STATUTUL
BIROULUI ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA

Forma actualizată în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a
B.A.A.R. din data de 10.04.2017
PREVEDERI GENERALE
Art.1. (1) Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare ”B.A.A.R.” se
constituie ca asociație profesională a societăților de asigurare care au dreptul să practice în România
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente
de vehicule, denumită în continuare ”asigurare RCA”.
(2) Asociația se constituie în baza prevederilor legislației privind asociațiile, ținând seama de
prevederile Recomandării nr. 5 din 25 ianuarie 1949 (denumită și Recomandarea nr. 5 de la Geneva),
adoptată de Subcomitetul pentru transport rutier al Comitetului pentru transport pe uscat din cadrul Comisiei
Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite și de prevederile legislației în domeniul
asigurărilor.
(3) BAAR este membru al ”Consiliului Birourilor”, organizație care gestionează „Sistemul Carte
verde” sub egida Grupului de lucru pentru transporturi rutiere al Comisiei Economice pentru Europa din
cadrul Organizației Națiunilor Unite.
(4) Pot desfășura activitatea de asigurare RCA în România, numai societățile de asigurare,
indiferent de forma juridică de organizare și de statul în care își au sediul social, care îndeplinesc condițiile
prevăzute de lege pentru desfășurarea acestei activități și sunt membre BAAR.
(5) Termenii și expresiile utilizați/utilizate în prezentul statut au semnificația prevăzută de legea
aplicabilă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, precum și următoarea semnificație:
a) “document de asigurare valabil” sau “asigurare valabilă” - document
în sensul
prevederilor Regulamentului general al Consiliului Birourilor;
b) „locul obișnuit de staționare” al unui vehicul în sensul prevederilor art. 11 din
Regulamentul General al Consiliului Birourilor și al prevederilor art. 1 pct. 4 din Directiva
2009/103/CE.
(6) Sumele indicate în Euro în cuprinsul Statutului, vor fi transformate în lei la cursul B.N.R. de la
fiecare dată de referință.
CAPITOLUL I. DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA DE FUNCŢIONARE, PATRIMONIU
Art.2. (1) Denumirea asociației este “BIROUL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA”
cu acronimul “B.A.A.R.”.
(2) În actele asociației poate fi folosită, cu același efect juridic şi semnificație, fie denumirea întreagă
fie acronimul.
(3) În cuprinsul prezentului Statut, prin termenul “asociație” se înțelege că se face referire la
“B.A.A.R.”
Art.3. Ca formă juridică de organizare, B.A.A.R. este asociație profesională, independentă şi autonomă a
tuturor societăților de asigurare, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea RCA.
Art.4. Sediul B.A.A.R. este în București, sectorul 2, str. Vasile Lascăr nr. 40 – 40 bis, et.6.
Art.5. Durata de funcționare a B.A.A.R. este pe termen nedeterminat.
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Art.6. Asociația este titulară de drepturi și obligații și are patrimoniu propriu. Pentru realizarea obiectivelor
sale, asociația poate dobândi în proprietate bunuri mobile și imobile. Achiziționarea bunurilor se poate face
după aprobarea prealabilă de către Consiliul director sau de Directorat, după caz.
CAPITOLUL II . SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
Art. 7. (1) Scopul asociației este acela de a include și de a menține asigurătorii care practică asigurarea
RCA în România în Sistemul internațional Carte Verde în conformitate cu prevederile Recomandării nr. 5
de la Geneva, precum și acela de a îndeplini atribuțiile de Organism de plată a despăgubirilor, de Organism
de compensare și de Centru de informare, în conformitate cu prevederile legislației interne și europene în
domeniu.
(2) Obiectivele asociației sunt acelea de a facilita circulația rutieră transfrontalieră, în condițiile prevăzute
de Recomandarea nr. 5 de la Geneva, de a proteja interesele persoanelor prejudiciate prin accidente rutiere
provocate prin intermediul vehiculelor și de a pune la dispoziția persoanelor interesate și a autorităților,
date și informații utile în domeniul asigurării RCA, în conformitate cu legislația în vigoare precum și de a
presta alte servicii pentru membrii săi, în legătură cu asigurarea RCA, conform prevederilor legislației
aplicabile.
Art.8. (1)Pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse, B.A.A.R. desfășoară următoarele activități:
a) garantează, fără a avea beneficiu de discuțiune, despăgubirea persoanelor prejudiciate
prin accidente produse pe teritoriul României prin intermediul vehiculelor care staționează în mod
obișnuit într-un alt stat și pentru care se prezintă documente de asigurare Carte Verde considerate
valabile la data producerii accidentului, sau după caz, soluționează în mod direct cererile de
despăgubire. Pentru accidentele provocate prin intermediul vehiculelor care staționează în mod
obișnuit pe teritoriul aflat în competența unui birou național care a semnat Acordul multilateral,
B.A.A.R. garantează despăgubirea persoanelor prejudiciate, în numele biroului național respectiv,
indiferent dacă acele vehicule erau asigurate sau nu la data producerii accidentului sau după caz,
soluționează în mod direct cererile de despăgubire;
b) garantează celorlalte birouri naționale, fără a avea beneficiu de discuțiune, respectarea
obligației asumate de membrii săi, chiar dacă aceștia se află în stare de insolvență/faliment, de a
despăgubi persoanele prejudiciate prin accidente produse în aria lor de competență, prin
intermediul vehiculelor care staționează în mod obișnuit în România și pentru care se prezintă
documente de asigurare Carte Verde emise sub autoritatea sa, considerate valabile la data
respectivă. Pentru accidentele provocate pe teritoriul aflat în competența unui birou național care
a semnat Acordul multilateral, B.A.A.R. garantează, despăgubirea persoanelor prejudiciate
indiferent dacă vehiculele erau asigurate RCA sau nu la data producerii accidentului;
c) garantează gestionarilor de daune rambursarea despăgubirilor și a costurilor legate de
plata acestora în condițiile prevăzute de Regulamentul General al Consiliului Birourilor;
d) îndeplinește atribuțiile de Organism de plată a despăgubirilor de Organism de
compensare și de Centru de informare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
e) administrează Asigurarea de frontieră emisă în numele și pe seama sa de membrii săi
mandatați în acest scop, în acord cu prevederile legale și cu prevederile Regulamentului propriu
privind această asigurare;
f) gestionează și dezvoltă baza de date CEDAM;
g) constituie, menține și administrează Fondul național de protecție ca structură financiară
proprie de garantare, în acord cu prevederile legale și cu Regulamentul propriu privind acest fond
și face demersurile care se impun pentru recuperarea sumelor plătite din Fond;
h) întocmește și publică statistici, precum și elaborează și publică studii și analize privind
nivelurile despăgubirilor și al primelor de asigurare în cazul asigurării RCA, precum și alte analize
și studii în legătură cu asigurarea RCA cum ar fi combaterea fraudelor și creșterea gradului de
cuprindere în asigurare;
i) încheie acorduri și convenții cu entități din străinătate care în statele pentru care sunt
competente, îndeplinesc atribuții de Birou național, de Organism de plată a despăgubirilor de
Organism de compensare și de Centru de informare;
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j) încheie acorduri, convenții și protocoale cu entități din România care au atribuții în
domeniul siguranței circulației pe drumurile publice precum și cu entități care au atribuții în alte
domenii aflate în legătură cu aplicarea legii privind asigurarea RCA;
k)decide asupra modului de gestionare a cazurilor de daună pentru care se angajează
răspunderea sa în garanție, stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească gestionarii de
daune și numește corespondenții asigurătorilor din străinătate pe teritoriul României, la solicitarea
birourilor naționale din care fac parte asigurătorii respectivi;
l) pune la dispoziția membrilor săi, documente de asigurare Carte Verde și/sau documente
Asigurare de frontieră sau, după caz, le dă acceptul pentru tipărire;
m) prestează pentru membrii săi, servicii de recuperare de la asigurătorii Carte Verde din
străinătate sau după caz de la birourile naționale competente, a despăgubirilor plătite de aceștia în
baza asigurărilor facultative pentru avarii auto (Casco) ca urmare a accidentelor produse pe
teritoriul României;
n) prestează pentru birourile/fondurile de garantare din Sistemul Carte Verde, servicii de
recuperare a despăgubirilor plătite de acestea în baza Acordului Multilateral de Garantare;
o) organizează pentru membrii săi și pentru gestionari, întâlniri, conferințe, simpozioane
pe tema asigurării RCA;
p) participă, prin reprezentanți desemnați, la ședințele Consiliului Biroului, ale Comitetelor
Consiliului Birourilor precum și la ședințele, conferințele sau simpozioanele organizate de alte
organizații interne și internaționale.
