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Introducere 
 

Cursul este destinat, în principal, studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii Ecologice din Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), dar 

poate constitui un util material de studiu şi pentru studenţii la învăţământ cu frecvenţă 

(IF). 

a. Date privind titularul de disciplină 

Nume şi 
prenume:  

Duțu Adelina Oana 

E-mail: adelina.dutu@ueb.education 

 

b. Date despre disciplină 

Anul de 
studiu:  

III 

Semestrul: 6 

c. Obiectivele disciplinei  
Obiectivu
l general 
al 
disciplinei 

Cunoașterea și însușirea elementelor privind conceptele, principiile și 

cadrul legal  al dreptului asigurărilor. 

Obiectivel
e 
specifice 

Însușirea doctrinei și practicii juridice privind dreptul asigurărilor. 

d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului 

Competenţe 
profesionale 

Însușirea și utilizarea conceptelor și principiilor privind practica 
asigurărilor. 

Însușirea și utilizarea dispozițiilor legale privind asigurările. 

Competenţe 
transversale 

Acordarea asistenței sau consultanței de specialitate in materia 

asigurărilor 
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e. Resurse şi mijloace de lucru 
Pentru o pregătire temeinică, vă sugerăm să efectuaţi toate testele de evaluare, 

astfel încât rezultatul pregătirii dumneavoastră să fie cât mai obiectiv. De asemenea, 

vă sugerăm să vă alcătuiţi propriile dumneavoastră planuri şi scheme, acestea 

ajutându-vă la o mai bună sistematizare a cunoştinţelor dobândite. 

Fiecare curs debutează cu prezentarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi 

– din punctul de vedere al nivelului de cunoştinţe – prin studierea temei respective. 

Vă recomandăm să le citiţi cu atenţie şi apoi, la sfârşitul cursului, să le revedeţi 

pentru a verifica dacă le-aţi atins în întregime. 

Testele de evaluare prezente la sfârşitul fiecărui curs vă vor ajuta să verificaţi 

modalitatea specifică de învăţare şi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele. Timpul 

recomandat rezolvării testelor este de 30 de minute. Rezolvaţi testele numai după 

studierea în întregime a unui curs şi nu vă uitaţi la răspunsuri decât după rezolvarea 

testului şi numai dacă nu reuşiţi să găsiţi răspunsul prin recitirea cursului. 

La fiecare curs există indicată o bibliografie selectivă pe care vă sfătuim să o 

parcurgeţi. 

f. Structura cursului 
 

Cursul de Dreptul asigurărilor este alcătuit din VI capitole (fiecare capitol 

fiind aferent unei unităţi de învăţare): 

Capitolul I. Apariția și evoluția asigurărilor. Scopul și funcțiile asigurărilor. 

Clasificarea asigurărilor. Clase de asigurări 

Capitolul II. Caracterizarea generală a contractului de asigurare. Noțiune 

și caractere. Particularități. Interesul asigurărilor, riscul, suma asigurată, dauna. Prima 

de asigurare. Părțile în contractul de asigurare 

Capitolul III. Încheierea contractului de asigurare. Declarații de asigurare. 

Analiza riscului. Obligația asigurătorului de a încheia contractul. Momentul și locul 

încheierii contractului. Conținutul contractului. Durata contractului. Proba 

contractului. Interpretarea contractului 
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Capitolul IV. Particularități ale încheierii unor categorii de asigurări. 

Asigurarea de locuințe și bunuri. Asigurări agricole. Asigurări auto. Asigurări de 

bunuri pe timpul transportului. Asigurări de răspundere civilă. Asigurări de viață. 

Capitolul V. Efectele contractului de asigurare. Drepturile şi obligaţiile 

asigurătorului înainte de producerea riscului asigurat. Drepturile şi obligaţiile 

asiguratului înainte de producerea riscului asigurat. Drepturile și  obligațiile 

asiguratorului după producerea riscului asigurat.  Drepturile şi obligaţiile asiguratului 

după producerea riscului asigurat. Limitarea indemnizației de asigurare. Subrogarea 

asiguratorului în drepturile asiguratului 

Capitolul VI. Încetarea contractului de asigurare. Moduri obișnuite de 

încetare a contractului de asigurare. Ajungerea la termen, producerea riscului 

asigurat. Moduri particulare de încetare a contractului de asigurare. Denunțarea 

contractului, rezilierea contractului, nulitatea contractului de asigurare. 

La sfârşitul fiecărui capitol beneficiaţi de modele de teste de autoevaluare care 

vă vor ajuta să stabiliţi singuri ritmul de învăţare şi necesităţile proprii de repetare a 

unor teme. La sfârşitul suportului de curs sunt prezentate răspunsurile corecte la 

testele de autoevaluare a cunoştinţelor.  
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Pentru disciplinele prevăzute cu seminar: 

Totodată, este formulată 1 temă de control, în vederea evaluării pe parcurs, 

astfel: 

Tema 1 – Capitolul 2: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să 

analizați părțile în contractul de asigurare”; 

Tema de control se prezintă de către fiecare student, iar rezultatele acestei 

evaluări se comunică de către cadrul didactic în mod direct şi nemijlocit studenţilor. 

 

Cursul de Dreptul asigurărilor poate fi studiat atât în întregime, potrivit ordinii 

prestabilite a capitolelor, dar se poate şi fragmenta în funcţie de interesul propriu mai 

accentuat pentru anumite teme. În vederea susţinerii examenului este obligatorie 

parcurgerea tuturor celor VI capitole şi efectuarea testelor prezentate. 

g. Cerinţe preliminare 
 

Dreptul asigurărilor este o disciplină care se studiază în anul III, semestru 6, 

fiind o disciplină opțională de specialitate. 

h. Durata medie de studiu individual 
 

Durata medie de învăţare estimăm a fi de aproximativ 14 ore.  

În vederea susținerii colocviului considerăm necesar, de regulă, un studiu de o 

săptămână. 

Studierea fiecărui capitol necesită un efort de cca. 1-2 ore, astfel încât 

cunoştinţele specifice acestui domeniu să se fixeze temeinic. 

 

i. Evaluarea 
 

La încheierea studierii cursului, este obligatorie realizarea celor trei teme de 

control. 

Înainte de examen este indicat să parcurgeţi din nou toată materia, cu atenţie, 

durata estimată pentru această activitate fiind de aproximativ o săptămână. 
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Forma de evaluare  
(E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) C 

Stabilirea notei 
finale (procentaje) 

- examen scris 
- testare periodică 

100% 
30% 
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Capitolul I. 
Apariția și evoluția asigurărilor. Scopul și funcțiile 

asigurărilor. Clasificarea asigurărilor. Clase de asigurări 
 
 

 

1.1. Introducere 
 

 
În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate noțiunile introductive ale ale 

asigurărilor, scopul acestora, clasificarea și clasele de asigurări. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 oră. 

 

1.2. Conţinut 
 

O trăsătură importantă a societăţii omeneşti, manifestată din  

cele mai vechi timpuri, a fost menţinerea unui echilibru între producţie, consum şi 

acumulare, în măsură să asigure o dezvoltare  

continuă a vieţii socialeconomice. 

Acest echilibru este perturbat însă de o serie de evenimente  

(naturale sau nu – cutremure, incendii, inundaţii, secetă, etc)  

imposibil sau greu de prevăzut, prevenit şi anticipat ori de acţiuni  

omeneşti, săvârşite cu sau fără intenţia de a produce pagube  

(explozii, catastrofe, sinistre, războaie, coliziuni de mijloace de  

transport – navale, terestre, aeriene – şi în general orice fel de acte  

sau fapte care aduc atingere vieţii şi sănătăţii persoanei sau bunurilor  

acesteia). 

Strădaniile individuale şi colective de a evita şi repara  

pagubele cauzate sau accentuat dea lungul timpului. Au fost  

construite sisteme de irigaţii, baraje, diguri, sau plantat perdele de  

protecţie, sau luat măsuri de prevenire în domeniul sănătăţii publice  



10 
 

şi cel zooveterinar, pentru combaterea incendiilor, conservarea  

bunurilor şi averilor. 

Pentru repararea rapidă a daunelor au fost concepute diverse  

soluţii cu caracter social, economic, politic şi militar şi nu în ultimul  

rând juridic. Instituţia răspunderii civile delictuale este una din  

soluţiile aplicabile când este prezentă culpa unei persoane, iar  

instituţia răspunderii civile obiective este folosită atunci când se  

impune angajarea răspunderii, independent de culpă. Această din  

urmă ipoteză constituie domeniul asigurărilor. 

Ideea afectării individuale a unui fond care să servească  

reparaţiei în cazul producerii unui prejudiciu, a evoluat către ideea  

constituirii unui fond colectiv destinat acestui scop. Un astfel de fond  

se putea constitui fie prin contribuţia profesioniştilor care lucrau în  

acelaşi domeniu (comercianţi, meseriaşi, cărăuşi, agricultori, etc.),  

fie prin contribuţia celor care, în absenţa unor iniţiative profesionale,  

voiau să se protejeze contra unor eventuale pagube. 

De-a lungul timpului, constituirea fondurilor pentru reparaţii şi a mecanismelor 

de despăgubire sa întemeiat, după caz, pe ideea de  

ajutor mutual sau pe aceea de activitate economică independentă  

(acte de comerţ). Treptat, domeniul asigurărilor sa concretizat într 

un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare  

de persoane fizice şi juridice la constituirea unui fond bănesc, în  

condiţiile în care fiind ameninţaţi de aceleaşi pericole (în ce priveşte  

existenţa şi activitatea lor) concep şi recunosc oportunitatea  

prevenirii şi înlăturării, pe baze mutuale, a prejudiciilor generate de  

producerea acestor pericole în viitor, probabile, posibile dar  

nesigure. 

Ideile şi mecanismele arătate au fost înţelese şi utilizate încă  

din antichitate. Acum 6500 de ani, tăietorii de piatră din Egipt  

constituiau fonduri de întrajutorare, formate anticipat, prin  
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contribuţia tuturor, pentru acoperirea pagubelor provocate de diverse  

evenimente care loveau membrii colectivităţii. 

Solon a instituit în statul atenian, un fond comun pentru  

societăţile publice şi meşteşugăreşti, alimentat prin contribuţii lunare  

şi destinat reparări prejudiciilor survenite. 

Cărăuşii cu caravane din Babilon, Fenicia, etc., se constituiau  

în organizaţii, cu scopul de a repara în comun pagubele suferite de  

unii din ei ca urmare a jafurilor sau altor evenimente. 

