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I. CUPRINS 
 

Partea I. Contractul de asigurare, formare şi executare  
şi încetare ....................................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul I. Contractul – instrument juridic principal  
al asigurării persoanei......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea I. Noţiunea, reglementarea şi clasificarea asigurărilorEroare! Marcaj în document
Secţiunea a II-a. Funcţiile şi principiile asigurăriiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a III-a. Evoluţia contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit.

Capitolul II. Formarea contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedef
Secţiunea I. Părţile contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Asiguratul – persoană fizică sau juridicăEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Asigurătorul – societate comercialăEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Intermediarii în asigurare ...Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Agentul de asigurare ..........Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea a II-a. Conţinutul contractuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a III-a. Condiţiile contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit

§.1. Capacitatea de a contracta..Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Consimţământul .................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Obiectul contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Cauza contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.5. Riscul contractului .............Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Definire ....................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Caracterele riscului ..Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul III. Executarea şi încetarea asigurăriiEroare! Marcaj în document nedefi
Secţiunea I. Durata contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a II-a. Proba contractuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a III-a. Interpretarea contractuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a IV-a Clauzele abuzive în contractul de asigurareEroare! Marcaj în document ne
Secţiunea a V-a. Cesiunea contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefin
 
Partea a II-a. Particularităţile asigurării de bunuriEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul I. Încheierea asigurării de bunuriEroare! Marcaj în document nedefinit.
Secţiunea I. Obligaţii prealabile ale părţilorEroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Informarea asiguratului înainte de încheierea contractuluiEroare! Marcaj în document
§.2. Informarea asigurătorului înainte de încheierea contractuluiEroare! Marcaj în docume

Secţiunea a II-a. Condiţiile de validitate specifice asigurării de bunuriEroare! Marcaj în doc
§.1. Capacitatea de a încheia un contract de asigurareEroare! Marcaj în document nedefin
§.2. Consimţământul părţilor contractanteEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Obiectul contractului de asigurare de bunuriEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Cauza contractului de asigurare de bunuriEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.5. Riscul şi interesul asigurăriiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Riscul asigurabil şi riscul asiguratEroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Riscul asigurat şi riscul lucruluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 

 



C. Riscul catastrofic......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
D. Interesul asigurabil şi interesul asiguratEroare! Marcaj în document nedefini

Capitolul II. Executarea şi încetarea asigurării de bunuriEroare! Marcaj în docum
Secţiunea I. Obligaţiile asigurătoruluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 

A. Constatarea producerii evenimentului asigurat şi evaluarea 
pagubelor..................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

B. Obligaţia de plată a indemnizaţiei de asigurareEroare! Marcaj în document n
Secţiunea a II-a. Drepturile şi obligaţiile asiguratuluiEroare! Marcaj în document nedefinit

§.1. Drepturile asiguratului .......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Modificarea contractuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Dreptul asiguratului de a încheia asigurări suplimentareEroare! Marcaj în doc
§.2. Obligaţiile asiguratului.......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Obligaţia de plată a primei de asigurareEroare! Marcaj în document nedefini
B. Obligaţia asiguratului de întreţinere a bunului asiguratEroare! Marcaj în docu
C. Obligaţia de informare a asigurătorului în privinţa modificării  

circumstanţelor care agravează risculEroare! Marcaj în document nedefinit.
D. Obligaţia de a declara existenţa altor asigurări încheiate cu 

privire la  
acelaşi risc................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

E. Dreptul la plata indemnizaţieiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
F. Comunicarea producerii evenimentului asiguratEroare! Marcaj în document n
G. Constatarea producerii evenimentului asigurat şi evaluarea 

pagubelor..................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Efectele juridice ale contractului de asigurare faţă de succesorii  

asiguratului...........................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Efectele juridice ale contractului de asigurare faţă de creditorii  

chirografari...........................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.5. Efectele contractului cu privire la intermediarii în asigurareEroare! Marcaj în docume
§.6. Efectele contractului de asigurare cu privire la raporturile  

de coasigurare ......................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a III-a. Încetarea asigurării de bunuriEroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Moduri obişnuite de încetare a contractului de asigurare de asigurare  
de bunuri ..............................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