(2) Adunarea Generală poate stabili ca asociația să îndeplinească și alte atribuții în legătură cu
scopul şi obiectivele sale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Art.9. În baza legii, B.A.A.R. reprezintă în fața autorităților și a instanțelor de judecată din România, direct
sau prin corespondenții desemnați, Birourile care au aderat la Sistemul Carte Verde şi/sau pe membrii
acestora, dacă împotriva lor s-a pornit o acțiune în pretenții în România bazată pe un accident de circulație.
Art.10. B.A.A.R. reprezintă și apără interesele legale ale membrilor săi ale gestionarilor de daună şi
agenților desemnați, în relațiile cu Birourile care au aderat la Sistemul Carte Verde și în relațiile cu celelalte
entități cu care a încheiat acorduri, convenții și protocoale.
Art.11 (1) Dacă B.A.A.R., în calitate de birou garant conform art. 8 alin. (1) lit. b) din prezentul Statut,
primește într-o lună cel puțin 5 cereri de chemare în garanție justificate sau cel puțin 10 cereri de chemare
în garanție justificate într-un interval de 3 luni, pentru unul dintre membrii săi activi, poate, prin hotărârea
Consiliului Director, să supună membrul respectiv procedurii de monitorizare. Procedura de monitorizare
constă în principiu în urmărirea concretă a tuturor daunelor avizate și modalitatea de lichidare a acestora
de către membrul respectiv, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern al Sistemului „Carte
Verde” şi cu recomandările Consiliului Birourilor. Consiliul Director poate decide declanșarea procedurii de
monitorizare a membrului în cauză chiar dacă acesta își achită obligațiile de plată după notificarea sa de
către B.A.A.R. Procedura de realizare a monitorizării va fi aprobată de Adunarea Generală.
(2) La încheierea procesului de monitorizare, Consiliul Director va prezenta Adunării Generale un
raport cu propunere de măsuri.
CAPITOLUL III. CALITATEA DE MEMBRU. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art.12 Numărul membrilor asociației este nelimitat dar nu poate fi mai mic de trei.
Art.13. (1) Sunt membri ai B.A.A.R. toți asigurătorii, care au dreptul, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, să practice pe teritoriul României asigurarea R.C.A.
(2) Devin în mod obligatoriu membri ai B.A.A.R., toți asigurătorii indiferent de forma de organizare
și de țara în care s-au constituit, care dobândesc dreptul de a practica asigurarea R.C.A. pe teritoriul
României, de la data dobândirii dreptului respectiv. La data dobândirii calității de membru, asigurătorul în
cauză este obligat să achite la Fondul național de protecție o contribuție specială egală cu nivelul celei a
membrului B.A.A.R. care a achitat cea mai mică contribuție specială la data respectivă.
(3) Înainte de a începe demersurile pentru dobândirea dreptului de a practica asigurarea R.C.A. pe
teritoriul României, asigurătorii interesați vor notifica B.A.A.R. asupra acestui fapt.
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(4) Un asigurător pierde calitatea de membru de la data la care, indiferent din ce motive, pierde
dreptul de a practica asigurarea R.C.A. pe teritoriul României sau din ziua în care se deschide procedura
falimentului față de acesta. Suspendarea sau orice altă limitare a dreptului de a practica asigurarea R.C.A.
pe teritoriul României, nu are nici o implicație asupra calității de membru al asigurătorului în cauză.
Art.14. Încălcarea foarte gravă de către un membru, a obligațiilor pe care le are față de B.A.A,R., poate
conduce la adoptarea de către Adunarea Generală, a hotărârii de a propune Autorității de Supraveghere
Financiară să retragă membrului în cauză dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României.
Art.15. Membrii care pierd această calitate rămân pe deplin responsabili pentru toate obligațiile pe care leau avut față de B.A.A.R. în virtutea calității deținute, și sunt ținuți răspunzători, în calitate de asigurători,
pentru toate contractele de asigurare Carte Verde pe care le-au eliberat şi pentru toate documentele Carte
Verde pe care le-au primit sau pentru care au primit acceptul de tipar.
Art.16. La încetarea calității, fostul membru nu are niciun drept asupra patrimoniului B.A.A.R. şi nu poate
solicita restituirea niciunei sume plătite cu orice titlu la B.A.A.R., cu excepția sumelor achitate cu titlu de
contribuție specială la Fondul național de protecție, în condițiile aprobate de Adunarea Generală.
Contribuția specială la Fondul național de protecție nu este purtătoare de dobândă pentru membrii,
restituirea acestei contribuții urmând a se face la nivelul sumei nominale cu care s-a contribuit.
Art.17. (1) Membrii B.A.A.R. au următoarele drepturi:
a) Să încheie contracte de asigurare RCA și Carte Verde, utilizând datele furnizate de baza
de date CEDAM;
b) să participe la toate Adunările Generale, să voteze, să facă propuneri şi să solicite
consemnarea susținerilor în procesul-verbal de ședință;
c) să propună persoane care să fie alese ca membri ai Consiliului Director;
d) să participe la toate întâlnirile, conferințele şi simpozioanele organizate de asociație;
e)să beneficieze de toate informațiile pe care le deține B.A.A.R. referitoare la asigurarea
RCA din țările membre ale Sistemului Carte Verde precum şi de datele obținute din prelucrarea
statistică, analizele și studiile realizate de B.A.A.R, cu respectarea legislației în domeniul
concurenței.