Aşa cum preciza legislaţia maritimă a insulei Rhodos (916  

î.e.n.), pierderile de bunuri produse în timpul transporturilor navale  

datorită unor cauze de forţă majoră (naufragiu, eşuare, furtună, etc.)  

erau suportate proporţional de toţi participanţii la expediţii, pe  

principiul averii comune (patrimoniu naval). 

Ideea de mutualitate în repararea pagubelor este bine conturată  

în vechiul precept palestinian potrivit căruia „fiecăruia dintre noi  

căruia ia pierit un măgar prin hoţie sau animale sălbatice, îi vom procura un altul. 

Dacă la începutul secolului XIX existau deja 30 de firme de  

asigurări (14 în Marea Britanie, 5 în SUA, 3 în Germania, 3 în  

Danemarca, 2 în Franţa, câte una în Olanda, Elveţia şi Austro- Ungaria), la jumătatea 

secolului numărul acestora sa ridicat la 306,  

cu sedii în 14 ţări, pentru ca la începutul secolului XX, numărul  

asigurătorilor să ajungă la 1272 în 26 de ţări. După numai 10 ani,  

numărul asigurătorilor era de 2540 în 29 de ţări, iar în 1970 a ajuns la  

9700, din care 2676 aveau ca obiect asigurările de viaţă, 6036  

asigurări de bunuri şi 988 de societăţi practicau toate categoriile de  

asigurare. 

Pe teritoriul ţării noastre sau practicat forme incipiente de  

asigurare a animalelor, numite hopsa, care constau în ajutorarea  

reciprocă a locuitorilor din aceeaşi comună, pentru cazul accidentării  

unei vite, care era tăiată, carnea împărţită între locuitori, fiecare  
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plătind o sumă pentru cantitatea de carne primită, sumă care se  

transmitea proprietarului sinistrat care îşi acoperea astfel, în tot sau în  

parte, dauna suferită. 

În 1930 a fost înfiinţat „Oficiul pentru supravegherea  

întreprinderilor private", care încheiau asigurări şi reasigurări în ţară.  

Această instituţie publică funcţiona pe lângă Ministerul Industriei şi  

Comerţului. 

După 1944, sistemul asigurărilor a fost naţionalizat, societăţile  

de asigurări fiind puse în lichidare la l septembrie 1949. Întregul  

portofoliu al acestora a fost preluat de o societate românosovietică,  

iar din 1952 de „Administraţia Asigurărilor de Stat”  ADAS  care a  

preluat şi „Întreprinderea de Stat pentru Reasigurări”, înfiinţată în  

1949. ADAS a deţinut monopolul asigurărilor până în 1990 şi a  

practicat diferite forme de asigurare (70) prin efectul legii şi  

facultative, pentru cele trei grupe: persoane, bunuri şi răspundere  

civilă. ADAS şia încetat activitatea la l ianuarie 1991, patrimoniul  

acesteia şi portofoliul de asigurări fiind preluate de primele trei  

societăţi de asigurare constituite cu capital integral de stat:  

„Asigurarea Românească SA”, „Astra SA” şi „Carom SA”. Ulterior  

au fost constituite numeroase societăţi de asigurare şi reasigurare cu  

capital privat, mixt sau de stat. 

În prezent, regimul juridic al asigurărilor este  

reglementat de o serie de acte normative între care enumerăm: 

- Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 

pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie; 

- Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări; 

Asigurările de bunuri, de persoane şi de răspundere civilă sunt  

instrumente juridice, care prin scopul şi metoda de realizare sunt  

destinate să asigure anumite funcţiuni în societatea omenească. 
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Asigurările au avut şi au ca scop compensarea pagubelor  

produse independent de culpa vreunei persoane responsabile  

(accidente, catastrofe, calamităţi, etc.), prevenirea daunelor şi  

finanţarea economiei. 

Atingerea acestui scop se realizează pe calea creări comunităţii  

de risc, concretizate în formarea şi utilizarea fondului de asigurare şi  

prin funcţiile rezervate acestuia. 

Doctrina şi practica consideră că asigurările îndeplinesc  

următoarele funcţii: 

1. compensarea pagubelor produse asiguraţilor. 

2. prevenirea şi combaterea pagubelor produse de calamităţi  

sau accidente; 

3. funcţia financiară. 

După criteriul modului de naştere, asigurările pot 

fi facultative şi obligatorii. Ambele se nasc în temeiul con- 

tractului încheiat între asigurător şi asigurat. 

Asigurările facultative iau naştere prin libera voinţă a părţilor  

care stabilesc condiţiile contractuale (riscuri, suma asigurată, beneficiul asigurării, 

etc.). 

Asigurarea obligatorie se realizează prin contract încheiat între  

asigurat şi asigurător însă părţile acţionează în temeiul unei obligaţii  

legale de asigurare. 

Potrivit Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 

asigurare şi reasigurare, societăţile de asigurare pot practica următoarele tipuri şi 

clase de asigurări: 

A. Asigurări de viaţă 

B. Asigurări generale 

1.3. Rezumat 
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În cuprinsul acestui capitol au fost prezentate noțiunile introductive ale ale 

asigurărilor, scopul acestora, clasificarea și clasele de asigurări. 

 
 

1.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
 

1) Asigurările pot fi: 

a. opționale; 

b. facultative; 

c. obligatorii. 

 

2) Funcțiile asigurării sunt: 

a. compensarea pagubelor produse asiguraţilor; 

b. prevenirea şi combaterea pagubelor produse de calamităţi  

sau accidente; 

c. funcția finaciară. 

 

3) Din punct de vedere al formei uzanțele pot fi: 

a. speciale; 

b. condiţii generale; 

c.  contracte tip. 

 

1.5. Bibliografie recomandată 
 

 
a. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, București, 2021; 

b. Irina Sferidan, Dreptul asigurărilor, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, București, 

2020. 
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Capitolul II. 
Caracterizarea generală a contractului de asigurare. Noțiune 
și caractere. Particularități. Interesul asigurărilor, riscul, 

suma asigurată, dauna. Prima de asigurare. Părțile în 
contractul de asigurare 

 
 

 

2.1. Introducere 
 

În cadrul acestui capitol este prezentat contractul de asigurare. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 oră. 

 

2.2. Conţinut 
Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul se  

obligă să plătească o primă asigurătorului, iar aceasta se obligă ca, la  

producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau unei alte  

persoane, numită beneficiar, despăgubirea sau suma asigurată, numită 

indemnizaţie, în limitele convenite. 

Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să 

plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii 

riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului 

asigurării sau terţului păgubit. 

Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea 

unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia şi se obligă 

faţă de asigurător să plătească prima de asigurare. 

Această definiţie permite deducerea următoarelor caractere juridice  

ale contractului de asigurare: 

a) contractul de asigurare are un caracter consensual; 

b) contractul de asigurare are un caracter sinalagmatic; 

c) contractul de asigurare are un caracter oneros; 

d) contractul de asigurare are caracter aleatoriu; 

e) contractul de asigurare este cu executare succesivă; 
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f) contractul de asigurare este un contract de adeziune, deoarece  

clauzele sale sunt stabilite numai de către una din părţi (asigurătorul),  

cealaltă neavând posibilitatea să le discute, ci numai facultatea să le  

accepte sau să nu contracte. 

Contractul de asigurare prezintă unele caractere juridice asemănătoare dreptului 

comun al contractelor, dar şi unele caractere specifice. în esenţă, contractul de 

asigurare este consensual, aleatoriu, oneros, sinalagmatic, cu executare succesivă şi 

de adeziune. 

Contract consensual 

Contractul de asigurare este un contract consensual, deoarece valabilitatea sa nu 

presupune exprimarea consimţământului într-o anumită formă. 

Codul civil defineşte semnificaţia juridică a contractului consensual în art. 1174. 

Astfel, potrivit textului menţionat „(1) Contractul poate fi consensual, solemn sau 

real. (2) Contractul este consensual atunci când se formează prin simplul acord de 

voinţă al părţilor". 

în legătură cu caracterul consensual al contractului de asigurare trebuie reţinute 

şi dispoziţiile art. 2200 C. civ., care stipulează că „pentru a putea fi dovedit, 

contractul de asigurare trebuie să fie încheiat în scris. Contractul nu poate fi probat cu 

martori, chiar atunci când există un început de dovadă scrisă. Dacă documentele de 

asigurare au dispărut prin forţă majoră sau caz fortuit şi nu există posibilitatea 

obţinerii unui duplicat, existenţa şi conţinutul lor pot fi dovedite prin orice mijloc de 

probă”. Din textul de lege mai sus reprodus se observă că forma scrisă priveşte proba 

şi nu valabilitatea contractului de asigurare, fiind deci o condiţie ad proba-tionem, iar 

nu ad validitatem. 

Voinţa părţilor se materializează în contracte tip pe care le redactează 

asigurătorii şi astfel sunt aproape inexistente situaţiile în care contractul de asigurare 

să nu îmbrace forma scrisă. 

Forma scrisă a contractului de asigurare realizează obligaţia privind conţinutul 

contractului de asigurare, consacrată în art. 2201 C. civ. care enumeră principalele 

menţiuni pe care poliţa de asigurare trebuie să le cuprindă. 
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Contract aleatoriu 

Contractul de asigurare este un contract aleatoriu, deoarece existenţa şi 

întinderea obligaţiei asigurătorului nu este cunoscută la momentul contractării, ci 

depinde de un element viitor şi incert. 

Codul civil defineşte contractul aleatoriu în antiteză cu contractul comutativ. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 1173 alin. (1), „este comutativ contractul în care, la 

momentul încheierii sale, existenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor este certă, iar 

întinderea acestora este determinată sau determinabilă”, iar alin. (2) al aceluiaşi 

articol prevede că „este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voinţa 

părţilor, oferă cel puţin uneia dintre părţi şansa unui câştig şi o expune totodată la 

riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert"’. 

Elementul incert constă în evenimentul viitor - prevăzut în contract - la care sunt 

expuse bunurile, patrimoniul, viaţa sau sănătatea asiguratului, incendiul, inundaţia 

moartea, insolvabilitatea sau insolvenţa debitorului etc., împotriva căruia s-a asigurat. 

Caracterul incert al contractului de asigurare este dat doar de obligaţia asigurătorului, 

nu şi de cea a asiguratului. Obligaţia de plată a primei de asigurare este certă în ceea 

ce îl priveşte pe asigurat, în sensul că, dacă nu şi-o execută, fie contractul nu mai ia 

fiinţă, fie se reziliază în cazul în care neexecutarea acestor obligaţii survine după 

perfectarea contractului de asigurare. 

