
Îndrumător  
pentru societatea de asigurare privind exercitarea regresului CASCO  

în situația unui accident produs pe teritoriul României   
din vina șoferului autovehiculului legal înmatriculat într-una din țările Sistemului Carte Verde

Regres CASCO exercitat împotriva:

Situația 1 Situația 2

Unei asigurări Carte Verde emisă sub egida 
unui Birou Naţional (A, AL, AND, AZ, B, BG, 
BIH, BY, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, 
GR, H, HR, I, IL, IR, IRL, IS, L, LT, LV, M, MNE, 
MD, MK, N, NL, P, PL, RUS, S, SRB, SK, SLO, TN, 
TR, UA) 
membru al Sistemului Carte Verde

Unui autovehicul neasigurat dintr-o țară (A, 
AND, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, 
GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT, LV, M, N, NL, P, PL, S, 
SK, SLO, SRB) a cărui birou a semnat Acordul  
Multilateral

Site BAAR
www.baar.ro

Corespondent = orice asigurător sau altă persoană 

Identificare Corespondent

Acces - pagina home - site B.A.A.R.

numită de unul sau mai mulți asigurători, cu 

aprobarea Biroului țării în care persoana este 

stabilită, pentru a gestiona și a lichida cererile de 

despăgubire făcute în urma accidentelor care s-au 

produs în acea țară și care implică vehicule pentru 

care asigurătorul sau asigurătorii în cauză au 

eliberat o poliță de asigurare (definiție R.G. al CoB).

A. Există corespondent B. Nu există corespondent
Birou Național Carte Verde 

din România=B.A.A.R. 

Dos. va fi gestionat 
de corespondent

Informare B.A.A.R. și trimitere următoarele documente

Lipsă răspuns de la corespondent 

(8 săptămâni) 

în copie:

- avizare daună (conform modelului alăturat 

- proces verbal sau constatare amiabilă de accident sau 
Anexa 2 

- document Carte Verde/ RCA 

Obținere răspuns BAAR

B.A.A.R. face trimitere la corespondentul

competent indicat de Biroul străin                               Dosarul va fi gestionat de B.A.A.R.
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https://www.baar.ro/wp-content/uploads/2018/02/modelnotificare-1.pdf
BAAR
Click AICI
Click aici



Utilizare program Identificare Corespondent 
(accident produs pe teritoriul României de un autovehicul legal înmatriculat  

în vreuna din țările Sistemului Carte Verde) 

1. Accesare site B.A.A.R. (www.baar.ro) 

2. De pe pagina de home se dă click pe aplicația Identificare Corespondent 

3. Se completează câmpurile programului Identificare corespondent cu informațiile extrase de pe 
documentul Carte Verde (conform instrucțiunilor oferite de program:) : 

„Pentru a afla corespondentul din România al unei societăți de asigurare din străinătate se 
completează formularul de mai sus astfel:

- țara asigurătorului - primele litere din rubrica numărul 4 de pe formularul Carte Verde

- codul asigurătorului - codul din rubrica numărul 4 de pe formularul Carte Verde



- denumire asigurătorului - numele aflat la rubrica numărul 8 de pe formularul Carte Verde

- data accidentului - data la care a avut loc accidentul

- locul accidentului - județul unde a avut loc accidentul” 



Model document Carte Verde:



4. Alegere cod țară (din lista prestabilită): 

5. Menționare cod asigurător (în cazul în care nu e disponibil, se poate consulta lista asigurătorilor 

– membri ai Biroului respectiv de la link-ul http://www.cobx.org/Content/Default.asp)  



6. Introducere denumire asigurător:

În cazul în care denumirea societății există deja în baza de date, programul va oferi posibilitatea ca 
după introducerea oricărei litere din denumire să poată fi selectată denumirea care există deja în 
program.  Se recomandă selectarea acestei denumiri deoarece introducerea unei denumiri care nu 
coincide cu cea salvată în program va conduce la nerecunoașterea corespondentului. 

7. Introducere dată accidente prin utilizarea calendarului oferit de program 



8. Introducere loc accident prin selectare din lista cu județe ale României . Programul nu poate fi 

folosit pentru accidente ce au loc în afara teritoriului României. 

9. Click buton „Caută”: 



10. Afișare răspuns program  Identificare Corespondent: 

A. Există corespondent 

B. Nu există corespondent 