(2) Membrii B.A.A.R. au următoarele obligații:
a) să respecte în totalitate garanția asumată prin contractele de asigurare “Carte Verde”
încheiate, conform prevederilor Regulamentului Intern, a deciziilor luate de Adunarea Generală a
Consiliului Birourilor şi a prevederilor legale în vigoare, indiferent de clauzele sau limitările pe care
le-au prevăzut în contract;
b) să încheie şi să mențină permanent în vigoare un contract de reasigurare excedent de
daună, pentru asigurarea „Carte Verde”, în care reținerea proprie să fie cel mult egală cu cea
stabilită de Adunarea Generală. Până în data de 10 ianuarie a fiecărui an, fiecare membru este
obligat să transmită la B.A.A.R. cel puţin o copie, certificată pentru conformitate, după “Nota de
acoperire” valabilă pentru anul respectiv, iar în termen de maxim 5 zile de la perfectare, să
transmită copii certificate pentru conformitate, după orice act în legătură cu reasigurarea, din care
să rezulte şi scadențele de plată a primelor de reasigurare (Contract de reasigurare, Act adițional
etc) precum şi după documentele care dovedesc achitarea obligaţiei de plată a primelor la fiecare
scadență. În cazul în care aceste obligații nu sunt respectate se va considera, fără a fi nevoie de o
altă probă, că membrul respectiv nu are încheiat un contract de reasigurare sau, după caz, că acel
contract nu este în vigoare. Acest fapt poate constitui o încălcare gravă a obligațiilor pe care le are
un membru în sensul prevederilor art. 14;
c) să contribuie la constituirea şi menținerea Fondului național de protecție în condițiile
stabilite de Adunarea generală;
d) să participe la cheltuielile care revin B.A.A.R. în calitatea sa de birou național în România
pentru şi în numele unor foști membri, indiferent de data la care s-au născut obligațiile respective;
e) să contribuie la cheltuielile pentru funcționarea B.A.A.R. şi a Consiliului Birourilor;
f) să respecte întocmai hotărârile adoptate de organele de conducere ale asociației în
limitele legii şi ale Statutului, chiar dacă în ședințe au votat împotrivă;
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g) să comunice la B.A.A.R. toate datele solicitate privind asigurarea R.C.A. şi Carte Verde
în vederea realizării prelucrărilor statistice și elaborării analizelor și studiilor referitoare la această
asigurare;
h) să furnizeze operativ toate informațiile solicitate de B.A.A.R. privind asigurații şi
contractele de asigurare “ Carte Verde” şi/sau R.C.A. cum ar fi: existența unui contract de asigurare
pentru un anumit vehicul indicat la o anumită dată, confirmarea valabilității unei polițe de asigurare,
identificarea vehiculului pentru care s-a eliberat o anumită poliță de asigurare precum şi orice alte
informații de acest gen, în măsura în care aceste date nu pot fi obținute din baza de date CEDAM;
i) să încarce în baza de date CEDAM toate datele și informațiile prevăzute de lege sau
după caz, să comunice datele respective la B.A.A.R. pentru a fi încărcate în baza de date;
j) să desemneze și să mențină câte un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat membru
al SEE, în Elveția și în orice alte state cu care B.A.A.R. are încheiate acorduri bilaterale de protecție
a vizitatorilor;
k) să îndeplinească în toată perioada în care este autorizat să practice asigurarea RCA pe
teritoriul României condițiile impuse prin lege pentru autorizare.
CAPITOLUL IV. RESURSE PATRIMONIALE
Art.18. B.A.A.R. este persoană juridică fără scop lucrativ, toate resursele sale financiare urmând a fi folosite
exclusiv pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Statut.
Art.19. Veniturile B.A.A.R. se realizează din:
a) contribuțiile anuale ale membrilor pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru funcționarea
B.A.A.R. şi pentru funcționarea Consiliului Birourilor. Pentru acoperirea acestor cheltuieli, membrii
contribuie proporțional cu volumul cumulat de prime brute încasate la asigurarea R.C.A. şi Carte Verde în
anul precedent;
b) taxa fixă anuală achitată de gestionarii de daune autorizați de B.A.A.R.;
c) sponsorizări şi donații;
d) orice alte venituri obținute în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art.20. Membrii B.A.A.R. contribuie în mod obligatoriu la constituirea şi menținerea Fondului național de
protecție astfel încât disponibilul acestuia să permită B.A.A.R. să-și îndeplinească obligațiilor asumate.
Disponibilul Fondului național de protecție, contribuția membrilor la fond și termenele de plată se stabilesc
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art.21. (1) Contribuția anuală minimă a membrilor pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a B.A.A.R.
va fi de 5.000 de Euro, iar pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Consiliului Birourilor va fi de 500
de Euro. Aceleași contribuții vor fi plătite şi de noii membri, pentru primul an sau fracțiune de an, de
funcționare în această calitate.
(2) Membrii care, indiferent din ce motive, pierd această calitate în cursul unui an şi indiferent de
fracțiunea din an în care au funcționat în această calitate, sunt obligați să contribuie pentru acoperirea
cheltuielilor de funcționare a B.A.A.R. şi a Consiliului Birourilor, cu sumele stabilite în sarcina lor conform
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală pentru exercițiul financiar respectiv.
Art.22. (1) Modalitatea de achitare a contribuțiilor de către membri şi, dacă este cazul a penalităților
datorate pentru plata cu întârziere a obligațiilor, se stabilesc printr-o procedură aprobată de Adunarea
Generală.
(2) Pentru plata cu întârziere a contribuțiilor, se datorează dobânzi şi penalități de întârziere,
calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanțelor bugetare.
Art.23. (1) Taxa fixă care va fi achitată anual de gestionarii de daune autorizați de B.A.A.R se stabilește de
Adunarea Generală în funcție de numărul de dosare gestionate în anul precedent.
(2) Taxa fixă anuală care va fi achitată de gestionari nu poate fi mai mică de 500 de Euro. Aceeași
taxă va fi plătită şi de gestionarii de daune autorizați de B.A.A.R, pentru primul an sau fracțiune de an de
funcționare în această calitate.
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Art.24. În cazuri justificate, Adunarea Generală poate majora sau diminua oricare dintre contribuțiile şi/sau
taxele stabilite, chiar şi pe parcursul anului financiar.
Art.25. (1) În fiecare an se va întocmi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar următor.
(2) Anul financiar se suprapune peste anul calendaristic.
Art.26. (1) Orice excedent de venituri ale B.A.A.R. pentru un an financiar, se reportează şi se face venit
pentru anul financiar următor.
(2) Orice deficit de venituri pentru un an financiar, mărește cheltuielile următorului an financiar.
Art.27. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociației, la propunerea motivată a Consiliului Director,
Adunarea Generală a B.A.A.R. poate aproba contractarea de credite de la bănci sau încheierea de
contracte de leasing.
CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ADMINISTRARE ŞI DE CONTROL ALE B.A.A.R.
Art.28. (1) Conducerea B.A.A.R. se realizează de Adunarea Generală.
(2) Administrarea B.A.A.R., pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală şi a prevederilor prezentului Statut, se realizează de Consiliul Director.
(3) Conducerea executivă a B.A.A.R. se realizează de Directorat.
(4) Situațiile financiare ale B.A.A.R. vor fi verificate de către auditori financiari.
ADUNAREA GENERALĂ
Art.29. Adunarea Generală este organul de conducere al B.A.A.R. din care fac parte toți membrii asociației.
Art.30. (1) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director din proprie inițiativă sau la solicitarea
expresă a cel puțin 1/3 din numărul membrilor.
(2) Solicitarea membrilor asociației de convocare a Adunării Generale, se face în scris, cu indicarea
obligatorie a problemelor propuse pentru ordinea de zi. Consiliul Director este obligat să convoace
Adunarea Generală, dacă problemele propuse pentru dezbatere sunt de competența acesteia, în termen
de maximum 30 de zile de la data solicitării. În caz de refuz, membrii interesați pot solicita instanței de
judecată convocarea Adunării Generale şi desemnarea persoanei care va conduce dezbaterile.
(3) Convocarea Adunării Generale se face prin fax sau e-mail, cu cel puţin 5 zile înainte de data
stabilită. Fiecare membru este obligat să comunice pe cale oficială, prin secretariatul B.A.A.R. numărul de
fax, respectiv adresa de e-mail la care se va face convocarea. Niciun membru nu va putea imputa B.A.A.R.
nerealizarea procedurii de convocare dacă acest lucru s-a datorat netransmiterii sau modificării numărului
de fax sau a adresei de e-mail şi membrul respectiv nu a notificat B.A.A.R., pe cale oficială, acest lucru.
(4) Convocatorul va indica data, ora şi locul de desfășurare a ședinței şi va menționa în mod
obligatoriu toate problemele de pe ordinea de zi care urmează a fi supuse dezbaterilor. Adunarea Generală
va putea dezbate alte probleme față de cele expres menționate în convocator numai dacă la ședință
participă toți membrii şi aceștia votează în unanimitate completarea ordinii de zi. Dacă ordinea de zi
cuprinde propuneri de modificare a prezentului Statut, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al
propunerilor de modificare.