Trebuie făcută precizarea că în doctrina de specialitate se distinge între obligaţia 

asigurătorului de despăgubire şi de plată a indemnizaţiei şi cea de asigurare a 

protecţiei continue a asiguratului pe durata contractului de asigurare. Această 

protecţie se materializează prin plata despăgubirilor. Deci, doar plata despăgubirilor 

este aleatorie, pentru că aleatorie este însăşi producerea cazului asigurat, dar protecţia 

este certă pe întreaga durată de executare a contractului. Cu alte cuvinte, pe tot 

parcursul derulării contractului de asigurare, asiguratul beneficiază de protecţia 

asigurătorului cu care a contractat asigurarea care se exprimă în garanţia 

(promisiunea fermă) că în caz de sinistru îl va indemniza pe asigurat. 

Caracterul aleatoriu, fundamentat pe incertitudinea survenirii cazului asigurat, 

este de esenţa contractului de asigurare, deoarece aşa cum am arătat şi în cele de mai 
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sus, potrivit legii, în cazul în care riscul asigurat s-a produs sau este sigur că acesta nu 

se va produce, contractul se reziliază ope legis. 

Tot expresie a caracterului aleatoriu al contractului de asigurare este şi 

prevederea cuprinsă în art. 2208 alin. (2)-(3) C. civ. potrivit căreia, în cazurile 

stabilite prin contractul de asigurare, în asigurările de bunuri şi de răspundere civilă, 

asigurătorul nu datorează indemnizaţie dacă riscul asigurat a fost produs cu intenţie 

de către asigurat; de beneficiarul asigurării; de un membru din conducerea persoanei 

juridice asigurate, care lucrează în această calitate; de persoanele fizice majore 

care, în mod statornic, locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul sau 

beneficiarul asigurării; de prepuşii asiguratului sau ai beneficiarului asigurării. 

De asemenea, pentru asigurările de persoane, art. 2233 C. civ. dispune că 

asigurătorul nu datorează indemnizaţia de asigurare dacă riscul asigurat a fost produs 

prin sinuciderea asiguratului în termen de 2 ani de la încheierea contractului de 

asigurare şi nici când riscul asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat. 

Contractul de asigurare rămâne aleatoriu şi în situaţia în care obiectul asigurării 

îl constituie decesul, deoarece incertitudinea planează asupra momentului producerii 

acestui eveniment. 

Contract oneros 

Caracterul oneros constă în împrejurarea că atât asiguratul cât şi asigurătorul 

urmăresc o contraprestatie. 

Şi contractul oneros' este definit în Codul civil prin comparare cu contractul cu 

titlu gratuit. Cele două categorii de contracte îşi găsesc reglementarea în cuprinsul art. 

1172, potrivit căruia „(1) Contractul prin care fiecare parte urmăreşte să îşi procure 

un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate este cu titlu oneros. (2) Contractul prin 

care una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în 

schimb vreun avantaj, este cu titlu gratuit”. 

în temeiul contractului de asigurare, asiguratul urmăreşte să obţină protecţia 

asigurătorului materializată în plata indemnizaţiei sau despăgubirilor la producerea 

cazului asigurat; asigurătorul urmăreşte încasarea sumelor de bani cu titlu de primă 

de asigurare, ca preţ al obligaţiei pe care şi-o asumă. 
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Deşi oneroase, obligaţiile părţilor din contractul de asigurare nu sunt şi 

echivalente, deoarece, pe de o parte, asigurarea este aleatorie şi, pe de altă parte, când 

se produce riscul asigurat despăgubirile depăşesc cuantumul primelor de asigurare. în 

prima situaţie, cea a neproducerii cazului asigurat, lipsa echivalenţei prestaţiilor 

izvorăşte din inexistenţa obligaţiei de despăgubire, iar cea de-a doua situaţie, în cea a 

survenirii evenimentului asigurat, lipsa echivalenţei este dată de cuantumul 

disproporţionat al despăgubirilor sau al indemnizaţiei de asigurare comparativ cu 

sumele de bani plătite de asigurat cu titlu de primă. 

Caracterul oneros al contractului de asigurare nu este suprimat în cazul coasi-

gurării şi nici când se asigură riscurile ce privesc o altă persoană sau când se 

stipulează persoana care, în calitate de beneficiar, va încasa indemnizaţia de 

asigurare. 

Contract sinalagmatic 

Contractul de asigurare este sinalagmatic (bilateral), deoarece ambele părţi, atât 

asiguratul cât şi asigurătorul se obligă la câte o prestaţie fiecare. 

Noua reglementare a Codului civil consacră elementele definitorii stabilite de 

literatura de specialitate conceptului de contract sinalagmatic prin raportare, cum era 

şi firesc, la contractul unilateral. în acest sens, art. 1171 C. civ. dispune: „Contractul 

este sinalagmatic atunci când obligaţiile născute din acesta sunt reciproce şi 

interdependente. în caz contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui 

presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi". 

Obligaţiile părţilor din contractul de asigurare sunt reciproce şi interdependente. 

Principala obligaţie a asiguratului este aceea de plată a primei de asigurare, iar 

principala obligaţie a asigurătorului constă din plata indemnizaţiei de asigurare sau 

acordarea despăgubirilor după caz, în momentul survenirii evenimentului asigurat. 

Chiar dacă plata indemnizaţiei/acordarea despăgubirilor este sub condiţie suspensivă 

şi aleatorie (aceea a producerii cazului asigurat) ea nu este de natură a afecta 

caracterul sinalagmatic şi bilateral al contractului. 

în literatura de specialitate s-a precizat, pe bună dreptate, că, datorită specificului 

pe care-l prezintă, invocarea excepţiei de neexecutare a contractului este atenuată în 
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contractul de asigurare. Excepţia de neexecutare a contractului este atenuată deoarece 

prestaţiile la care dă naştere contractul de asigurare nu sunt simultane. Aceasta 

întrucât asiguratul plăteşte prima de asigurare în momentul încheierii contractului sau 

în tranşe pe parcursul executării, iar asigurătorul plăteşte indemnizaţia în momentul 

producerii cazului asigurat sau este absolvit dacă acesta nu se produce. 

Aşadar, contractul de asigurare este caracterizat de lipsa simultaneităţii dintre 

obligaţia de plată a primei şi cea de despăgubire a asigurătorului, mai ales în situaţia 

neproducerii cazului asigurat. Lipsa simultaneităţii este dată de obligaţia 

asigurătorului de plată a indemnizaţiei sau de acordare a despăgubirilor, după caz. 

Dacă avem însă în vedere obligaţia asigurătorului de garantare a protecţiei continue a 

asiguratului pentru despăgubire în caz de producere a evenimentului asigurat, 

observăm că simultaneitatea persistă şi se înfăţişează ca o obligaţie continuă şi din 

partea asigurătorului. Interdependenţa prestaţiilor părţilor din contractul de asigurare 

se exprimă prin aceea că existenţa obligaţiei asigurătorului, care cuprinde şi protecţia 

asiguratului, depinde de existenţa obligaţiei asiguratului şi invers. 

S-a pus problema de asemenea, dacă se mai poate vorbi de o corelaţie între 

obligaţiile reciproce asumate de fiecare dintre părţi cât timp riscul nu s-a realizat. 

Răspunsul a fost afirmativ, în sensul că nu se înlătură caracterul sinalagmatic al 

contractului, deoarece el dă naştere la obligaţii reciproce, fiecare dintre ele servind 

drept cauză pentru cealaltă. Aceasta cu atât mai mult cu cât producerea 

evenimentului asigurat nu afectează validitatea sau existenţa contractului de 

asigurare. 

Atât conţinutul caracterului sinalagmatic cât şi al celui oneros rezultă cu 

evidenţă şi din reglementarea art. 2199 C. civ. care prevede că, prin contractul de 

asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă 

asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, 

să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau 

terţului păgubit. 

în mod corect s-a făcut observaţia în literatura de specialitate că o particularitate 

a raporturilor de asigurare specifică caracterului sinalagmatic este obligaţia 
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asiguratului de a-şi executa el mai întâi obligaţia de plată a primelor de asigurare, 

prestaţia asigurătorului fiind condiţionată de această operaţiune prealabilă. 

Contract cu executare succesivă 

Caracterul contractului de asigurare de a fi cu executare succesivă rezidă în 

împrejurarea că obligaţiile părţilor se execută în timp şi nu uno icto. 

în primul rând, merită reţinut faptul că asigurarea este pe o anumită perioadă de 

timp, cea ce înseamnă că poliţa de asigurare are o anumită durată de existenţă. Cu 

excepţia asigurărilor de viaţă, de regulă, unitatea de timp folosită ca durată a 

contractului de asigurare este de un an de zile. 

Apoi, din împrejurarea că asigurarea se derulează pe un interval de timp rezultă 

şi modalitatea de executare a obligaţiilor părţilor contractante. Asigurătorul îşi asumă 

obligaţia de protecţie a asiguratului în sensul de a-l despăgubi la producerea cazului 

asigurat pe întreaga perioadă asigurată, iar asiguratul are posibilitatea plăţii primei de 

asigurare în mai multe rate lunare sau pe alte unităţi de timp. în doctrină s-a afirmat 

că nu este abolit caracterul de executare succesivă al contractului de asigurare chiar 

dacă prima se plăteşte o singură dată, de regulă la încheierea contractului de asigurare 

ca primă unică (globală). 

Caracterul succesiv al contractului de asigurare este dat în principal de obligaţia 

permanentă de protecţie din partea asigurătorului, dar acest caracter este generat şi de 

obligaţia asiguratului, mai cu seamă în cazul asigurărilor de bunuri. 

Potrivit art. 2216 C. civ., în cazul asigurărilor de bunuri, asiguratul este obligat 

să întreţină bunul asigurat în condiţii corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii 

riscului asigurat. Tot astfel, art. 2203 alin. (2) C. civ. dispune că, dacă împrejurările 

esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului, asiguratul este 

obligat să comunice în scris asigurătorului modificarea survenită. Aceeaşi obligaţie îi 

revine şi contractantului asigurării care a luat cunoştinţă de modificarea survenită. 

Obligaţia asiguratului de a se comporta şi exploata bunul ca un bun 

proprietar subzistă pe întreaga durată a contractului de asigurare şi are drept 

scop evitarea producerii prejudiciilor terţelor persoane. Altfel spus, asiguratul trebuie 

să exploateze bunul cu stricta respectare a instrucţiunilor de utilizare şi cu 
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preocuparea continuă de a nu crea prejudicii terţelor persoane. Legea prevede în mod 

expres că asigurătorul poate refuza plata despăgubirilor când prejudiciul, evenimentul 

asigurat, a fost produs cu intenţie de către asigurat. 

