezultată din 

circulaţia autovehiculelor, adoptată în 30 decembrie 1983, s-a impus ca 

fiecare stat membru al Comunităţii Europene să creeze sau să autorizeze un 

organism cu rolul de a repara, cel puţin în limitele obligaţiei pe care o au 
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asigurătorii, daunele materiale sau corporale cauzate de un vehicul 

neidentificat sau de un vehicul pentru care nu a fost încheiată asigurarea de 

răspundere civilă auto. 

Statele membre aveau obligaţia să-şi modifice legislaţia proprie în 

conformitate cu prevederile directivei, până cel târziu la 31 decembrie 1987 

şi să pună în aplicare aceste prevederi până cel târziu la data de 31 decembrie 

1988. 

Acest organism este creat şi funcţionează în toate statele membre ale 

Spaţiului Economic European (SEE) şi în Elveţia şi este denumit, cu o singură 

excepţie, Fond de Garantare. În Italia, la fel ca în România, acest organism 

este denumit Fond de protecţie a victimelor străzii. 

Asigurarea de răspundere civilă. În baza acesteia se acordă 

despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul sau persoanele aflate în 

întreţinerea acestuia sunt obligate să le plătească pentru prejudiciile de care 

răspund în faţa legii, faţă de terţe persoane aflate la domiciliul asiguratului. 

Asigurarea complexă se încheie în baza declaraţiei de asigurare completată 

de către solicitant, pentru o perioadă de un an (la cerere se poate încheia şi pe 

perioade mai scurte, de cel puţin 3 luni).  

Asigurarea este considerată încheiată odată cu perfectarea 

contractului de asigurare şi plata primelor. Bunurile se asigură pentru sumele 

declarate de asigurat, acestea neputând depăşi valoarea lor, apreciată pe baza 

preţului de vânzare practicat de societăţile comerciale din care se scade uzura.  

Pentru încheierea asigurării complexe, se întâlnesc două posibilităţi:  

1. global, pentru toate bunurile din aceeaşi locuinţă la o sumă 

asigurată propusă de asigurat şi agreată de asigurător;  

2. separat pentru unele bunuri, caz în care pentru acestea se întocmeşte 

un inventar care se anexează declaraţiei de asigurare.  

Sumele asigurate pentru asigurările de accidente şi răspundere civilă 

se stabilesc în limitele maxime stabilite pe eveniment asigurat prin 

normativele fiecărei societăţi care practică asigurarea complexă sau, în unele 

cazuri, pot fi egale cu suma asigurată la bunuri.  

Prima de asigurare este unică pentru toate felurile de bunuri aflate în 

locuinţă şi în funcţie de cotaţiile de primă practicate de societăţile de 

asigurare, aceasta putând fi achitată anticipat şi integral sau se poate conveni 

ca plata să se facă în rate. Răspunderea asigurătorului începe după 5 zile de 
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la ora 24 a zilei în care s-a încheiat asigurarea, respectiv în care s-au plătit 

primele de asigurare şi încetează la orele 24 ale ultimei zile din perioada 

pentru care s-a încheiat asigurarea. În caz de daună produsă după încheierea 

asigurării, însă înaintea trecerii a 5 zile, primele de asigurare se restituie. 

Pentru o mai bună protecţie unele societăţi de asigurare oferă posibilitatea 

încheierii odată cu asigurarea complexă a bunurilor şi o asigurare a clădirii în 

care se află bunurile asigurate, percepându-se o primă suplimentară în acest 

scop, dar eliberându-se o poliţă unică. În această situaţie se poate vorbi de o 

poliţă globală de asigurare a clădirilor şi bunurilor persoanelor fizice. 

Includerea clădirilor în asigurarea complexă îşi demonstrează necesitatea în 

practică, întrucât evenimentele asigurate care produc pagube bunurilor din 

locuinţă au ca şi consecinţă şi avarierea clădirii, provocând prejudicii 

importante.  