Art.31. În Adunarea Generală, membrii B.A.A.R. participă la dezbateri şi își exprimă votul asupra tuturor
problemelor de pe ordinea de zi.
Art.32. (1) În Adunarea Generală, fiecare membru are dreptul la câte un vot.
(2) Fiecărui membru i se acordă câte un vot suplimentar pentru fiecare tranșă întreagă de
100.000.000 lei prime brute încasate cumulat la asigurarea RCA şi Carte Verde în anul precedent. Nici un
membru nu va putea deține mai mult de 25% din totalul voturilor.
(3) Stabilirea numărului de voturi în Adunarea Generală atribuite fiecărui membru se va face în
fiecare an de către Consiliul Director, pe baza volumului de prime brute încasate cumulat la asigurarea
R.C.A. şi Carte Verde în exercițiul financiar precedent, aşa cum rezultă din situațiile financiare raportate de
societățile de asigurare la organele fiscale. Membrii vor comunica la B.A.A.R. volumul de prime brute
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încasate, în termen de 15 zile de la data limită de depunere la organele fiscale a situațiilor financiare
menționate, Consiliul Director urmând a stabili numărul de voturi atribuite fiecăruia pentru Adunările
Generale viitoare, în 7 zile de la împlinirea acestui termen. Membrii care nu vor comunica volumul de prime
brute încasate, în termenul arătat mai sus, vor beneficia până la comunicare doar de un singur vot în
Adunarea Generală indiferent de numărul de voturi de care au beneficiat până la acea dată. Pentru aceștia
atribuirea numărului de voturi la care au dreptul, se va face în termen de 7 zile de la comunicarea datelor
privind volumul de prime brute încasate. Numărul de voturi atribuite fiecărui membru se va menține până
la noua atribuire din anul următor.
(4) Pentru primul an sau fracțiune de an, de funcționare în această calitate, membrul respectiv va
beneficia de un singur vot în Adunarea Generală. Pentru următorul an, baza de calcul pentru atribuirea
numărului de voturi în Adunarea Generală o constituie primele brute încasate în anul precedent fără a se
ține cont dacă a funcționat întregul an sau doar o fracțiune din acesta.
Art.33. (1) Adunarea Generală este valabil constituită şi poate adopta hotărâri, dacă la prima convocare
sunt prezenți cel puțin 2/3 din membri, care dețin cel puțin 2/3 din numărul total de voturi.
(2) Dacă Adunarea nu poate adopta hotărâri din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1),
adunarea convocată din nou în termen de 3 zile, va putea să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de
zi a primei adunări, indiferent de numărul membrilor prezenți şi a numărului de voturi deținute, cu excepția
problemelor care nu pot fi adoptate decât cu o altă majoritate decât majoritatea simplă, dacă majoritatea
respectivă nu poate fi realizată.
Art.34. (1) Sunt de competența Adunării Generale:
1.stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a situațiilor financiare anuale şi a raportului de
activitate a Consiliului Director;
3. modificarea numărului membrilor Consiliului Director a duratei mandatului acestora şi a duratei
mandatului Președintelui;
4. modificarea Statutului și a actului constitutiv;
5. dizolvarea şi lichidarea asociației, în condițiile legii;
6. aprobarea propunerii Consiliului director de a solicita autorității de reglementare, autorizare şi
supraveghere a societăților de asigurare, să retragă unui membru dreptul de a practica asigurarea
R.C.A. pe teritoriul României, în condițiile art. 14 din prezentul Statut;
7. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, a Președintelui și a Președintelui
interimar;
8. aprobarea descărcării de sarcini a Președintelui şi a membrilor Consiliului Director;
9. stabilirea indemnizației membrilor Consiliului Director şi a Președintelui;
10. aprobarea sau respingerea, după caz, a cererilor adresate B.A.A.R. pentru dobândirea
mandatului de gestionar de daune pe teritoriul României precum şi aprobarea încetării mandatului, la
solicitarea gestionarilor sau cu titlu de sancțiune, pentru cei care desfășoară această activitate;
11. stabilirea taxei fixe anuale care va fi achitată de gestionari conform art. 23 alin. (1) din
prezentul Statut;
12. propunerea de majorare sau diminuare a contribuțiilor pentru menținerea Fondului național de
protecție;
13. aprobarea contractării de credite şi a încheierii de contracte de leasing;
14. ratificarea sau respingerea, după caz, a hotărârilor cu caracter de urgență adoptate de
Consiliului Director, în probleme care sunt de competența Adunării Generale;
15. aprobarea procedurii consultării operative a Adunării Generale şi a Consiliului Director;
16. aprobarea modalității de administrare şi de utilizare a Fondului național de protecție, precum
şi a condițiilor în care pot fi restituite orice sume din acest Fond;
17. aprobarea reținerii proprii maxime pentru contractul de reasigurare menționat la art. 17 alin.
(2) lit. b) din prezentul Statut precum şi a altor condiții tehnice minimale ale acestui contract;
18. inițierea de acțiuni în răspundere împotriva membrilor Consiliul Director, împotriva
Președintelui sau împotriva Președintelui interimar;
19. aprobarea încheierii de convenții bilaterale sau multilaterale cu Birourile care au aderat sau
care vor adera la Sistemul Carte Verde sau cu entități din alte state care îndeplinesc în statele respective
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atribuțiile de Organism de plată a despăgubirilor (Fond de garantare), Organism de compensare sau
Centru de informare;
20. aprobarea aplicării de sancțiuni membrilor;
21. aprobarea „Regulamentului privind Asigurarea de frontieră” şi a modificărilor acestuia;
22 aprobarea clauzelor contractului de mandat care va fi încheiat cu gestionarii de daune;
23.stabilirea altor atribuții pentru B.A.A.R. în legătură cu scopul şi obiectivele sale;
24. stabilirea şi aprobarea condițiilor suplimentare de eligibilitate pentru candidații la funcția de
Președinte și de membri ai Consiliului director;
25. adoptarea de hotărâri în probleme care vizează asigurarea RCA, precum şi în orice alte
probleme care nu sunt date în competența Consiliului director sau a Directoratului.
(2) Adunarea Generală își exercită competențele în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului
Statut.
Art.35. (1) În Adunarea Generală hotărârile se adoptă prin vot deschis cu excepția hotărârilor care vizează
competențele de la art. 34 punctele 6), 7) şi 18) care se adoptă prin vot secret.
Adunarea Generală poate adopta hotărâri prin vot secret numai cu 2/3 din voturile atribuite conform art.
32, cu excepția situațiilor în care prin prezentul Statut se stabilește o altă majoritate sau o altă modalitate
de adoptare a hotărârilor.
(2) Asupra problemelor prevăzute la art. 34 pct. 3-5, Adunarea Generală va adopta hotărâri numai
cu votul majorității absolute a membrilor şi care să dețină majoritatea absolută a voturilor atribuite.
(3) Asupra celorlalte probleme prevăzute la art. 34, cu excepția celor menționate la aliniatele (1) şi
(2) de la prezentul articol, Adunarea Generală convocată pentru prima dată, va adopta hotărâri cu votul
majorității simple a membrilor şi care să dețină majoritatea voturilor reprezentate în adunare.
La cea de-a doua convocare, hotărârile care nu au putut fi adoptate la prima convocare, se vor putea
adopta cu majoritatea simplă a voturilor reprezentate în adunare.