O consecinţă importantă ce decurge din executarea succesivă a contractului este 

aceea că pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor părţilor 

contractante, sancţiunea aplicabilă este rezilierea iar nu rezoluţiunea’. Unii autori, 

pornind de la caracterul cu executare succesivă al contractului de asigurare afirmă că, 

deşi prestaţiile se execută în timp, contractul este unic, deter-minându-i să susţină 

„caracterul unic” al contractului de asigurare. 

Contract de adeziune 

în mod tradiţional contractul de asigurare a fost considerat ca făcând parte din 

categoria contractelor de adeziune. 

în reglementarea Codului civil este stabilită şi semnificaţia juridică a 

contractului de adeziune. Astfel, potrivit prevederilor art. 1175, „Contractul este de 

adeziune atunci când clauzele sale esenţiale sunt impuse ori sunt redactate de una 

dintre părţi, pentru aceasta sau ca urmare a instrucţiunilor sale, cealaltă parte neavând 

decât să le accepte ca atare". 

Caracterul de adeziune al contractului de asigurare îşi are fundamentul în faptul 

că asigurătorul impune principalele clauze ale contractului, pe care asiguratul fie le 

acceptă şi atunci asigurarea ia fiinţă, fie le respinge şi contractul nu se mai 

perfectează. Cu alte cuvinte, asiguratul nu are opţiunea negocierii principalelor clauze 

ale contractului de asigurare. 

Elementele contractului de asigurare sunt: interesul  

asigurării, riscul, suma asigurată şi prima. 

Părţile contractului de asigurare sunt asigurătorul şi asiguratul. Pe lângă 

asigurat şi asigurător mai pot fi implicaţi în raporturile de asigurare şi contractantul 

asigurării, beneficiarul, persoana cuprinsă în asigurare, coasigurătorii, reasigurătorii, 

intermediarii care mijlocesc încheierea contractului de asigurare, terţul păgubit etc. 

Contractantul este parte în contract, astfel cum sugerează şi denumirea, la fel şi 

persoana cuprinsă în asigurare. Coasigurătorii sunt părţi contractante, dar în contracte 
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de asigurare distincte. Câţi coasigurători sunt, atâtea raporturi de asigurare de sine 

stătătoare există cu privire la aceleaşi riscuri asigurate. în schimb, reasigurarea naşte 

raporturi juridice exclusiv între societatea de asigurare şi cea de reasigurare. Prin 

urmare, doar aceste entităţi pot fi părţi ale raporturilor de reasigurare. Şi reasigurarea 

este tot o asigurare, dar a asigurătorului, nu a asiguratului. Intermediarii în asigurări 

au un rol deosebit la perfectarea contractelor de asigurare, dar cu toate aceste, nu 

devin părţi ale contractului de asigurare pe care l-au mijlocit. 

2.3. Rezumat 
 

În cadrul acestui capitol a fost prezentat contractul de asigurare. 

 

2.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
 

1) Contractul de asigurare este: 

a. Un contract de adeziune; 

b. Un contract de dreptul muncii; 

c. Un contract aleator. 

 

2) Care sunt caracterele juridice ale contractului de asigurare? 

a. Caracter consensual; 

b. Caracter oneros; 

c. Caracter retributiv. 

2.5. Bibliografie recomandată 
 

a. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, București, 2021; 

b. Irina Sferidan, Dreptul asigurărilor, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, București, 

2020; 

c. Codul civil. 
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2.6. Teme de control 
Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați părțile în contractul 

de asigurare. 
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Capitolul III. 

Încheierea contractului de asigurare. Declarații de asigurare. 
Analiza riscului. Obligația asigurătorului de a încheia 
contractul. Momentul și locul încheierii contractului. 
Conținutul contractului. Durata contractului. Proba 

contractului. Interpretarea contractului 
 

 

3.1. Introducere 
 

 
În cuprinsul acestui capitol este prezentată încheierea contractului de asigurare. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 4 ore. 

 

3.2. Conţinut 
Regulile care guvernează încheierea contractului de asigurare sunt cuprinse 

în Codul civil., în Legea nr. 263/2018 privind activitatea de asigurare şi supraveghere 

a asigurărilor şi, în completare, în normele emise de Comisia de supraveghere. 

Etapa precontractuală 

Informarea reciprocă a părţilor asupra elementelor esenţiale ale contractului de 

asigurare 

Reglementările din domeniul asigurărilor instituie anumite obligaţii în sarcina 

asigurătorului cât şi asiguratului anterior perfectării contractului de asigurare, astfel 

încât se poate vorbi de o adevărată fază precontractuală a asigurărilor. Regimul 

juridic specific fazei precontractuale se referă, în principal, la obligaţiile de informare 

reciprocă a părţilor contractante. 

în ceea ce priveşte obligaţia de informare instituită în sarcina asigurătorului, se 

dispune că asigurătorii trebuie să comunice asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, 

înainte de semnarea contractului de asigurare, cel puţin următoarele informaţii: durata 

contractului, modul de derulare a acestuia, suspendarea sau rezilierea contractului, 
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mijloacele şi termele de plată a primelor, metodele de calcul şi distribuţie a 

bonificaţiilor, modalităţile de soluţionare a recla-maţiilor privind contractele. 

Momentul încheierii contractului de asigurare 

în teoria generală a obligaţiilor civile, prin încheierea contractului se înţelege 

realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale. Acordul de 

voinţă se realizează prin întâlnirea ofertei de a contracta cu acceptarea acelei oferte. 

în acest sens, actualul Cod civil, în art. 1182 alin. (1) prevede: „Contractul se încheie 

prin negocierea lui de către părţi sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a 

contracta”. 

Acelaşi mecanism se întâlneşte şi în cazul contractului de asigurare, în sensul că 

acesta se consideră încheiat în momentul reunirii ofertei de a contracta cu acceptarea 

acesteia . Pe tărâmul asigurărilor, oferta de a contracta poate proveni atât de la 

asigurat cât şi de la asigurător. 

ferta de a contracta 

Tratativele legate de încheierea contractului încep cu o propunere de a contracta, 

propunere ce poartă denumirea de ofertă de a contracta'. Aşa cum arătam şi în cele de 

mai sus, în concepţia noului Cod civil, contractul se consideră încheiat prin 

negocierea lui de către părţi sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a 

contracta. 

Reglementările din domeniul asigurărilor nu consacră vreo condiţie specială de 

formă în privinţa ofertei de a contracta o asigurare anume. în schimb, Codul civil 

prevede în art. 1187 că oferta şi acceptarea trebuie emise în forma cerută de lege 

pentru încheierea valabilă a contractului. Cum, potrivit legii, forma scrisă a 

contractului de asigurare este necesară pentru proba contractului, iar nu pentru 

valabilitatea acestuia, înseamnă că oferta de a contracta o asigurare indiferent de clasa 

sau categoria din care face parte, poate îmbrăca orice formă, inclusiv poate fi adresată 

verbal. 

Sub aspectul condiţiilor de fond pe care trebuie să le îndeplinească oferta de a 

contracta o asigurare, condiţiile din dreptul comun ale ofertei sunt operabile şi în 
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materia asigurărilor. în concret, oferta de a contracta o asigurare, indiferent că 

provine de la asigurător ori de la asigurat, trebuie să reprezinte o manifestare de 

voinţă reală, serioasă, conştientă şi cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic. 

De asemenea, oferta de asigurare trebuie să fie fermă, neechivocă precisă şi completă, 

cuprinzând toate elementele ce pot fi luate în considerare pentru încheierea 

contractului de asigurare. 

Aceste cerinţe sunt consacrate de Codul civil care, în art. 1188 alin. (1) dispune 

că o propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conţine suficiente 

elemente pentru formarea contractului şi exprimă intenţia ofertantului de a se obliga 

în cazul acceptării ei de către destinatar. 

în încheiere, se impune a fi reţinut că oferta de a contracta nu se confundă cu 

solicitarea de oferte. în acest sens, Codul civil prevede în art. 1190 că solicitarea de a 

formula oferte, adresată uneia sau mai multor persoane determinate, nu constituie, 

prin ea însăşi, ofertă de a contracta. 

Acceptarea ofertei de asigurare 

Acceptarea este cea de-a doua latură a consimţământului, fiind un răspuns în 

care se manifestă acordul cu oferta primită. 

Sub aspectul formei, la fel ca şi oferta, acceptarea, potrivit dispoziţiilor art. 1187 

C. civ., trebuie emisă în forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a 

contractului. înseamnă că acceptarea ofertei de asigurare poate îmbrăca orice formă, 

inclusiv poate fi exprimată verbal sau tacit, potrivit cu împrejurările concrete ale 

procesului de negociere a contractului de asigurare. 

în ceea ce priveşte condiţiile de fond ale acceptării ofertei de a contracta o 

asigurare, acestea sunt aceleaşi cu cele din dreptul comun, adică acceptarea trebuie să 

concorde cu oferta, să fie neîndoielnică, şi să intervină înainte ca oferta să fi devenit 

caducă ori să fi fost revocată. 

Toate aceste condiţii ale acceptării ofertei de a contracta sunt consacrate în 

cuprinsul art. 1196-1198 C. civ. Astfel, potrivit dispoziţiilor legale evocate, orice act 

sau fapt al destinatarului constituie acceptare dacă indică în mod neîndoielnic acordul 

său cu privire la ofertă, astfel cum aceasta a fost formulată, şi ajunge în termen la 
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autorul ofertei. Tăcerea sau inacţiunea destinatarului nu valorează acceptare decât 

atunci când aceasta rezultă din lege, din acordul părţilor, din practicile statornicite 

între acestea, din uzanţe sau din alte împrejurări. 

în ceea ce priveşte momentul acceptării, art. 1198 C. civ. stipulează că 

acceptarea tardivă produce efecte numai dacă autorul ofertei îl înştiinţează de îndată 

pe 

acceptant despre încheierea contractului. Acceptarea făcută în termen, dar ajunsă 

la ofertant după expirarea termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce 

efecte dacă ofertantul nu îl înştiinţează despre aceasta de îndată. 

Teorii privind momentul încheierii contactului 

Ipoteze 

Momentul încheierii contractului de asigurare depinde în funcţie de cele trei 

ipoteze specifice dreptului comun. 

a) ofertantul şi acceptantul (asiguratul şi asigurătorul) se află unul în prezenţa 

celuilalt; 

b) contractul se încheie prin telefon; 

c) ofertantul şi acceptantul (asigurătorul şi potenţialul asigurat) nu se află în 

acelaşi loc, iar contractul se încheie prin corespondenţă. 