Conceptul de asigurare de răspundere faţă de terţi. Asigurarea de 

răspundere faţă de terţi este o categorie de asigurări foarte importantă şi 

extrem de reprezentativă pentru întregul domeniu al asigurărilor. Piaţa 

asigurării de răspundere este supusă unor mari fluctuaţii ale primelor de 

asiguare, fiind influenţată, pe de o parte, de presiunea determinată de o 

concurenţă acerbă şi, pe de altă parte, de rezultatele daunalităţii fiecărui client 

în parte. Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs 

de asigurat – persoană fizică sau juridică – unor terţe persoane, necunoscute 

în momentul încheierii contractului de asigurare. Permite, pe de o parte, 

persoanei păgubite să primească despăgubirea cuvenită, iar, pe de alta, ca 

patrimoniul asiguratului să rămână neatins, deoarece în schimbul primelor de 

asigurare plătite, el nu mai poate fi urmărit pe cale juridică pentru prejudiciul 

produs.  

În asigurările de răspundere civilă, spre deosebire de asigurările de 

bunuri şi de persoane, pe lângă asigurător şi asigurat, dacă se produce riscul 

acoperit prin asigurare, mai intervine şi o a treia persoană, respectiv terţul 

păgubit.  

În asigurare, răspunderea faţă de terţi se referă la circumstanţele în 

care:  

1. proprietatea acestora este avariată sau distrusă; 

2. se produc vătămari corporale sau decese ca rezultat al actelor 

neglijente sau omisiunilor unei persoane vinovate. 
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Prin asigurarea de răspundere sunt protejate afacerile, proprietăţile 

persoanelor juridice sau fizice şi sunt oferite sumele necesare compensării 

financiare pentru vătămări corporale, îmbolnăviri sau decese suferite de 

persoane fizice. În general termenul de „răspundere” este echivalent cu cel de 

„responsabilitate”. O persoană poate fi responsabilă sau obligată faţă de o alta 

datorită anumitor motive. Spre exemplu, în Dictionary of Insurance Terms, 

asigurarea de răspundere este explicată ca fiind asigurarea prin care se 

acoperă toate sumele pe care asiguratul, conform legii, este obligat să le 

plătească pentru pagubele materiale sau vătămările corporale produse de el 

unui terţ. În majoritatea covârşitoare a contractelor, la aceste sume se adaugă 

şi cheltuielile de judecată. 

În practicile naţionale şi în cele internaţionale se întâlnesc unele 

diferenţe de abordare, în mod deosebit între practica europeană şi cea nord-

americană; deşi ambele pieţe sunt puternic dezvoltate, deosebirile se bazează, 

în principal, pe legislaţiile şi uzanţele locale. 

Asigurările de răspundere civilă, în afară de faptul că protejează 

patrimoniul asiguratului, au şi un important rol social, deoarece permit 

persoanelor care au avut de suferit de pe urma diferitelor accidente să fie 

despăgubite prompt şi integral de către societatea de asigurări. În acest fel, 

persoanele păgubite nu mai aşteaptă până când autorul faptei va fi în măsură 

să achite despăgubirea sau, uneori, până când acesta va fi descoperit. 

Prin asigurările de răspundere civilă sunt acoperite numai acele 

prejudicii, produse de asigurat unor terţe persoane, care sunt urmarea unui 

accident. Aceasta înseamnă că, în cadrul asigurărilor de răspundere civilă, nu 

se pot acorda despăgubiri pentru pretenţiile formulate de terţe persoane faţă 

de asigurat, ca urmare a neexecutării de către acesta a unor obligaţii 

preexistente. Astfel de obligaţii pot fi cele stipulate într-un anumit contract. 

Prin asigurările de răspundere civilă pot fi acoperite numai pagubele 

produse de asigurat unor terţe persoane, în anumite condiţii, care se cer a fi 

îndeplinite în mod cumulativ. În primul rând, este necesară săvârşirea de către 

asigurat a unei fapte ilicite (care contravine unor norme legale), de exemplu, 

producerea unui accident de către conducătorul unui autovehicul prin 

nerespectarea regulilor de circulaţie. În al doilea rând, trebuie să se poată 

dovedi existenţa unui prejudiciu, deci a unei pagube produse de asigurat terţei 

persoane accidentate. În al treilea rând, se impune să existe un raport de 

cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului, care a produs accidentul, şi 

prejudiciul adus terţei persoane păgubite. În al patrulea rând, este necesar să 

se poată constata culpa (vinovăţia) asiguratului care a săvârşit fapta ilicită ce 

a condus la producerea accidentului. Dacă una din condiţiile mai sus arătate 

nu este îndeplinită, înseamnă că de fapt nu sunt întrunite toate elementele ce 
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definesc răspunderea civilă, iar pagubele astfel rezultate nu pot fi acoperite 

prin asigurarea de răspundere civilă. Prin condiţiile care stau la baza lor, 

asigurările de răspundere civilă prezintă anumite particularităţi. 