(4) Un membru care într-o anumită problemă supusă aprobării Adunării Generale, este vizat sau
interesat sau persoana fizică ce îl reprezintă este interesată în mod direct sau prin rude ori afini până la
gradul al patrulea inclusiv, nu va lua parte la dezbatere şi nici la vot. Încălcarea acestei prevederi angajează
răspunderea membrului respectiv sau după caz, a persoanei fizice care-l reprezintă, pentru daunele
produse asociației dacă fără votul său acea hotărâre nu ar fi întrunit majoritatea pentru a fi adoptată în acel
mod. În aceste cazuri, constituirea valabilă a Adunării Generale şi cvorumul necesar pentru adoptarea
hotărârilor, se vor stabili prin raportare la numărul de voturi şi de membri care ar avea dreptul să se exprime.
(5) Votul în Adunarea Generală se poate da şi prin corespondență. Votul dat prin corespondență
va fi consemnat în procesul-verbal de ședință şi se anexează acestuia. Actul prin care se constată votul
dat prin corespondență va fi semnat în mod obligatoriu de reprezentantul legal al membrului în cauză.
(6) Asupra unor probleme urgente, Adunarea Generală se poate pronunța şi prin consultare
operativă. În aceste situații hotărârile se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor. Modalitatea de
desfășurare a procedurii de consultare operativă se aprobă de Adunarea Generală.
Art.36. (1) Adunarea Generală va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, dar cel puțin de două ori pe an,
în cursul primului trimestru şi în cursul ultimului trimestru al anului.
(2) Indiferent de problemele de pe ordinea de zi, Adunarea Generală din primul trimestru dezbate
şi aprobă situația financiară a exercițiului financiar precedent şi se pronunță asupra raportului de activitate
al Consiliului Director, iar cea din ultimul trimestru, dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al
asociației pentru exercițiul financiar următor.
Art.37. (1) Persoanele fizice care reprezintă membrii la adunare vor depune la secretarul de ședință
mandatele de reprezentare în original. Acestea vor fi anexate la procesul verbal al Adunării.
(2) O persoană fizică nu poate reprezenta decât un membru la Adunare.
(3) La ședință vor fi convocați în mod obligatoriu Președintele şi membrii Consiliului Director.
Aceștia pot reprezenta și societățile de asigurare membre la care sunt angajați.
(4) La Adunările Generale pot fi invitați să participe, fără drept de vot şi persoane terțe sau
reprezentanți ai unor organisme interesate a căror activitate are legătură, în orice mod, cu activitatea
asociației. Hotărârea privind participarea la Adunare a acestor persoane se adoptă în prealabil de
Adunarea Generală prin consultare operativă.
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Art.38. (1) Ședințele Adunării generale vor fi conduse de Președintele Consiliului Director sau în lipsa
acestuia de cel mai în vârstă membru al Consiliului director prezent la ședință.
(2) Procesul-verbal al ședinței va fi întocmit de un secretar de ședință şi va fi semnat, la sfârșitul
ședinței de secretar şi de persoana care a condus ședința.
(3) În termen de maxim 10 zile de la data la care a avut loc ședința, secretarul de ședință va
transmite tuturor membrilor, indiferent dacă au participat sau nu la adunare, un exemplar din procesulverbal de ședință, fără anexe. În termen de maxim 10 zile de la primirea procesului-verbal, oricare membru
care a participat la ședință, poate formula obiecțiuni cu privire la consemnările din procesul-verbal.
Obiecțiunile vor fi soluționate de Consiliul Director în termen de 10 zile de la depunere. Dacă petentul nu
este mulțumit de modul de soluționare al obiecțiunilor, asupra acestora se va pronunța Adunarea generală,
prin consultare operativă.
4) Extrasele din procesele-verbale de ședință sau copiile după procesele-verbale de ședință sunt
valabile dacă poartă semnătura în original, pe fiecare pagină, a persoanei care l-a redactat şi a
președintelui sau a doi membri ai Consiliului Director.
Art.39. (1) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale prezentului Statut, sunt
obligatorii pentru toți membrii, atât pentru cei care nu au participat la ședință, cât şi pentru cei care au
participat şi au votat împotrivă.
(2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau prezentului Statut pot fi atacate în justiție de
oricare dintre membri care nu au participat la ședință sau au participat însă au votat împotrivă şi au cerut
să se consemneze acest fapt în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care au luat
la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
CONSILIUL DIRECTOR
Art.40. Consiliul Director asigură şi urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Adunărilor Generale. În
exercitarea acestei competențe, Consiliul Director:
1) analizează, avizează şi prezintă, după caz, Adunării Generale raportul de activitate pentru
perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar precedent,
situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar următor
precum şi proiectul strategiei pentru atingerea obiectivelor asociației;
2) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației. Actele juridice sunt valabil încheiate dacă
sunt semnate de Președintele Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de doi membri ai Consiliului
Director. Președintele Consiliului Director poate delega această competentă altor persoane dintre angajații
asociației sau străine de asociație, pe bază de procură specială sub semnătură privată;
3) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;
4) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală în mod direct sau împuternicește
în condițiile legii alte persoane să le îndeplinească.
Art.41. Consiliul Director are următoarele competențe proprii pe care le exercită în mod curent:
1) convoacă Adunările Generale ale asociației;
2) decide declanșarea procedurii de monitorizare a membrilor în cazurile prevăzute la art. 11;.
3) constată nerespectarea obligațiilor asumate de membri şi, după caz, aplică sancțiuni sau
propune Adunării Generale adoptarea de măsuri în legătură cu aspectele constatate;
4) adoptă hotărâri cu caracter de urgență, în probleme care sunt de competența Adunării Generale,
dacă adoptarea acestora este obligatoriu a se face în termen de maxim 5 (cinci) zile de la apariție sau de
la data la care au fost aduse la cunoștința B.A.A.R. şi nu pot fi adoptate prin procedura consultării operative;
5) decide asupra plăților din Fondul Comun “Carte Verde”, dacă rezerva sau plata pentru cazul
respectiv depășește suma de 500.000 de Euro;
6) aprobă achiziționarea de bunuri mobile şi imobile care au o valoare pe unitate, mai mare de
20.000 de EUR în condițiile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală;
7) verifică activitatea Directoratului căruia îi solicită rapoarte și situații privind activitatea curentă;
8) aprobă delegațiile care vor reprezenta B.A.A.R. la ședințele Consiliului Birourilor precum şi la
orice alte întâlniri şi ședințe;
9) aprobă angajarea, personalului B.A.A.R. şi salariul acordat, potrivit legii şi în limitele bugetului
de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală, precum şi încetarea contractului individual de muncă
şi sancționarea personalului;
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10) propune Adunării generale persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru funcțiile
de Președinte al Consiliului Director și de membri ai acestuia;
11) constată şi la solicitare, emite adeverințe prin care atestă îndeplinirea procedurii de notificare
prevăzută la art. 13 alin. (3) din prezentul Statut;
12) întocmește şi prezintă Adunării Generale raportul privind concluziile procesului de monitorizare
a membrilor şi măsurile propuse;
13) decide asupra răspunsurilor la Circularele primite de la Consiliul Birourilor precum şi asupra
oricăror probleme care vizează calitatea B.A.A.R. de membru al Consiliului Birourilor;
14) analizează și propune Adunării generale contractarea de credite și încheierea de contracte de
leasing, dacă consideră oportun acest lucru pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociației;
15) atribuie fiecărui membru, numărul de voturi în Adunarea generală, conform prevederilor art.
32;
16) sesizează Adunarea generală cu privire la încălcarea gravă de către un membru a obligațiilor
ce-i revin și propune adoptarea sancțiunii prevăzute la art. 14, 68 alin. (3) sau 69; .