încheierea contactului de asigurare între prezenţi şi prin telefon 

încheierea contactului de asigurare între prezenţi nu ridică probleme deosebite 

sub aspectul momentului deoarece, ambii fiind de faţă cad de acord asupra clauzelor 

contractului şi astfel se realizează acordul de voinţă. 

Momentul concret al încheierii contractului de asigurare coincide cu semnarea 

acestuia de către părţile contractante. 

Aceeaşi este regula şi în ipoteza în care asigurarea se contractează prin 

mijlocirea intermediarilor în asigurări. în aceste situaţii contractul se va considera 

încheiat în momentul când va fi semnat de către asigurat şi, după caz, intermediarul 

asigurătorului cu care se contractează adică, a semnării de către agentul de asigurare 

sau brokerul de asigurare, după caz. 
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Regulile încheierii contractului între prezenţi se aplică şi în cazul încheierii 

contractului de asigurare prin telefon. 

încheierea contractului de asigurare prin corespondenţă (între absenţi) 

în dreptul comun există mai multe sisteme privind momentul încheierii 

contractului prin corespondenţă, şi anume: sistemul emisiunii; sistemul expedierii 

acceptării; sistemul primirii acceptării şi sistemul informării. Dintre sistemele 

propuse, noul cod civil a consacrat teoria primirii acceptării. Astfel, potrivit 

dispoziţiilor art. 1186 alin. (1) C. civ., „contractul se încheie în momentul şi în locul 

în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din 

motive care nu îi sunt imputabile”. 

întrucât legislaţia din domeniul asigurărilor nu cuprinde reguli speciale privind 

momentul încheierii contractului de asigurare între absenţi, îşi vor găsi deplină 

incidenţă principiile mai sus arătate, consacrate de noul Cod civil. în concret, con 

tractul de asigurare între absenţi va fi considerat încheiat în momentul primirii 

de către ofertant a acceptării (corespondenţei) de a contracta. 

Am arătat în rândurile anterioare că forma contractului de asigurare fiind cerută 

pentru proba contractului iar nu pentru valabilitatea acestuia, atât oferta cât şi 

acceptarea pot îmbrăca orice formă, inclusiv pot fi adresate verbal. Pe acelaşi 

raţionament, considerăm că asigurarea ia fiinţă în mod valabil şi în cazul în care 

oricare dintre părţile contractului acceptă în mod tacit oferta de a contracta. 

Susţinerea noastră îşi găseşte fundamentul în conţinutul art. 1186 alin. (2) C. civ., 

potrivit căruia contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul 

ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l înştiinţa pe ofertant, dacă, în 

temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părţi, al uzanţelor sau potrivit naturii 

afacerii, acceptarea se poate face în acest mod. De exemplu, asiguratul ca destinatar 

al ofertei de asigurare face plata primelor de asigurare aferente contractului de 

asigurare care i se propune prin oferta adresată. 

3.3. Rezumat 
 

În prezentul capitol a fost analizată încheierea contractului de asigurare. 
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3.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
 

1) Obligațiile sunt instituite: 

a. în sarcina asiguratorului: 

b. în sarcina asiguratului. 

c. în sarcina angajatorului. 

 

3.5. Bibliografie recomandată 
 

 
a. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, București, 2021; 

b. Irina Sferidan, Dreptul asigurărilor, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, București, 

2020; 

c. Codul civil. 
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Capitolul IV.  

Particularități ale încheierii unor categorii de asigurări. 
Asigurarea de locuințe și bunuri. Asigurări agricole. 

Asigurări auto. Asigurări de bunuri pe timpul transportului. 
Asigurări de răspundere civilă. Asigurări de viață. 

 
 

4.1. Introducere 
 

 
În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate diferite categorii de asigurări. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ o oră. 

 

4.2. Conţinut 
 

Asigurarea facultativa a clădirilor, altor construcţii şi a  

conţinutului (mijloace fixe şi mijloace circulante materiale), pentru  

cazurile de pagube produse de incendiu şi alte calamităţi (condiţii  

speciale) 

I. Obiectul asigurării îl formează: 

a) clădirile şi alte construcţii (inclusiv instalaţiile fixe  

aferente de încălzire, electrice, sanitare, ascensoare etc.) servind  

pentru: locuinţe, birouri, magazine, restaurante, bufete, depozite de  

mărfuri, ateliere, unităţi de producţie, teatre, cinematografe, cluburi,  

muzee, expoziţii, dependinţe etc; clădirile în curs de construcţie;  

împrejmuirile etc; 

b) maşinile, utilajele, instalaţiile, motoarele, uneltele,  

inventarul gospodăresc şi alte mijloace fixe; 

c) obiectele de inventar; 

d) mărfurile, materiile prime şi auxiliare, materialele,  

semifabricatele, produsele finite şi alte mijloace circulante materiale. 
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Această asigurare poate fi contractată de: 

- persoane fizice: pentru asigurarea locuinţelor; 

- persoane juridice: pentru asigurarea clădirilor cu destinaţii  

diverse (birouri, magazine, restaurante, bufete, depozite de mărfuri,  

ateliere, unităţi de producţie, teatre, cinematografe, cluburi, muzee,  

expoziţii), precum şi a conţinutului acestora. 

Asigurarea facultativă complexă a gospodăriilor persoanelor  

fizice 

I. Obiectul asigurării: 

Această varietate de asigurare poate avea ca obiect, după caz:a) mobilier (ex: 

mobila din lemn, metal, plastic etc.); 

b) articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte de  

marochinărie (ex: haine, costume, pardesie, pantaloni, fuste, bluze,  

ciorapi, lenjerie de corp, genţi, poşete, serviete, mănuşi, căciuli,  

blănuri etc.); 

c) aparatură electrică, electronică, electrocasnică, tehnică  

de calcul, scule şi aparate casnice şi de uz gospodăresc, precum şi  

ceasuri (ex: calculatoare, imprimante, echipamente periferice, aparate  

telefonice fixe, faxuri, fotocopiatoare, aparatură foto, audio şi video  

(TV, radio, videocasetofoane, CDplayer, magnetofoane, combine  

muzicale, camere video etc.), sisteme de alarmă, centrale termice de  

apartament, aspiratoare, frigidere, maşini de spălat, maşini de cusut,  

aragaze, fiare de călcat, robot de bucătărie, cuptoare cu microunde  

etc.); 

d) alte bunuri de uz casnic şi gospodăresc folosite în  

gospodărie (ex: oglinzi, lămpi, veselă, obiecte de bucătărie, perne,  

lenjerie de pat, saltele, covoare, carpete, mochete, perdele, draperii,  

jaluzele, produse cosmetice, parfumerie şi igienă  şampoane,  

săpunuri, detergenţi, deodorante, parfumuri, farduri etc. ; obiecte de  

sport, de vânătoare, de voiaj şi jucării, produse de hârtie, papetărie şi  
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birotică  cărţi, jurnale, agende etc ; obiecte de artă sau reproduceri  

ale acestora  tablouri, picturi, statui, statuete, ornamente,  

reproduceri după obiecte şi tablouri de artă); 

e) produse agricole (cereale, făină, legume etc.), viticole,  

pomicole, produse animaliere şi alimente; 

f) unelte agricole, viticole, pomicole, apicole şi pentru  

deservire zootehnică; stupi de albine (fără familia de albine). 

De regulă, asigurarea auto se încheie pentru o perioadă de 1 an calendaristic 

socotit de la data când se doreşte acoperirea riscurilor  

prin poliţa de asigurare. Asigurarea poate fi făcută şi pentru perioade  

mai scurte, de regulă luni întregi. 

În ce priveşte riscurile asigurate, asiguratul poate opta pentru  

asigurarea de avarii şi asigurarea de avarii şi furt. 

Autoturismul se asigură pentru evenimente care se pot produce  

atât pe teritoriul României cât şi în afara teritoriului României pentru  

diferite perioade de timp dar nu mai mici de o lună. 

Această asigurare nu acoperă şi riscul furtului. Acest risc se  

asigură însă obligatoriu în cazul autoturismelor cumpărate în rate sau  

leasing. 

Plata primei de asigurare se poate efectua fie integral şi  

anticipat (înaintea intrării în vigoare a poliţei), fie în 212 rate. Prima  

de asigurare se poate achita în numerar, ordin de plată bancar,  

mandat poştal, etc. După scopul urmărit se practică mai multe  

varietăţi de asigurare auto caracterizate prin diferite particularităţi. 

În schimbul unei prime de asigurare, asigurătorul asigură  

bunurile în legătură cu care asiguratul are un interes şi care sunt  

supuse riscurilor ce apar pe timpul transportului, inclusiv cheltuielile  

în legătură cu acesta, după cum se stabileşte în poliţa de asigurare. 

Asigurarea răspunderii cărăuşului pentru mărfurile transportate  

acoperă răspunderea cărăuşului pentru pagube la mărfurile transportate,  
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aşa cum este reglementată în art.17 şi 23 din "Convenţia referitoare la  

contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR)",  

convenţie la care România a aderat în baza Decretului nr. 451/1972,  

asigurarea fiind valabilă atât pe teritoriul României cât şi în afara  

acestuia. 

Obiectul asigurării de răspundere civilă îl constituie acoperirea daunelor cauzate 

terţilor în timpul perioadei de asigurare, de fapta comisă din culpă de  

către Asigurat, pentru care acesta răspunde civil, conform legii,  

daune în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere  

scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior  

acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la  

dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit. 

Riscurile asigurate sunt cele de producere a următoarelor  

evenimentelor asigurate: daune materiale; vătămări corporale;deces. 

Asigurarea de viaţă este o înţelegere prin care asiguratul  

plăteşte o anumită sumă de bani (prima de asigurare), în schimbul  

căreia asigurătorul va plăti o anumită sumă de bani (suma asigurată)  

în caz de deces sau de supravieţuire. 

Asigurarea de viaţă se realizează prin încheierea unui contract  

de asigurare  poliţă de asigurare  prin care asigurătorul se obligă să  

plătească beneficiarului asigurării o anumită sumă la producerea  

riscului asigurat  suma asigurată , în schimbul plăţii de către  

contractantul asigurării a unei prime de asigurare, respectiv preţul  

protecţiei oferite asiguratului de asigurător. 

 

4.3. Rezumat 
În cuprinsul acestui capitol au fost prezentate diferite categorii de asigurări. 
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4.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
 

 

1)  Asigurarea de viață este: 
a. un acord; 
b. o înţelegere prin care asiguratul plăteşte o anumită sumă de bani; 
c. este gratuită. 
 