A. Ajungerea la termen.Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Producerea evenimentului asiguratEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Moduri speciale de încetare a contractului de asigurareEroare! Marcaj în document ne
A. Denunţarea contractului de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit.
B. Rezilierea contractuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
C. Suspendarea contractuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
D. Prescripţia în materie de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
E. Pierderea interesului în asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
F. Nulitatea contractului de asigurare de bunuriEroare! Marcaj în document ned

Capitolul III. Varietăţi ale asigurării de bunuriEroare! Marcaj în document nedefin
Secţiunea I. Asigurarea bunurilor, banilor şi a altor valori pentru  
cazurile de furt prin efracţie şi acte de tâlhărieEroare! Marcaj în document nedefinit. 

 



Secţiunea a II-a. Asigurarea bunurilor casabileEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a III-a. Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj,  
a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru cazuri de avarii accidentale  
şi asigurarea echipamentelor electroniceEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a IV-a. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor  
pentru cazuri de avarii accidentale..Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a V-a. Asigurarea de pierdere a profituluiEroare! Marcaj în document nedefinit.
Secţiunea a VI-a. Asigurarea bunurilor şi asigurarea mărfurilor  
pe timpul transportului maritim ......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul IV. Cazuri practice întâlnite în jurisprudenţa străină şi  
românească în materie de asigurăriEroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Jurisprudenţa recentă a Curţii Europene de Justiţie în materie de  
asigurări................................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.2. Cazuri practice întâlnite în jurisprudenţa româneascăEroare! Marcaj în document ned
§.3. Caz practic întâlnit în jurisprudenţa francezăEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul V. Asigurarea de bunuri în reglementarea Noului Cod 
civil ....................................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

 
Partea a III-a. Asigurarea obligatorie a locuinţei: varietate  
a asigurării de bunuri ......................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul I. Asigurarea locuinţei: definire, riscuri, reglementareEroare! Marcaj în 
Secţiunea I. Terminologia legii privind asigurarea obligatorie  
a locuinţelor.....................................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Riscurile acoperite..............Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Riscul catastrofic natural....Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Poliţa de asigurare ..............Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Prima de asigurare şi sumele asigurateEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea a II-a. Reglementarea contractului de asigurare a locuinţeiEroare! Marcaj în docu
Capitolul II. Particularităţi ale formării contractuluiEroare! Marcaj în document n

Secţiunea I. Obiectul asigurării.......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a II-a. Părţile contractanteEroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Asiguraţii............................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Asigurătorul........................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea a III-a. Conţinutul contractului de asigurare a locuinţei.  
Forma ..............................................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul III. Efectele şi încetarea asigurării locuinţelorEroare! Marcaj în docume
Secţiunea I. Drepturile şi obligaţiile asiguratuluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a II-a. Drepturile şi obligaţiile asigurătoruluiEroare! Marcaj în document nedefin
Secţiunea a III-a. Încetarea contractului de asigurare obligatorie a locuinţelorEroare! Marcaj

Capitolul IV. Asigurarea locuinţelor în legislaţia europeană şi  
internaţională....................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea I. Asigurarea locuinţei în legislaţia francezăEroare! Marcaj în document nedefini
§.1. Scurt istoric şi particularităţile asigurării de locuinţeEroare! Marcaj în document nede

 



§.2. Condiţiile primirii indemnizaţiei de asigurare în cazul catastrofelor  
naturale şi a aplicării garanţiei pentru catastrofe naturaleEroare! Marcaj în document n

Secţiunea a II-a. Procesul indemnizaţiei pentru catastrofe naturaleEroare! Marcaj în docume
§.1. Forma declaraţiei de sinistru, tipuri de asigurări, documente de 

furnizat, sancţiuni.................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Declaraţia în caz de pluralitate de asigurători. Asigurări 

cumulative................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Asigurări succesive ..Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
C. Documente de furnizatEroare! Marcaj în document nedefinit. 
D. Sancţiuni ..................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Indemnizaţia acordată de asigurător şi valoarea indemnizaţiei pentru 

catastrofe naturale ................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Prima manifestare a risculuiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Instituirea unei sume obligatoriiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
C. Utilizarea sumelor obţinute de către asiguratEroare! Marcaj în document ned
D. Unicitatea primei pentru catastrofe naturaleEroare! Marcaj în document nede