17) aprobă politica de investiții a disponibilităților în numerar ale asociației;
18) aprobă forma documentelor de asigurare „Carte Verde” în acord cu modelul comunicat de
Consiliul Birourilor și, dacă este cazul, elementele de securizare ale acestora;
19) soluționează obiecțiunile privind procesele verbale de ședință ale adunărilor generale, conform
prevederilor art. 38 alin. (3);
20) aprobă încheierea contractului de reasigurare;
21) aprobă Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare și funcționare ale
B.A.A.R., precum și politica de integritate, fișa posturilor și criteriile de evaluare a personalului.
Art.42. (1) Consiliul Director este compus din Preşedinte şi 4 membri aleşi pentru un mandat de 4 ani.
Preşedintele şi membrii Consiliului sunt reeligibili.
(2) Președintele și membrii Consiliului director sunt aleși dintre persoanele desemnate de
societățile de asigurare membre ale B.A.A.R. Fiecare societate poate desemna o singură persoană pentru
a fi aleasă ca președinte sau ca membru al Consiliului director. Aceeași persoană poate fi desemnată
pentru a fi aleasă ca președinte sau ca membru al Consiliului director.
(3) Societatea de asigurare la care activează Președintele, nu poate avea un alt membru în
Consiliul director.
(4) Membrilor Consiliului Director li se aplică dispozițiile referitoare la mandat.
Art.43. (1) Persoanele desemnate pentru a fi alese ca membri ai Consiliului director vor trebui să
îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:
a) să fie angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau cu contract de
mandat la membrul respectiv,
c) să aibă o experiență de cel puțin 5 ani în funcții de conducere în activitatea de bază sau juridică
în societăți de asigurare care au practicat asigurarea RCA ori să fi desfășurat o activitate de cel puțin 2 ani
în domeniul instrumentării daunelor RCA sau de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor în activitatea de
bază sau în domeniul juridic. Activitatea în cadrul B.A.A.R., în cadrul F.P.V.S şi în cadrul societăților de
gestionare daune în activitatea de bază sau în domeniul juridic, se asimilează activității din domeniul
asigurării RCA. Validarea persoanelor desemnate se face de Consiliul Director.
d) să aibă studii superioare,
e) să cunoască, cel puțin la nivel mediu, limba engleză. Dovada cunoașterii limbii engleze se va
face cu atestate eliberate de o instituție de specialitate.
(2) Dacă unul din membrii Consiliului director se află într-o situație dintre cele menționate la art. 54
alin. (7), acesta pierde de drept această calitate, iar societatea membră care l-a desemnat, va trebui să
numească o altă persoană care să îndeplinească condițiile prevăzute la alineatul (1), pentru continuarea
mandatului.
Art.44. (1) Alegerea membrilor Consiliului Director se face de Adunarea Generală prin vot secret.
(2) Cvorumul necesar pentru ca Adunarea Generală să fie valabil constituită şi să poată proceda
la alegerea membrilor Consiliului Director este cel stabilit la art. 33.
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(3) Propunerile pentru dobândirea calității de membru în Consiliul Director vor fi supuse la vot în
bloc. Membrii Consiliului Director vor fi aleși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute. Dacă,
din cauza egalității de voturi, nu vor putea fi desemnați toți membrii Consiliului, procesul de vot se va relua
numai pentru cei în cauză, ori de câte ori va fi necesar până la departajare.
Art.45. (1) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează:
1) la expirarea mandatului;
2) la încetarea calității de membru al B.A.A.R. a societății de asigurare care l-a desemnat;
3) la momentul la care membrul Consiliullui Director nu mai îndeplinește condiția
prevăzută la art. 43 alin. 2 lit. a”
4) prin revocare de către Adunarea Generală;
5) în cazul prevăzut la art. 54 alin. (3);
6) prin renunțarea în mod expres la această calitate.
(2) Oricare membru al Consiliului Director poate fi revocat de Adunarea Generală cu majoritatea
absolută a voturilor atribuite.
(3) În cazul încetării mandatului înainte de expirare în condițiile alin. 1 pct 2 sau 5, Adunarea
Generală va alege un nou membru care va continua mandatul celui înlocuit pentru perioada rămasă.
În celelalte cazuri de încetare a mandatului înainte de termen, se va proceda în condițiile prevăzute
la art. 43 alin. 4.
(4) Dacă la un moment dat, mandatele a 3 membri ai Consiliului Director au încetat indiferent din
ce motiv, din momentul respectiv încetează de drept mandatele tuturor membrilor Consiliului Director
inclusiv mandatul Preşedintelui. În aplicarea prezentei dispoziţii, prin membru al Consiliului Director se
înţelege inclusiv Preşedintele.
În termen de maxim 30 de zile de la încetarea mandatelor, se vor organiza noi alegeri. Organizarea și
convocarea Adunării Generale pentru alegeri se va face de directorul direcției juridice din cadrul B.A.A.R.
care va conduce și lucrările ședinței
Art.46. (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe la sediul B.A.A.R., la cererea Președintelui sau a cel
puțin doi membri, ori de câte ori este nevoie dar cel puțin o dată pe lună.
(2) Convocarea se face prin fax sau e-mail cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită. Prevederile
referitoare la convocarea Adunării Generale se aplică în mod corespunzător.
(3) Convocatorul va indica data şi ora de desfășurare a ședinței precum şi problemele care vor fi
supuse dezbaterilor.
Art.47. Ședințele Consiliului Director sunt conduse de Președintele Consiliului Director sau, în lipsa
acestuia, de un președinte de ședință ales de membrii prezenți cu majoritate simplă. Dacă președintele de
ședință nu poate fi ales în acest mod, ședința va fi prezidată de cel mai în vârstă membru al Consiliului
prezent.
Art.48. (1) Consiliul Director adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor, dar numai în prezența a cel
puțin jumătate din membri.
(2) În Consiliul Director toţi membrii, inclusiv Președintele, au un singur vot. În caz de egalitate de
voturi, Președintele Consiliului Director sau după caz, președintele de ședință, are vot decisiv.
(3) Votul în Consiliul Director nu se poate da nici prin corespondență şi nici prin reprezentant.
(4) Prevederile art. 35 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director.
(5) Consiliul Director poate adopta decizii şi prin procedura consultării operative în probleme care
sunt de competența sa.
Procedura de consultare operativă se inițiază la solicitarea Președintelui Consiliului Director. Dacă însă
majoritatea membrilor Consiliului Director, solicită ca una sau mai multe probleme din cele care fac obiectul
consultării operative, să fie discutate în ședință, Președintele este obligat să convoace ședința conform
prevederilor art. 46 din Statut.
Adoptarea deciziilor prin procedura consultării operative, se face cu majoritatea absolută a voturilor.
Modalitatea de desfășurare a procedurii de consultare operativă se aprobă de Adunarea Generală.
Art.49. (1) Procesul-verbal de ședință va fi întocmit de Secretarul de ședință.
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(2) Procesul-verbal va fi semnat de toţi membrii Consiliului Director, de Președinte şi de persoana
care l-a întocmit.
(3) Extrasele din procesele-verbale de ședință sau copiile după acestea sunt valabile dacă poartă
semnătura în original, pe fiecare pagină, a persoanei care le-a redactat şi a președintelui sau a doi membri
ai Consiliului Director şi ștampila asociației.
Art.50. La ședințele Consiliului Director pot fi invitați să participe, fără drept de vot şi persoane terțe sau
reprezentanți ai unor organisme interesate a căror activitate are legătură, în orice mod, cu activitatea
asociației.
Art.51. Deciziile Consiliului Director, contrare legii sau prezentului Statut pot fi atacate în justiție, de orice
persoane interesate, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștință despre decizia respectivă
sau de la data la care a avut loc ședința, după caz.