 

4.5. Bibliografie recomandată 
 

 
a. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, București, 2021; 

b. Irina Sferidan, Dreptul asigurărilor, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, București, 

2020; 

c. Codul civil. 
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Capitolul V. 

Efectele contractului de asigurare. Drepturile şi obligaţiile 
asigurătorului înainte de producerea riscului asigurat. 

Drepturile şi obligaţiile asiguratului înainte de producerea 
riscului asigurat. Drepturile și  obligațiile asiguratorului 

după producerea riscului asigurat.  Drepturile şi obligaţiile 
asiguratului după producerea riscului asigurat. Limitarea 
indemnizației de asigurare. Subrogarea asiguratorului în 

drepturile asiguratului 
 

 

5.1. Introducere 
 

 
În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate efectele contractului de asigurare. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 1 oră. 

 

5.2. Conţinut 
 

Efectele contractului de asigurare faţă de terţi, Efectele cu privire la persoanele 

cuprinse în asigurare. Efectele cu privire la moştenitorii terţului păgubit. Efectele 

contractului de asigurare cu privire la moştenitorii asiguratului. Efectele contractului 

cu privire la intermediarii în asigurări 

Contractul de asigurare, ca orice alt contract, produce efecte juridice între părţile 

contractante, dar anumite consecinţe se produc şi în persoana anumitor categorii de 

terţi faţă de contractul de asigurare. 

Astfel, întrucât contractul de asigurare poate cuprinde asigurarea de răspundere 

civilă şi a altei persoane decât a contractantului, anumite efecte juridice se vor 

produce şi cu privire la aceasta. 

Apoi, fiind o asigurare de protecţie a terţilor păgubiţi, evident că asigurarea de 

răspundere civilă generează unele consecinţe juridice şi faţă de aceste persoane. 



37 
 

Nu sunt de neglijat nici efectele juridice create în persoana moştenitorilor 

terţului păgubit sau a moştenitorilor asiguratului sau persoanei cuprinsă în asigurare. 

în sfârşit, dacă raportul de asigurare a fost mijlocit de către intermediarii în 

asigurări, anumite efecte juridice se vor produce şi faţă de agentul sau brokerul de 

asigurare prin intermediul căruia s-a încheiat contractul. 

Efectele cu privire la persoanele cuprinse în asigurare 

Noţiunea de persoană cuprinsă în asigurare este specifică asigurărilor de 

răspundere civilă. Potrivit art. 2223 alin. (2) C. civ., prin contractul de asigurare se 

poate cuprinde în asigurare şi răspunderea civilă a altor persoane decât 

contractantul asigurării. 

Efectele contractului de răspundere civilă cu privire la persoana sau persoanele 

cuprinse în asigurare sunt aceleaşi cu cele ale asiguratului. Obligaţiile specifice 

contractului de asigurare de răspundere civilă privind informarea asigurătorului 

asupra riscurilor ce urmează a fi asigurate, plata primelor de asigurare, 

încunoştinţarea despre survenirea cazului asigurat etc. revin contractantului 

asigurării, dar ele pot fi subscrise şi de către persoana sau persoanele cuprinse în 

asigurare. în ceea ce priveşte obligaţiile asigurătorului, acesta va fi obligat la 

despăgubiri şi în cazul în care prejudiciul a fost produs de către persoana, respectiv 

persoanele cuprinse în asigurare. La fel ca în raporturile obişnuite, dacă indemnizaţia 

de asigurare nu acoperă paguba terţului păgubit, acesta se poate îndrepta împotriva 

persoanei cuprinsă în asigurare pentru diferenţă. Terţul păgubit nu îl va putea acţiona 

pe contractantul asigurării, atâta vreme cât nu el a cauzat prejudiciul. Nu este exclus 

ca prejudiciul să constituie rezultatul faptei în participaţie a contractantului asigurării 

cu persoana sau persoanele cuprinse în asigurare, caz în care, pentru diferenţa 

neacoperită de indemnizaţia de asigurare, terţul păgubit are la alegere urmărirea 

tuturor celor vinovaţi de producerea prejudiciului, sau doar a unuia din ei, cel mai 

solvabil, ştiut fiind faptul că răspunderea este solidară. 

în poliţa de asigurare poate fi cuprinsă răspunderea doar a persoanei cuprinsă în 

asigurare sau a ambilor, adică atât răspunderea contractantului cât şi cea a persoanei 

cuprinsă în asigurare. Legea foloseşte singularul dar credem că nu există 
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impedimente ca în acelaşi contract de asigurare să fie cuprinsă răspunderea civilă a 

mai multor persoane. 

Efectele cu privire la moştenitorii terţului păgubit 

Contractul de asigurare de răspundere civilă produce efecte juridice faţă de 

moştenitorii terţului păgubit în caz de deces a acestuia. Fapta delictuală a asiguratului 

sau acţiunea mecanică a diferitelor lucruri sau animale pot produce consecinţe 

deosebit de grave terţului păgubit, culminând cu moartea acestuia. De cele mai multe 

ori moştenitorii terţului păgubit suportă anumite prejudicii, constând în cheltuielile cu 

eventualele îngrijiri medicale, medicamente, tratamente speciale de vindecare sau 

recuperare, anterioare decesului, cheltuieli cu înmormântarea, piatra funerară, 

parastasele şi pomenirile tradiţionale etc. Moartea terţului păgubit poate cauza şi 

diferite prejudicii morale moştenitorilor acestuia. 

Indiferent de natura prejudiciului, material sau moral, moştenitorii terţului 

păgubit vor putea uza de asigurarea de răspundere civilă a persoanei vinovate de 

survenirea cazului asigurat. în concret, moştenitorii terţului păgubit se pot îndrepta 

împotriva asigurătorului de răspundere civilă pentru prejudiciile suferite, astfel cum 

au fost mai sus exemplificate. De altfel, prin decesul terţului păgubit, efectuarea 

cheltuielilor sau suferinţele provocate conferă în mod indirect moştenitorilor calitatea 

de terţi păgubiţi. Moştenitorii au dreptul să fie despăgubiţi de către asigurător pentru 

prejudiciile suferite în limita sumei asigurate. Aceeaşi posibilitate o au moştenitorii şi 

faţă de autorul prejudiciului în cazul în care indemnizaţia de asigurare nu acoperă, în 

întregime, prejudiciul produs. 

Efectele contractului de asigurare cu privire la moştenitorii asiguratului 

Asigurarea de răspundere civilă produce anumite consecinţe juridice şi în 

persoana moştenitorilor asiguratului. 

Forma de asigurare pe care o analizăm acoperă răspunderea civilă delictuală a 

asiguraţilor faţă de participanţii raporturilor juridice cărora le-ar putea pune în pericol 

viaţa, sănătatea sau diferite valori patrimoniale. Cu prilejul producerii prejudiciului, 

fiind pe tărâm delictual, victima are la alegere acţionarea asigurătorului de răspundere 

civilă sau asiguratului, adică autorului faptei delictuale cauzatoare a pagubei. în cazul 
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în care autorul prejudiciului decedează, terţul păgubit sau după caz moştenitorii 

acestuia se pot îndrepta cu acţiune împotriva moştenitorilor autorului faptei. Desigur 

că această acţiune izvorăşte din raporturile civile delictuale. Este posibil însă ca 

moştenitorii autorului faptei să despăgubească terţul păgubit, caz în care au acţiune 

împotriva asigurătorului de răspundere civilă în temeiul contractului. 

Dar regresul poate fi şi invers, asigurătorul împotriva moştenitorilor 

asiguratului, adică a autorului faptei. O astfel de situaţie este atunci când asiguratul a 

produs fapte cu intenţie. în această ipoteză, asigurătorul este obligat să despăgubească 

persoana vătămată, dar în caz de deces a asiguratului (autorului faptei), se întoarce şi 

recuperează sumele de la moştenitorii acestuia. Este o situaţie puţin atipică 

raporturilor de asigurare, în care regula este că moştenitorii asiguratului încasează 

indemnizaţia de asigurare şi nu acordă despăgubiri terţilor. Acesta este specificul 

asigurării de răspundere civilă, anume că, acoperă pagubele produse terţilor şi nu pe 

cele ale propriilor asiguraţi. 

Efectele contractului cu privire la intermediarii în asigurări 

Majoritatea contractelor de asigurare, indiferent de riscurile asigurate, forma 

asigurării, părţile contractante sau orice alte elemente, se încheie prin mijlocirea unor 

persoane specializate denumite intermediari în asigurări. Dintre aceştia, ponderea cea 

mai mare o deţin brokerii de asigurare şi agenţii de asigurare. Agentul de asigurare 

încheie aceeaşi formă de asigurări doar pentru o singură societate de asigurări, iar 

brokerul poate intermedia orice fel de asigurare în numele şi în contul asigurătorilor 

de la care a primit mandat. Mai mult, brokerul de asigurare acordă consultanţă 

asiguraţilor, încasează primele de asigurare, comunică producerea riscului asigurat, 

eventuale cauze de modificare a condiţiilor de asigurare etc., dar cu toate acestea 

brokerul nu este parte în contractul de asigurare. Aceasta deoarece, aşa cum am mai 

arătat, atât brokerul cât şi agentul de asigurare încheie contractele de asigurare în 

numele şi pe seama asigurătorului şi nu în nume propriu. Prin urmare, intermediarii în 

asigurări primesc un mandat cu reprezentare de la asigurătorii pentru care lucrează. 

Principalul efect juridic produs de încheierea contractului prin intermediari este 

acela că drepturile şi obligaţiile specifice raporturilor de asigurare se nasc, se 
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modifică şi se sting direct între asigurat şi societatea de asigurare cu care s-a încheiat 

contractul. 

Dacă pe parcursul derulării contractului de asigurare se ivesc anumite 

neregularităţi, precum nedepunerea de către intermediar a poliţelor de asigurare pe 

care le-a perfectat, nedepunerea sumelor de bani încasate cu titlu de prime de asi 

gurare de la asiguraţi, necomunicarea modificării circumstanţelor riscului asigurat 

etc., raportul de asigurare rămâne valabil iar pentru toate aceste deficienţe va fi atrasă 

răspunderea intermediarului în cauză. De pildă, dacă intermediarul a încheiat 

contractul de asigurare şi a încasat primele de asigurare aferente, dar nu le-a depus la 

societatea de asigurare şi între timp se produce riscul asigurat, terţul păgubit va fi 

indemnizat de societatea de asigurare. în astfel de situaţii, când asiguratul sau terţul 

păgubit face dovada existenţei contractului de asigurare despre care asigurătorul nu 

are cunoştinţă, pentru că intermediarul nu i-a comunicat poliţa sau nu i-a depus 

primele de asigurare, asigurătorul va despăgubi asiguratul sau terţul după caz, dar va 

recupera sumele plătite de la intermediarul nediligent sau de rea-credinţă. Aşadar, cu 

excepţia fraudei, asiguratul beneficiază de asigurare indiferent de acţiunile sau 

inacţiunile intermediarului ulterioare încheierii contractului. Altfel spus, asigurătorul 

nu va putea refuza despăgubirea terţului sau asiguratului de bună-credinţă pe motiv 

că intermediarul care a mijlocit raportul de asigurare nu a depus poliţa de asigurare 

ori sumele încasate cu titlu de primă de la asigurat sau contractantul asigurării. 

