
Sistemul
Carte Verde - este administrat de Consiliul Birourilor - CoB, 

- CoB – este un organism international înființat 

în 1949, cu sediul inițial la Londra, iar în 
prezent la Bruxelles

Sistemul Carte Verde:

- a fost creat la 1 ianuarie 1953 sub egida
Comisiei Economice pentru Europa a ONU

România a aderat la Sistemul Carte Verde în 

anul 1965 



Sistemul
Carte Verde

- peste 1500 de asigurători RCA fac parte din 

cele 47 de birouri membre ale CoB

- 47 de birouri naționale membre ale CoB

- 48 de state reprezentate de cele 47 de 
birouri naționale membre ale CoB

- peste 400.000 de daune sunt produse și se 

gestionează în Sistemul Carte Verde în fiecare 

an  



BAAR 
în Sistemul

Carte Verde România – generează aproape 8%

din numărul total de daune Carte 

Verde din Sistem – daune externe

parcul auto din România reprezintă 

aproape 2% din întreg parcul auto 

din Sistemul Carte Verde  

BAAR/România – este pe locul 3 în 

tot Sistemul CV din punct de vedere 

al numărului de daune externe 



BAAR 
în Sistemul

Carte Verde

peste 1500 de societăți de asigurare RCA în 

Sistemul Carte Verde din 48 de țări

BAAR are 11 membri, sociteăți de asigurare RCA, 

dintre care:

- 9 autorizate RCA în România

- 2 autorizate RCA în alte state din SEE (RCA în 

România pe baza libertății de prestare a 

serviciilor FOS)



BAAR 
în Sistemul

Carte Verde

Este pentru prima dată în istoria Consiliului 

Birourilor când unui reprezentant al României 

i se încredințează o responsabilitate la acest 

nivel, România fiind membră în Sistemul Carte 

Verde din anul 1965.

În anul 2020 

Sorin Greceanu, director general BAAR, a fost

ales Vicepreședinte al Consiliului Birourilor

(CoB)



BAAR 

Costul pentru 
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BAAR 

Costul 
falimentelor

 - milioane EUR - Astra Carpatica TOTAL

Platile BAAR pentru falimentele Astra si Carpatica 42 61 104

din care BAAR a recuperat 26 36 62

Daune avizate si neachitate ("RBNS") 14 24 38

din care BAAR estimeaza ca va recupera, dupa plata 6 7 13

TOTAL costuri estimate pentru falimentele Astra 57 85 142

din care recuperari actuale si viitoare/estimate 31 43 75

Costul falimentelor Astra si Carpatica

Pentru falimentele ex membrilor ASTRA și Carpatica, BAAR a 

plătit 104 milioane de Euro - din care până acum au fost 

recuperate 62 de milioane de Euro de la FGA și din 

reasigurare. Rezervele rămase pentru daunele avizate sunt  de 

38 milioane de Euro astfel, costul total va fi de aproximativ 142 

milioane de Euro.  



• Birou Carte Verde

• Organism de Compensare

• Organism Plată despăgubiri

• Centru de informare

• Administrare AIDA

• Statistici

• Asigurare de frontieră

• Agurați cu risc ridicat

• Emitere certificate daunalitate

BAAR 

Atribuții



Context național

La începutul 
anului 2020 în
România erau
7.9 milioane
de persoane
care dețineau
permis de 
conducere

Rețeaua de 
drumuri publice a 
României avea, la 
începutul anului 
2020, o lungime 
totală 86.391 de 
kilometri

Cele mai multe 
accidente rutiere grave 
s-au produs pe raza 
localităţilor 39,4%. 
Drumurile din afara 
localităţilor, au cel mai 
ridicat indice de 
mortalitate, de 33.8%



Dinamica accidentelor grave

România a înregistrat, în intervalul 2010-2019, 
o reducere a numărului persoanelor decedate
în accidente rutiere cu 21,6%.



Dinamica accidentelor grave

Rata mortalității rutiere a fost, în 2019, de 96 
de decese la 1 milion de locuitori, cu mult
peste media europeană, de 51 de decese la 1 
milion de locuitori.



Dinamica accidentelor grave



Dinamica accidentelor grave

30% Modul cel mai frecvent de producere a 
coliziunii a fost impactul dintre vehicul şi pieton, 

15% Coliziunea laterală reprezintă a doua
categorie ca număr de evenimente

9,8% Coliziunea frontală

9,4% Coliziunea cu obstacol în afara carosabilului



Dinamica accidentelor grave

Accidentele 
rutiere produse 
până la ora 07.00 
şi după ora 20.00, 
deşi mai puţine ca 
număr, au 
provocat o 
mortalitate mai 
ridicată

Principalele cauze pentru producerea 
accidentelor grave:

• Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum
• Traversarea neregulamentară de către 

pietoni
• Abaterile bicicliștilor
• Neacordarea de prioritate pietonilor
• Neacordare de prioritate vehiculelor



Structura parcului auto național la final 2020

9,2 milioane vehicule 
înmatriculate
cu o vechime/vârstă 
medie de peste 15 
ani

Structura pe vechime:

0-5 ani: 10%
6-10 ani: 11%
>10 ani:79%
Aproape 80% din parcul auto 
are o vechime de peste 10 ani.