Art.52. (1) Președintele Consiliului Director va fi ales de Adunarea Generală prin vot secret, pentru un
mandat de 4 ani care coincide cu mandatul membrilor Consiliului şi este reeligibil.
(2) Funcției de Președinte al Consiliului Director îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la mandat.
Art.53. (1) Candidații pentru funcția de Președinte al Consiliului Director trebuie să îndeplinească cumulativ,
următoarele condiții:
1) să aibă studii superioare,
2) să aibă încheiat cu unul din membrii B.A.A.R. contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată sau contract de mandat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și să ocupe un post de conducere în structura
centrală a acestuia,
3) să aibă o experiență de cel puţin 5 ani în funcții de conducere în activitatea de bază sau
juridică în societăți de asigurare care au practicat asigurarea RCA ori să fi activat cel puţin 2 ani în
domeniul instrumentării daunelor de răspundere civilă auto. Activitatea în cadrul B.A.A.R, în cadrul
F.P.V.S. şi în cadrul societăților de gestionare a daunelor, în activitatea de bază, se asimilează
activității din domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto,
4) să cunoască, cel puțin la nivel mediu, limba engleză. Dovada cunoașterii limbii engleze
se va face cu atestate eliberate de o instituție de specialitate.
(2) Adunarea Generală poate stabili condiții suplimentare de eligibilitate faţă de cele menționate
la aliniatul precedent.
(3) Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenție însoțită de documente care să ateste
îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
(4) Consiliul Director face verificările de conformitate a dosarelor de candidatură cu condițiile de
eligibilitate și trimite către Adunarea generală lista tuturor candidaților eligibili.
Art.54. (1) Propunerile pentru ocuparea funcției de Președinte al Consiliului Director vor fi supuse la vot în
bloc. Se declară ales candidatul care întrunește cel mai mare număr de voturi. Dacă, din cauza egalității
de voturi Președintele nu va putea fi desemnat, procesul de vot se va relua numai pentru cei în cauză, ori
de câte ori va fi necesar până la departajare. În cazul în care este un singur candidat pentru funcția de
președinte, acesta nu va putea fi ales decât cu 2/3 din voturile atribuite conform art. 32.
(2) Alegerea Președintelui se va face întotdeauna înaintea alegerii membrilor Consiliului Director.
(3) Dacă după alegere, Președintele se va angaja cu contract individual de muncă sau cu contract
de mandat la un alt membru al B.A.A.R. care are desemnat un membru în Consiliul Director, acesta din
urmă va pierde de drept această calitate.
(4) Președintele poate fi revocat de Adunarea Generală prin vot secret cu 2/3 din voturile atribuite
conform art. 32.
(5) Mandatul Președintelui încetează de drept dacă, ulterior alegerii:
1. se constată că la data alegerii nu îndeplinea cumulativ toate condițiile de eligibilitate;
2. îi încetează contractul prevăzut la art. 53 alin. (1) pct. 2 şi în termen de o lună de la
această dată nu face dovada încheierii unui nou contract, la un alt membru B.A.A.R.
3. acesta îşi prezintă demisia.
Constatarea stărilor de fapt prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 se face de Consiliul Director.
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(6) Din momentul revocării președintelui sau a încetării mandatului acestuia conform alin. (4) şi (5)
şi până la alegerea noului președinte, atribuțiile sale vor fi preluate de membrul Consiliului director care a
obținut cele mai multe voturi la alegere, sau în caz de egalitate, de cel mai în vârstă membru.
(7) Președintele este suspendat de drept din funcție în cazul în care împotriva acestuia a fost
dispusă începerea urmăririi penale cu privire la o infracțiune săvârșită cu intenție. Acesta are obligația de
a anunța de îndată membrul la care are încheiat Contractul individual de muncă sau Contractul de Mandat
despre intervenirea stării de suspendare.
Suspendarea intervine din momentul în care persoana în cauză a luat la cunoștință despre începerea
urmăririi penale. Constatarea stării de fapt se efectuează de către Consiliul Director care se poate pronunța
şi prin consultare operativă.
Pe durata suspendării, interimatul se asigură de către un Președinte interimar.
Președintele interimar este ales de Adunarea Generală dintre ceilalți membri ai Consiliului director care
acceptă preluarea acestei funcții. Alegerea se va face conform procedurii prevăzute la alin. (1).
În cazul în care starea de suspendare durează mai mult de 12 luni, va înceta de drept mandatul
președintelui urmând a fi ales un nou președinte de către Adunarea Generală.
Suspendarea va înceta în interiorul termenului de 12 luni în cazul în care, potrivit prevederilor Codului de
Procedură Penală, a fost dispusă clasarea, stingerea acțiunii penale, renunțarea la urmărirea penală
precum şi în cazul în care a fost pronunțată de către instanța penală o hotărâre definitivă de achitare.
(8) În situația în care Președintele a fost condamnat definitiv de către instanța penală, mandatul
acestuia încetează de drept.
(9) Îndeplinirea de către Președinte a oricăror acte în numele B.A.A.R. după ce mandatul său a
fost revocat sau suspendat, angajează răspunderea acestuia şi a membrului la care are încheiat contractul
individual de muncă sau contractul de mandat.
Art.55. (1) Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții:
1) convoacă şi dacă este prezent, conduce ședințele Consiliului Director;
2) conduce, dacă este prezent, ședințele Adunării Generale;
3) verifică şi semnează procesele verbale ale Adunării Generale şi Consiliului Director
precum şi copiile şi extrasele după acestea;
4) negociază, încheie şi semnează acte juridice în numele asociației în limitele mandatului
conferit de Consiliul Director sau de Adunarea Generală sau, după caz, delegă aceste competențe;
5) reprezintă asociația în relația cu orice instituții publice sau private, persoane fizice sau
juridice sau delegă această competentă;
6) îndeplinește orice alte atribuții legate de activitatea asociației stabilite în sarcina sa de
Consiliul Director sau de Adunarea Generală.
(2) Președintele interimar va exercita temporar atribuțiile Președintelui în cazul suspendării de drept
din funcție a acestuia din urmă, până în momentul încetării cauzei de suspendare sau până la momentul
alegerii unui nou Președinte.
(3) Președintele Consiliului Director ales la Adunarea Generală din 10.04.2017, pentru un mandat
de 4 ani, este domnul Roșu Mădălin.
DIRECTORATUL
Art.56. (1) Activitatea executivă a asociației este condusă de Directorat.
(2) Directoratul este un organ colectiv de conducere alcătuit din directorii de direcții.
(3) Directoratul se întrunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie.
(4) Ședințele Directoratului sunt conduse prin rotație de fiecare membru care va fi desemnat de
către Consiliul Director, pentru o perioadă de un an. În lipsa președintelui de ședință desemnat, ședința va
fi prezidată de cel mai în vârstă membru al Directoratului prezent.
Ședințele vor fi convocate de doi membri ai Directoratului.
(5) Procesele verbale ale ședințelor Directoratului sunt întocmite de secretarul de ședință și sunt
semnate de toate persoanele care au participat și de persoana care le-a întocmit.
Art. 57. (1) Directoratul adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor, dar numai în prezența a cel puțin
trei membri.
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(2) În Directorat toţi membrii au un singur vot. În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință
are vot decisiv.
Art. 58. Membrii Consiliului Director și Președintele pot participa la ședințele Directoratului.