5.3. Rezumat 
 

În cuprinsul acestui capitol au fost prezentate efectele contractului de asigurare. 

 

5.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
 

1) Asigurarea de răspundere civilă produce consecințe juridice: 
a.  în persoana moștenitorilor asiguratului;  
b. în persoana ascendenților asiguratului; 
c. nicio variantă. 
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Capitolul VI. 

Încetarea contractului de asigurare 
 

 
 

6.1. Introducere 
 

 
În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate modalitățile de încetare a 

contractului de asigurare. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 1 oră. 

6.2. Conţinut 
 

 
Contractul de asigurare trebuie să prevadă momentul începerii şi cel al încetării 

răspunderii asigurătorului, menţiune care impune practic delimitarea între durata 

contractului de asigurare şi perioada de asigurare. Prin urmare, ca orice alt contract, şi 

contractul de asigurare încetează la data expirării duratei pentru care a fost încheiat. 

Reglementările din domeniul asigurărilor consacră câteva cazuri speciale de 

încetare a contractului de asigurare. 

Cazuri speciale de încetare a contractului de asigurare 

Producerea riscului asigurat anterior încheierii contractului de asigurare sau 

imposibilitatea producerii acestuia 

Un caz special de încetare a contractului de asigurare îl constituie producerea 

riscului asigurat înaintea începerii obligaţiei asigurătorului, precum şi imposibilitatea 

producerii acestuia după această dată. 

în acest sens, art. 2205 alin. (1) noul cod civil dispune: „Contractul de asigurare 

se desfiinţează de drept în cazul în care, înainte ca obligaţia asigurătorului să înceapă 

a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit 

imposibilă, precum şi dacă, după ce obligaţia menţionată a început să producă efecte, 

intervenirea riscului asigurat a devenit imposibilă”. 



43 
 

De reţinut că, potrivit textului de lege, producerea riscului asigurat înainte de 

începerea obligaţiei asigurătorului sau imposibilitatea producerii lui atrage încetarea 

de drept a contractului. Consecinţa ce decurge de aici este aceea că nu este necesară 

intervenţia instanţei de judecată care să o pronunţe, iar dacă totuşi aceasta este 

sesizată, de una din părţi, rolul ei se va rezuma la a constata intervenită rezilierea. 

Nu se confundă producerea riscului asigurat înainte de începerea obligaţiei 

asigurătorului cu producerea lui după această dată. Efectele sunt total diferite: în 

prima situaţie contractul încetează, pe când cea dea doua dă naştere obligaţiei 

asigurătorului de a plăti indemnizaţia de asigurare. în alţi termeni, producerea riscului 

anterior încheierii asigurării, sau imposibilitatea producerii lui, determină încetarea 

poliţei de asigurare, iar survenirea riscului asigurat după încheierea asigurării atrage 

activarea poliţei şi obligarea asigurătorului la despăgubiri. 

Pentru acest caz de încetare a contractului de asigurare ca urmare a producerii 

riscului asigurat înainte de începerea răspunderii asigurătorului sau a imposibilităţii 

producerii riscului, legiuitorul reglementează obligaţia asigurătorului de restituire a 

primelor plătite de către asiguratul în cauză. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 2205 

noul Cod Civil, atunci când asiguratul sau contractantul asigurării a plătit, fie şi 

parţial, prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu 

perioada neexpirată a contractului de asigurare. 

Neplata primelor de asigurare 

Un alt caz de reziliere a contractului de asigurare îl reprezintă neplata primelor 

de asigurare. Art. 2206 alin. (4) noul Cod Civil prevede că, dacă nu s-a convenit 

altfel, asigurătorul poate rezilia contractul în cazul în care sumele datorate de 

asigurat, cu titlu de primă, nu sunt plătite la scadenţă. Aşadar, rezilierea pentru 

neplata primei poate fi evitată, dar numai dacă este de acord asigurătorul. 

în contractul de asigurare se poate stabili un termen în care, după împlinirea 

scadenţei, asiguratul să achite prima în mod valabil şi astfel contractul să nu înceteze. 

Termenul pe care asigurătorii îl acordă asiguraţilor pentru plata primelor peste 

scadenţă poartă denumirea de termen de păsuire şi este cuprins între 15 şi 30 de zile. 

în concret, dacă este specificat în contract că plata sumelor se face în rate iar scadenţa 
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se stabileşte ca fiind 15 ale lunii şi se menţionează un termen de păsuire prin 

sintagma „asigurătorul primeşte ca valabilă prima de asigurare şi în termen de 15 zile 

de la expirarea scadenţei", sau expresii asemănătoare, contractul se menţine în 

vigoare dacă asiguratul achită sumele ce alcătuiesc conţinutul primei de asigurare. 

Principalul efect al unei astfel de clauze este acela că dacă riscul asigurat se produce 

după împlinirea scadenţei dar în termenul de păsuire, asigurătorul va plăti 

indemnizaţia de asigurare, fiind încă în perioada de asigurare, având posibilitatea 

compensării primei ce i se datorează cu despăgubirile pe care trebuie să le plătească. 

în schimb, dacă nu există o astfel de clauză, producerea riscului asigurat exonerează 

asigurătorul de orice fel de obligaţie, acesta putând considera contractul ca fiind 

reziliat. 

O altă soluţie de remediu a contractului de asigurare pentru neplata primelor de 

asigurare o constituie suspendarea efectelor juridice ale contractului de asigurare în 

cauză. Nimic nu împiedică părţile contractului de asigurare să stipuleze o clauză prin 

care să prevadă că neplata primelor atrage suspendarea contractului, iar nu rezilierea 

lui. O astfel de clauză are meritul de a salvgarda contractul de asigurare, desigur cu 

consecinţa juridică a decăderii debitorului din perioada de asigurare. Contractul de 

asigurare nu este reziliat, dar pe perioada suspendării asigurătorul este scutit de 

obligaţia de garanţie. Cu alte cuvinte, dacă în perioada de suspendare se produce 

riscul asigurat, asigurătorul nu este obligat la plata indemnizaţiei de asigurare. 

Efectele contractului de asigurare suspendat se vor relua după plata primelor de 

asigurare. Aşadar, în caz de suspendare, pentru reluarea raporturilor de asigurare nu 

este necesară încheierea unui nou contract, debitorul redobândind calitatea de asigurat 

prin simpla reluare a plăţii primelor de asigurare. Este posibil ca în contractul de 

asigurare să se prevadă o anumită perioadă de timp de la plata primelor după care 

contractul suspendat să-şi reia efectele în întregime, inclusiv cu obligaţia 

asigurătorului de despăgubire în caz de survenire a riscului asigurat. De asemenea, se 

poate prevedea ca pentru reactivarea efectelor contractului de asigurare, asiguratul să 

fie obligat la plata primelor restante şi eventual a unui supliment de primă. 

Denunţarea contractului 
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Un alt caz de încetare este denunţarea contractului, reglementat în mod expres 

de art. 2209 noul Cod Civil, potrivit cu care, denunţarea contractului de asigurare de 

către una dintre părţi se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de 

cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte. 

Se observă că pentru a opera denunţarea nu se cere ca această menţiune să fie 

stipulată în contract, ea se va aplica în virtutea legii, dacă partea intenţionează acest 

lucru. Denunţarea poate fi invocată de oricare din părţile contractante, deoarece legea 

nu distinge în acest sens. Tot astfel, partea care uzează de acest mod de încetare a 

contractului de asigurare nu este obligată să motiveze atitudinea sa, adică nu trebuie 

să înfăţişeze sau să-i justifice celeilalte părţi hotărârea de denunţare. Singura cerinţă 

este notificarea, cu cel puţin 20 de zile înainte, a intenţiei de denunţare, adică 

acordarea acestui termen de preaviz. Sancţiunea nerespectării termenului de preaviz 

nu poate fi decât obligarea părţii în culpă la despăgubiri. Credem că, dacă în termenul 

de preaviz se produce riscul asigurat, în lipsă de stipulaţie contrară în contract, 

asigurătorul este obligat la plata indemnizaţiei de asigurare. Aceasta întrucât, pe 

perioada preavizului, contractul nu este suspendat, nici întrerupt, el producându-şi 

toate efectele specifice. Legea nu prevede, dar socotim că partea poate reveni asupra 

deciziei de denunţare şi astfel contractul este salvat, dacă bine înţeles şi 

cocontractantul este de acord. 

Spre deosebire de dreptul comun’, denunţarea contractului de asigurare nu 

impune nici condiţia ca acesta să fie fără termen. Ca atare, asigurarea se poate 

denunţa chiar dacă este menţionată durata contractului şi perioada de asigurare. 

în ceea ce priveşte forma denunţării, normele legale nu cuprind reguli speciale, 

ceea ce înseamnă că denunţarea poate fi făcută prin orice mijloace, importantă fiind 

voinţa neîndoielnică de denunţare şi informarea părţii cocontractante în legătură cu 

acest mod de încetare a contractului. Fiind un drept recunoscut de lege părţilor 

contractului de asigurare, exercitarea lui nu îndreptăţeşte cocontractantul la plata 

daunelor interne (qui suo iure utitur neminem leadet). 

Desigur că asigurarea încetează şi prin acordul de voinţă al ambelor părţi, tot 

astfel cum ia şi fiinţă, în virtutea principiului mutus consensus mutus dissensus. Când 
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contractul de asigurare încetează ca efect al voinţei ambelor părţi, nu mai este necesar 

termenul de preaviz, întrucât această condiţie se cere doar în caz de denunţare. 

