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Capitolul X 
Constatarea amiabilă de accident 

Articolul 41 

Prevederi generale 

(1)  Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule asigurate, din care au rezultat 

numai prejudicii materiale, avizarea daunei se poate face şi în baza formularului "Constatare 

amiabilă de accident". 

(2) Completarea şi semnarea formularului "Constatare amiabilă de accident" reprezintă 

descrierea unui cumul de elemente şi fapte care contribuie la soluţionarea dosarelor de daună,  

nereprezentând o recunoaştere a răspunderii conducătorilor auto. 

(3) Formularul "Constatare amiabilă de accident" poate fi utilizat în relaţia cu asigurătorii fără 

a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliţia rutieră, numai dacă 

este completat şi semnat de către ambii conducători de vehicule implicaţi în accident. 

(4) În situaţia în care unul dintre vehicule este staţionat sau parcat, formularul poate fi 

completat şi de către proprietarul sau utilizatorul acestuia. 

(5)  Asigurătorii RCA stabilesc dreptul la despăgubiri cu respectarea condiţiilor contractuale şi 

ale dispoziţiilor legale în vigoare. 

Articolul 42 

Domeniul de aplicare 

Formularul "Constatare amiabilă de accident" poate fi utilizat în România indiferent de locul 

producerii accidentului. 

Articolul 43 

Formatul şi conţinutul 

(1) Formularul "Constatare amiabilă de accident" conţine două pagini autocopiative, ambele 

având aceeaşi valoare juridică, în conformitate cu anexa nr. 7, şi instrucţiunile de utilizare a 

acestuia, prevăzute în anexa nr. 8. 

(2) Formularul "Constatare amiabilă de accident" conţine informaţii privind: 

a) data şi locul producerii accidentului; 
b) datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi; 

c) datele proprietarilor vehiculelor implicate; 

d) datele vehiculelor implicate şi ale propriilor asigurători; 

e) circumstanţele producerii accidentului. 

Articolul 44 

Obligaţiile asigurătorului 

(1) Asigurătorii RCA tipăresc şi distribuie asiguraţilor formularul "Constatare amiabilă de 

accident" fără a inscripţiona pe acesta denumirea sau sigla proprie. 

(2)  Asigurătorii RCA instituie un canal de comunicare prin care asiguraţii şi conducătorii 

vehiculelor pot solicita informaţii în legătură cu instrumentarea daunelor produse vehiculelor 

avariate prin accidente de circulaţie acoperite de contracte RCA. 

(3) Accesul la canalul de comunicare prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziţia asiguraţilor la 

momentul încheierii contractului RCA sau pe parcursul derulării acestuia. 

(4) La solicitarea asiguraţilor sau a conducătorilor auto, asigurătorul RCA comunică informaţii 

cu privire la: 

a) drepturile şi obligaţiile ce le revin acestora în baza legislaţiei aplicabile locului de producere 

a evenimentului; 
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b) modul de completare a formularului "Constatare amiabilă de accident"; 

c) procedurile pe care asiguraţii le parcurg în vederea reparaţiei vehiculului asigurat şi a 

instrumentării daunei; 

d) alte informaţii, în vederea soluţionării amiabile a cazului. 

Articolul 45 

Prevederi finale 

(1) Este interzisă îndrumarea părţilor implicate în accident în vederea protocolării accidentului 

de către poliţia rutieră în cazul în care formularul "Constatare amiabilă de accident" este 

utilizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2)  În situaţia în care formularul "Constatare amiabilă de accident" este utilizat cu 

nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute la art. 41 alin. (1), îndrumarea părţilor pentru 

protocolarea accidentului de către poliţia rutieră se realizează printr-un document justificativ. 
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