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CAPITOLUL IX
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România
ART. 32
Organizarea și funcționarea BAAR
(1) BAAR se constituie ca asociație profesională, independentă și autonomă a tuturor
societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul
social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule.
(2) BAAR are următoarele atribuții:
a) de birou național auto;
b) de organism de plată a despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art. 33;
c) de centru de informare, în conformitate cu prevederile art. 34;
d) de organism de compensare, în conformitate cu prevederile art. 35;
e) de a asigura dezvoltarea și administrarea bazei de date privind evidența contractelor
RCA în ceea ce privește colectarea, administrarea, procesarea, prelucrarea,
managementul calității și publicarea datelor referitoare la:
(i) polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
(ii) comportamentul de daunalitate și de risc al proprietarilor și utilizatorilor de vehicule
aferente polițelor RCA;
f) de a întocmi și publica statistici privind asigurările auto la nivel național și
internațional;
g) de a elabora și publica analize și studii comparative privind tarifele utilizate de
asigurătorii RCA din statele membre și alte informații considerate relevante pentru
asigurarea RCA;
h) de a publica statistici privind evoluția nivelurilor despăgubirilor în cazurile de
vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori pentru deces;
i) de a primi și/sau furniza autorității competente din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidență și eliberare a
certificatelor de înmatriculare și a plăcuțelor cu numere de înmatriculare, datele referitoare
la accidentele rutiere, vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube
produse terțelor persoane prin accidente de circulație, în condițiile prevăzute de art. 1 alin.
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri
privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006;
j) de alocare a asiguraților cu risc ridicat, în conformitate cu prevederile art. 19;
k) publicarea pe site-ul propriu de date privind tendințele referitoare la fluctuațiile
tarifelor utilizate de asigurătorii RCA;
l) colectarea și publicarea de date și informații agregate privind piața asigurărilor auto
din România, inclusiv în ceea ce privește volumul daunelor;
m) publicarea pe site-ul propriu de date statistice privind tarifele practicate de unitățile
reparatoare specializate în reparația vehiculelor.