Asigurarea de răspundere civilă legală facultativă compensează 

prejudiciile provocate de asigurat terţelor persoane prin desfăşurarea unor 

activităţi care pot provoca avarierea, distrugerea de bunuri sau vătămarea 

corporală şi chiar decesul unor persoane. Această asigurare se referă la alte 

prejudicii decât cele produse prin accidente de autovehicule. Asigurarea poate 

fi contractată de către primării, unităţi economice şi instituţii publice, 

organizaţii obşteşti, culturale, sportive, cooperative meşteşugăreşti, 

cooperative de consum şi de credit, agenţi privaţi, alte persoane juridice şi 

persoane fizice care îşi au sediul sau domiciliul pe teritoriul României. 

Asigurarea se contractează pentru sumele pe care asiguraţii sunt 

obligaţi să le plătească drept despăgubiri şi cheltuieli de judecată ce ar putea 

rezulta din prejudiciile de care ei răspund, potrivit prevederilor legii, faţă de 

terţele persoane păgubite, datorită vătămării corporale sau decesului, avarierii 

sau distrugerii unor bunuri, precum şi pentru cheltuielile efectuate de asigurat 

în procesul civil. 

Asigurarea cuprinde şi prejudiciile produse de persoane pentru care 

asiguratul răspunde potrivit prevederilor legii. În acelaşi timp, asigurarea 

cuprinde şi răspunderea membrilor de familie (soţie, soţ, copii) care se află în 

întreţinerea asiguratului, ceea ce înseamnă că se acordă despăgubiri şi pentru 

pagubele ce se produc din culpa acestor persoane. Asigurarea se contractează 

pentru diferite activităţi economice desfăşurate de întreprinderi industriale, de 

construcţii, de prestări de servicii, precum şi pentru activităţi culturale, 

sportive, sanitare, pentru deţinerea de clădiri etc. 

În asigurare se cuprind numai riscurile care se produc pe teritoriul 

României. Societatea de asigurări nu are răspundere dacă accidentul s-a 

produs dintr-o cauză de forţă majoră (trăsnet, cutremur de pământ, inundaţie, 

avalanşe, uragan etc.) sau accidentul s-a produs din culpa exclusivă a unei 

terţe persoane. De asemenea, nu se acordă despăgubiri pentru: pagubele 

indirecte (reducerea valorilor bunurilor asigurate în urma reparaţiilor ce li se 

fac, reducerea preţurilor bunurilor, livrarea bunurilor cu întârziere etc.); 

daunele produse prin întreruperea utilizării bunurilor, întreruperea procesului 

de producţie; daunele produse de desfăşurarea operaţiunilor militare în timp 

de război; cheltuielile efectuate în vederea transformării sau îmbunătăţirii 

bunurilor, comparativ cu starea lor avută înainte de a se fi produs evenimentul 

asigurat etc.  

Sumele asigurate se stabilesc în funcţie de cererea asiguratului şi 

ţinându-se seama de prevederile legale. În vederea contractării asigurării, 
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asiguratul semnează declaraţia de asigurare. Primele de asigurare sunt în 

unele cazuri fixe, iar în altele variabile, în funcţie de obiectul asigurării, de 

anumiţi indicatori, precum şi după cum este vorba de persoane juridice sau 

fizice. 

Răspunderea asigurătorului începe la ora zero a primei zile prevăzute 

în contract şi încetează la ora 24 a ultimei zile de asigurare. Despăgubirile se 

stabilesc pe baza înţelegerii dintre asigurat şi persoanele prejudiciate, cu 

acordul societăţii de asigurări.  

  