Expirarea duratei contractului 

Contractul de asigurare se încheie pentru o anumită perioadă de timp. Se 

înţelege că la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de 

asigurare încetează. Ca orice alt contract, contractul de asigurare încetează la 

expirarea 

duratei sale, fără să fie necesară îndeplinirea vreunei formalităţi din partea 

societăţii de asigurare sau din partea asiguratului. Reglementările din domeniul 

asigurărilor nu prevăd în mod expres, dar considerăm că nu există impedimente ca 

părţile să convină prelungirea contractului de asigurare şi după expirarea duratei 

pentru care a fost încheiat’. Bunăoară, se poate stipula că la expirarea duratei, dacă 

asiguratul continuă plata primelor de asigurare, contractul de asigurare se prelungeşte 

automat. Prelungirea contractului de asigurare în astfel de condiţii poate fi pentru o 

perioadă echivalentă celei expirate sau pentru o perioadă nedeterminată. în toate 

cazurile însă, dacă nu se prevede nimic în contract, acesta încetează la data expirării 

perioadei pentru care a fost încheiat. 

Încetarea perioadei de asigurare 

încetarea perioadei de asigurare nu se confundă cu încetarea contractului de 

asigurare. Este posibil să existe contract de asigurare valabil încheiat, dar cu toate 

acestea să nu fi început perioada de asigurare sau asiguratul să fie decăzut din 

perioada de asigurare datorită faptului că nu a început obligaţia asigurătorului de 

garanţie a plăţii indemnizaţiei pentru survenirea evenimentului asigurat. O astfel de 

posibilitate rezultă chiar din cuprinsul art. 2201 noul Cod Civil care dispune că în 

contractul de asigurare trebuie să fie prevăzut momentul începerii şi cel al încetării, 

răspunderii asigurătorului. Desigur că, expresia „momentul începerii şi cel al încetării 

răspunderii asigurătorului” de care face vorbire norma legală echivalează cu perioada 

de asigurare. 

Pentru asigurat, important este, nu să aibă un contract de asigurare valabil 

încheiat, cât să fie cuprins în perioada de asigurare, adică răspunderea asigurătorului 
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să opereze cu toate efectele sale juridice. O situaţie în care există contract de 

asigurare dar nu suntem în prezenţa perioadei de asigurare o întâlnim în cazul 

suspendării efectelor contractului de asigurare datorită neplăţii primelor de asigurare 

de către persoana asigurată. Nu este începută perioada de asigurare nici în cazul 

asigurărilor supuse termenului suspensiv. De pildă, se încheie un contract de 

asigurare asupra unui bun ce urmează a fi exploatat în regim de leasing, dar se 

stipulează că răspunderea asigurătorului începe din momentul efectuării recepţiei 

făcute între furnizorul bunului şi locatarul utilizator din contractul de leasing. 

Principala consecinţă ce decurge din neînceperea perioadei de asigurare sau 

încetarea acesteia o constituie inexistenţa obligaţiei de despăgubire a asigurătorului 

pe această perioadă în caz de survenire a riscului asigurat. 

în consecinţă, încetarea perioadei de asigurare nu atrage încetarea contractului 

de asigurare dacă părţile au stipulat alternative de salvgardare a contractului, dar 

acesta nu-şi produce toate efectele specifice, cel mai importat efect juridic inactiv 

fiind cel al obligaţiei de răspundere a asigurătorului. 

Survenirea cazului asigurat 

Survenirea cazului asigurat nu constituie cauză de încetare a contractului. 

Scopul încheierii contractului de asigurare îl constituie atragerea răspunderii 

asigurăto 

rului prin plata despăgubirilor produsă de survenirea evenimentului asigurat. 

Aşadar, survenirea cazului sau riscului asigurat nu încetează contractul de asigurare, 

ci declanşează obligaţia asigurătorului de plată a despăgubirilor. 

Prin urmare, chiar dacă se produce riscul asigurat, contractul de asigurare 

continuă să-şi producă efectele sale specifice. Ba mai mult, în perioada de asigurare, 

asigurătorul va acoperi pagubele indiferent de câte ori survine evenimentul asigurat. 

Aceasta întrucât asigurarea este limitată de perioada de asigurare şi riscurile 

asigurate, iar nu de numărul repetării acestora. 

Decesul asiguratului 

Decesul asiguratului nu produce aceleaşi consecinţe juridice în toate contractele 

de asigurare. 
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în asigurările de persoane, riscul decesului determină încetarea contractului de 

asigurare. Neîndoielnic, decesul creează obligaţia asigurătorului de plată a 

indemnizaţiei de asigurare către beneficiarul asigurării ori moştenitorii asiguratului, 

după caz. Dar contractul de asigurare încetează deoarece asigurarea rămâne fără 

obiect. 

în ceea ce priveşte asigurarea de bunuri, decesul asiguratului atrage încetarea 

contractului de asigurare, pentru că dispare interesul în asigurare. Moştenitorii 

asiguratului decedat pot continua raporturile de asigurare, deoarece prin deschiderea 

moştenirii dobândesc o dată cu patrimoniul şi interes în asigurare. Desigur că 

moştenitorii au posibilitatea încheierii unui nou contract de asigurare asupra bunului 

în cauză sau chiar asupra întregii moşteniri în condiţiile negociate cu societatea de 

asigurare. 

Efectele juridice ale decesului asiguratului din contractul de asigurare de 

răspundere civilă se împart în două categorii, în funcţie de obiectul asigurării. Astfel, 

trebuie să distingem asigurările de răspundere civilă cauzată de folosirea unor bunuri 

de asigurarea care priveşte exercitarea unei profesii sau desfăşurarea unei activităţi 

pentru care există obligaţia încheierii contractului de asigurare. Dacă asigurarea de 

răspundere civilă poartă asupra bunului, moartea asiguratului nu atrage încetarea 

contractului de asigurare, deoarece o astfel de asigurare nu are caracter intuitu 

personae. De exemplu, în cazul asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de autovehicule, moartea asiguratului nu atrage încetarea 

contractului de asigurare. Aceasta deoarece obligaţia asigurării este în virtutea 

folosinţei autovehiculului şi al evitării producerilor de consecinţe nefaste terţilor 

păgubiţi. Este adevărat că pentru această categorie de asigurări legea face vorbire de 

proprietarul autovehiculului dar la fel de bine asigurarea poate fi încheiată şi de 

utilizatorul acestuia. Legea se preocupă mai mult de obligaţia existenţei unei asigurări 

de răspundere civilă pentru accidente produse de autovehicule în sensul că în lipsa 

unei astfel de asigurări autovehiculul nu poate circula, şi mai puţin de persoana care 

încheie efectiv asigurarea şi eventual face plata primelor de asigurare. Asigurarea 

astfel încheiată rămâne valabilă până la expirarea duratei prevăzute în contract. 
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înseamnă că dacă autovehiculul sau alt bun asigurat pentru răspundere civilă produce 

un prejudiciu terţului păgubit, moartea asiguratului nu absolvă asigurătorul de 

obligaţia acordării despăgubirilor. 

Alta este situaţia în cazul asigurărilor care privesc exercitarea anumitor profesii 

sau activităţi pentru care legea impune sau asiguratul de bună voie încheie un 

contract de asigurare de răspundere civilă. Am făcut menţiunea în cele 

anterioare că există diferite profesii a căror exercitare obligă la încheierea 

contractului de asigurare de răspundere civilă. Avem în vedere de pildă asigurarea 

managerilor societăţilor comerciale, asigurarea practicienilor în insolvenţă, asigurarea 

avocaţilor, asigurarea medicilor, farmaciştilor şi altor furnizori de servicii medicale 

etc., în care moartea asiguratului atrage şi încetarea contractului de asigurare. Aceasta 

întrucât astfel de asigurări capătă caracter intuitu personae şi pierderea calităţii 

determină şi încetarea contractului de asigurare. Aşadar, moartea avocatului sau 

practicianului în insolvenţă, spre exemplu, atrage şi încetarea contractului de 

asigurare de răspundere civilă. 

Desigur că asigurările de malpraxis încetează şi prin pierderea calităţii sau 

profesiei pentru care a fost încheiată asigurarea. Bunăoară, dacă managerul societăţii 

comerciale a fost revocat din funcţie, contractul de asigurare de răspundere civilă 

rămâne fără obiect, deoarece astfel de asigurări acoperă doar prejudiciile produse în 

legătură cu exercitarea profesiei sau activităţii pentru care s-a încheiat, iar nu pentru 

orice fel de prejudicii produse terţilor. Şi în astfel de situaţii, prin ipoteză, riscul 

asigurat nu se mai poate produce atâta vreme cât asiguratul şi-a pierdut dreptul de a 

exercita profesia sau activitatea pentru care s-a încheiat asigurarea. 

Putem spune că în astfel de situaţii sunt îndeplinite cerinţele reglementate de art. 

2205 noul Cod Civil, care dispune că, în cazul în care după începerea obligaţiei 

asigurătorului, producerea riscului a devenit imposibilă, contractul se desfiinţează de 

drept, iar în eventualitatea în care asiguratul sau contractantul asigurării a plătit toată 

prima sau o parte din ea, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu 

perioada neexpirată a contractului de asigurare 
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6.3. Rezumat 
 

În cuprinsul acestui capitol au fost prezentate modalitățile de încetare a 

contractului de asigurare. 

 
 

6.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
 

1) Contractul de asigurare încetează: 
          a.  prin decesul asiguratului; 
          b.  prin neplata primelor de asigurare; 
          c.   expirarea duratei contractului; 

 

6.5. Bibliografie recomandată 
 

a. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ed. a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, București, 2021; 

b. Irina Sferidan, Dreptul asigurărilor, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, București, 

2020; 

c. Codul civil. 
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Răspunsuri la 
testele de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

 
4) Asigurările pot fi: 

a. opționale; 

b. facultative; 

c. obligatorii. 

5) Funcțiile asigurării sunt: 

a. compensarea pagubelor produse asiguraţilor; 

b. prevenirea şi combaterea pagubelor produse de calamităţi  

sau accidente; 

c. funcția finaciară. 

6) Contractul de asigurare este: 

a. Un contract de adeziune; 

b. Un contract de dreptul muncii; 

c. Un contract aleator. 

7) Care sunt caracterele juridice ale contractului de asigurare? 

a. Caracter consensual; 

b. Caracter oneros; 

c. Caracter retributiv. 

8) Obligațiile sunt instituite: 

a. în sarcina asiguratorului: 

b. în sarcina asiguratului. 

c. în sarcina angajatorului. 

6) Asigurarea de viață este: 

a. un acord; 
b. o înţelegere prin care asiguratul plăteşte o anumită sumă de bani; 
c. este gratuită. 

7) Asigurarea de răspundere civilă produce consecințe juridice: 
a.  în persoana moștenitorilor asiguratului;  
b. în persoana ascendenților asiguratului; 
c. nicio variantă. 

8) Contractul de asigurare încetează: 
          a.  prin decesul asiguratului; 
          b.  prin neplata primelor de asigurare; 
          c.   expirarea duratei contractului. 


