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Situaţia pieţei de asigurări de răspundere civilă auto - RCA  
la finalul trimestrului III 2014 

 
 
În cursul anului 2014, până la finalul trimestrului III, au avut autorizare pentru desfăşurarea activităţii RCA un 
număr de 11 asigurători.  

 
Prime brute subscrise 
 

Suma totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA, la finele trimestrului III al anului 2014, a atins valoarea 
de 1.944.189.977 lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013, când primele subscrise pentru asigurările 
de răspundere civilă auto au fost de 1.756.811.038 lei, s-a înregistrat o creștere cu 11% pe total piaţă.  
Numărul contractelor de asigurare, încheiate în primele trei trimestre ale anului 2014, a fost de 5.371.183, în 
creștere față de aceeași perioadă a anului 2013, cu aproximativ 4%. 

             

Indicator 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2014 

Prime brute 
subscrise 

(milioane lei) 
1.450 1.518 1.756 

 
1.944 

 
La nivelul întregii pieţe, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în perioada analizată, a fost de 515 lei, 
în creștere ușoară de 3% față de cea înregistrată în perioada similară a anului 2013, când valoarea primei medii a 
fost de 502 lei.   

      

Indicator 30.09.2011 30.09.2012  30.09.2013 30.09.2014 

Prima medie anualizată (lei) 472 452 502 515 

 
Daune și rezerve de daună 
  

Per total piaţă, în perioada 01.01-30.09.2014, a fost înregistrat un număr de 202.351 dosare de daună avizate, în 
scădere cu 10% față de aceeași perioadă a anului 2013, când au fost avizate 225.885 dosare.  
Numărul dosarelor de daună plătite în aceeași perioadă a înregistrat o scădere cu 11%, de la 228.962 dosare la 
30.09.2013, la 202.694 dosare la 30.09.2014. Valoarea despăgubirilor plătite a scăzut ușor cu 1%, de la 
1.401.787.275 lei la data de 30.09.2013, la 1.390.271.648 lei la data de 30.09.2014.  
Dauna medie plătită per total piaţă a fost în cuantum de 6.859 lei, în creștere cu 12% față de perioada similară a 
anului 2013, când dauna medie plătită a înregistrat valoarea de 6.122 lei.  

 
Valoarea daunei medii plătite pentru daune materiale a fost de 5.266 lei, menţinându-se la acelaşi nivel faţă de 
perioada similară din 2013, respectiv 5.239 lei. 
Valoarea daunei medii plătite pentru vătămări corporale și deces a fost la 30.09.2014 de 63.308 lei, în creștere cu 
14% față de aceeași perioadă a anului 2013, când valoarea daunei medii era de 55.630 lei. 
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Indicator 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2014 

Dosare avizate 241.062 220.321 225.885 202.351 

Despăgubiri plătite 
 (milioane lei) 

1.191 1.299 1.402 1.390 

Dauna medie plătită (lei) 5.183 5.868 6.122 6.859 

 
Rezerva de daună avizată constituită la data de 30.09.2014, în suma de 1.503.795.018 lei, a înregistrat o creștere 
cu 21% față de rezerva constituită la 30.09.2013. De asemenea, rezerva pentru daune neavizate (IBNR) a 
înregistrat o creștere de 9%, fiind la data de 30.09.2014 în sumă de 830.632.652 lei.   

 
Indicator 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

Rezerva de daună avizată  
(milioane lei) 

1.367 1.697 1.245 1.504 

IBNR (milioane lei) 688 786 761 831 

 
Rata daunei, rata combinată 

Pe baza datelor anterior prezentate s-a determinat rata daunei. La 30.09.2014, la nivelul întregii pieţe, rata daunei 
a fost de 84%. 
Analizând cheltuielile înregistrate în legătură cu asigurarea RCA se constată un procent mediu la nivelul pieţei de 
34%. O pondere importantă a cheltuielilor o reprezintă comisioanele de intermediere, respectiv la nivelul întregii 
pieţe reprezintă 18,6% din primele brute încasate.  
Luând în calcul şi cheltuielile înregistrate rata combinată la nivelul întregii pieţe RCA, la 30.09.2014, a fost de 
117%. 

 
 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012  30.09.2013  30.09.2014 

Rata daunei (%) 95 74 94 105 80 84 

Rata combinată (%)  123 104 128 140 114 117 

 
Analiza daunelor înregistrate pentru vătămări corporale și deces 

În perioada 01.01-30.09.2014 au fost avizate 3.894 dosare de daună pentru vătămări corporale și deces, în 
scădere față de aceeași perioadă a anului 2013, când au fost avizate un număr de 4.548 dosare. 
Valoarea despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces, în sumă de 352.181.546 lei, a înregistrat o 
creștere cu 40% față de perioada similară a anului 2013. 
Din totalul despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale și deces, circa 70% reprezintă despăgubiri plătite 
pentru daune nepatrimoniale (daune morale). 
Rezerva de daună avizată pentru vătămări corporale și deces era, la data de 30.09.2014, în sumă de 
626.950.052 lei, în ușoară scădere față de rezerva de daună avizată înregistrată la data de 30.09.2013.  
Din totalul rezervelor de daună avizate constituite pentru vătămări corporale și deces, circa 62% reprezintă 
rezerve constituite pentru daune nepatrimoniale (daune morale). 
 

Indicator 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

Despăgubiri plătite pentru 
vătămări (milioane lei) 

169 247 252 352 

Rezerva de daună avizată 
pentru vătămări (milioane lei) 

648 970 630 627 

 
Despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și deces reprezintă 25% din valoarea despăgubirilor totale plătite, 
iar valoarea rezervei de daună avizată constituită pentru vătămări corporale și deces reprezintă 42% din valoarea 
totală a rezervei de daună avizată. 