Art.59. (1) Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească cumulativ, cel puțin următoarele condiții:
a) să nu fie acționar, asociat sau membru în conducerea unei societăți de asigurare membră a
BAAR,
b) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals,
înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare
de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri,
evaziune fiscală ori alte fapte de această natură,
c) să nu fi fost declarat falit și să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale care,
după încetarea activității sub orice formă, nu și-a respectat obligațiile față de terți,
d) să aibă studii superioare,
e) să nu aibă interdicție să lucreze în instituții financiare,
f) să aibă o experiență de minim 3 ani în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto, respectiv
în specialitatea pe care urmează să o conducă.
(2) Directoratul va avea următoarele competențe:
1) controlează și coordonează întreaga activitate operativă a asociației;
2) întocmește rapoarte privind activitatea curentă a asociației și le prezintă Consiliului director la
solicitarea acestuia;
3) aprobă achiziționarea de bunuri mobile şi imobile care au o valoare pe unitate, de cel mult 20.000
de Euro în condițiile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală;
4) decide asupra plăților din Fondul național de protecție, dacă rezerva sau plata pentru cazul
respectiv este cuprinsă între 50.000 de Euro și 500.000 de Euro. Sub suma de 50.000 de Euro, decizia
privind plățile revine directorilor direcțiilor vizate;
5) urmărește modul de recuperare a sumelor plătite din Fondul național de protecție;
6) urmărește şi analizează activitatea gestionarilor de daune pe teritoriul României și dacă este
cazul, propune Consiliului director retragerea mandatului acestora;
7) decide cu privire la preluarea spre gestionare directă de către B.A.A.R. a unor cazuri de daună.
8) decide cu privire la rezultatul prelucrărilor statistice, a analizelor și studiilor referitoare la
asigurarea RCA și cu privire la publicarea și comunicarea acestora către alte instituții publice sau private.
9) soluționează reclamațiile privind activitatea B.A.A.R.;
10) decide asupra programelor privind desfășurarea întâlnirilor, conferințelor şi simpozioanelor
organizate de asociație;
11) orice alte competențe privind urmărirea și coordonarea activității operative a asociației care nu
sunt date în competența celorlalte organe de conducere.
CAPITOLUL VI. REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR ACHIZIŢIONATE
Art.60. Asociația devine proprietara bunurilor mobile şi imobile pe care le achiziționează.
Art.61. (1) Bunurile mobile vor fi achiziționate din veniturile B.A.A.R. realizate conform Cap. IV. “Resurse
patrimoniale”.
(2) Sursa de finanțare pentru achiziționarea de bunuri imobile o reprezintă contribuția, în părți
egale, a tuturor membrilor la momentul achiziționării acestora, independent de resursele B.A.A.R.
constituite conform Cap. IV. Dacă ulterior achiziționării bunurilor imobile, în asociație intră noi membri,
contribuția se va recalcula ținând cont şi de aceștia iar celor care au contribuit inițial pentru achiziționare li
se va restitui o cotă-parte corespunzătoare, indiferent dacă mai fac sau nu parte din asociație.
(3) Membrii care se retrag din B.A.A.R. nu au nici un drept asupra patrimoniului asociației.
CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.62. Asociația se dizolvă:
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1) de drept, ca urmare a imposibilității realizării obiectivelor pentru care s-a constituit, a
imposibilității constituirii sau alegerii organelor de conducere, precum şi ca urmare a reducerii
numărului de membri sub numărul minim prevăzut de lege;
2) prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate;
3) prin hotărâre a Adunării Generale.
Art.63. (1) Dizolvarea asociației conduce la deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea se face de lichidatori autorizați, numiți, după caz, prin hotărâre judecătorească sau
de Adunarea Generală. Atât față de asociație, cât şi față de asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor
mandatului.
(3) Mandatul Consiliului Director încetează de drept la numirea lichidatorilor.
(4) Lichidarea se va face conform prevederilor din Cap. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.64. Sumele provenite din vânzarea la licitație a bunurilor mobile, precum şi disponibilitățile bănești de
la data adoptării hotărârii de dizolvare vor fi utilizate la acoperirea cheltuielilor cu lichidarea şi la stingerea
obligațiilor asociației. Dacă aceste sume nu acoperă în întregime pasivul, se vor utiliza în acest scop, în
măsura necesarului, sume obținute din vânzarea la licitație a bunurilor imobile.
Art.65. Bunurile rămase după acoperirea întregului pasiv al asociației, vor fi transmise în conformitate cu
prevederile art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII. SANCŢIUNI
Art.66. B.A.A.R., prin organele sale de conducere, poate dispune sancționarea membrilor care nu-şi
respectă obligațiile care decurg din calitatea pe care o dețin şi poate decide retragerea mandatului acordat
gestionarilor de daune pe teritoriul României.
Art.67. (1) În funcție de gravitatea faptei săvârșite, sancțiunile care se pot aplica membrilor sunt:
a) avertismentul,
b) suspendarea dreptului de vot în Adunarea Generală.
(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică de Consiliul Director, iar cea prevăzută la lit.
b) se aplică de drept în condițiile prevăzute la art. 68 alin.(2) şi se constată de Adunarea Generală la
începutul fiecărei ședințe.
(3) Retragerea, cu titlu de sancțiune a mandatului acordat gestionarilor de daune pe teritoriul
României, se aplică de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, în conformitate cu
prevederile contractului de mandat.
Art.68. (1) Se sancționează cu avertisment membrii B.A.A.R. care nu-şi îndeplinesc oricare din obligațiile
prevăzute art. 17 alin. (2) lit. a) şi f) - k). Cu aceeași sancțiune se sancționează şi netransmiterea datelor
referitoare la contractul de reasigurare, conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b).
(2) Se sancționează cu suspendarea dreptului de vot în Adunarea Generală membrii B.A.A.R. care
nu respectă obligațiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. c) şi e). Sancțiunea se menține atâta timp cât se
menține starea de fapt care a condus la aplicarea ei.
(3) Pentru nerespectarea obligației prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. b) privind încheierea şi
menținerea în vigoare a contractului de reasigurare, Adunarea Generală poate adopta, la propunerea
Consiliului Director, hotărârea de a solicita Autorității de Supraveghere Financiară retragerea dreptului de
a practica asigurarea R.C.A. pe teritoriul României pentru membrul sau membrii B.A.A.R. în cauză.
Aceeași hotărâre poate fi adoptată de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director şi în cazul
membrilor care au fost sancționați de mai multe ori conform aliniatelor (1) şi (2) şi prin faptele săvârșite
pun în pericol buna funcționare a întregii asociații.
Art.69. În funcție de concluziile raportului de monitorizare prevăzut la art. 11, Consiliul Director poate
sancționa cu avertisment membrul în cauză sau poate propune Adunării Generale să adopte hotărârea de
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a solicita Autorității de Supraveghere Financiară retragerea dreptului de a practica asigurarea R.C.A. pe
teritoriul României pentru membrul respectiv.
CAPITOLUL IX. LITIGII
Art.70. Orice litigii născute din punerea în executare sau din interpretarea prezentului Statut, dacă nu vor
putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanței de judecată competente.
Art.71. Prezentul Statut se supune legii române, clauzele sale fiind completate cu reglementările
dreptului pozitiv aplicabile.
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art.72. (1) Prin excepție de la prevederile art. 36 alin. (2), bugetul de venituri şi cheltuieli al B.A.A.R.
pentru anul 2017 va fi dezbătut și aprobat în ședința de Adunarea Generală din primul trimestru al anului
2017.
(2) Prevederile Statutului în forma modificată vor intra în vigoare la data preluării de către B.A.A.R. a
patrimoniului Fondului de Protecție a Victimelor Străzii în baza prevederilor art. 36 alin. (5) din OUG nr.
54/2016.

Președinte Consiliu Director B.A.A.R.
Mădălin ROȘU

Redactat
Ioan Matei – Consilier jr B.A.A.R.
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