Secţiunea a III-a. Reglementarea şi particularităţile sinistrelor  
produse de catastrofe naturale.........Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Crearea unui „fond de prevenţie a riscurilor naturale majore”Eroare! Marcaj în docum
A. Reasigurarea catastrofelor naturaleEroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Garanţia pentru pagubele materiale directe asigurateEroare! Marcaj în docum
C. Indemnizaţia în limita valorii asigurateEroare! Marcaj în document nedefinit
§.2. Reperarea rapidă a evenimentelor naturale, tipuri de asigurări  

şi sancţiuni ...........................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Asigurararea pentru inundaţii, avalanşe şi mişcări de terenEroare! Marcaj în d
B. Asigurarea pentru incendiu, distrugerile din cauza apelor, 

spargerea  
geamurilor ................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

C. Sancţiuni în caz de neplatăEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Concluzii: bilanţul şi perspectivele regimului indemnizaţiei pentru  

catastrofe naturale ................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a II-a. Asigurarea locuinţei în alte stateEroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Asigurarea locuinţei în Marea BritanieEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Asigurarea locuinţei în GermaniaEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Asigurarea locuinţei în ItaliaEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Asigurarea locuinţei în cazul Ţărilor de JosEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.5. Asigurarea locuinţei în S.U.A.Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.6. Asigurarea locuinţei în CaliforniaEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.7. Asigurarea locuinţei în JaponiaEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.8. Asigurarea locuinţei în Noua ZeelandăEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.9. Asigurarea locuinţei în CanadaEroare! Marcaj în document nedefinit. 

 
Partea a IV-a. Contractul de asigurare a creditelor pentru exportEroare! Marcaj în documen

Capitolul I. Asigurarea creditelor pentru export: definire, 
caractere  
tehnici de finanţare, evoluţieEroare! Marcaj în document nedefinit. 

 



Secţiunea I. Consideraţii generale ..Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a II-a. Scurt istoric al asigurării credituluiEroare! Marcaj în document nedefinit.
Secţiunea a III-a. Tehnici de finanţare a exporturilorEroare! Marcaj în document nedefinit.
Secţiunea a IV-a. Asigurarea riscurilor financiareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a V-a. Asigurarea creditelor interne:Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a VI-a. Caracterele juridice ale contractului de asigurare şi 
asigurarea creditului pentru export .Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Caracterul sinalagmatic......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Caracterul aleatoriu ............Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Caracterul oneros ...............Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Caracterul intuitu personae Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul II. Riscul în contractul de asigurare a creditelorEroare! Marcaj în docum
Secţiunea I. Noţiuni generale, caractere şi felurile de riscEroare! Marcaj în document nedef

§.1. Caracterele riscului în contractul de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit.
§.2. Riscul de credit provenind din cauze comercialeEroare! Marcaj în document nedefini
§.3. Riscul de credit provenind din cauze necomercialeEroare! Marcaj în document nedefi
§.4. Riscurile de origine catastroficăEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.5. Riscuri ce nu pot face obiectul contractului de asigurare a  

creditului pentru export........Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
Secţiunea a II-a. Prima de asigurare în contractul de asigurare  
a creditului pentru export ................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

§.1. Modul de stabilirea a primei de către asigurătoriEroare! Marcaj în document nedefini
§.2. Prima de asigurare şi cauzele ce determină producerea risculuiEroare! Marcaj în docu
§.3. Durata primei de asigurare şi durata de rambursare a credituluiEroare! Marcaj în docu
§.4. Prima de asigurare şi prima de asigurare minimăEroare! Marcaj în document nedefini
§.5. Suma asigurată ...................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea a III-a. Cazul asigurat. Constatarea sinistruluiEroare! Marcaj în document nedefi
Secţiunea IV-a. Indemnizaţia de asigurare în contractul de  
asigurare a creditelor pentru export Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul III. Particularităţi ale formării şi executării asigurării  
creditelor pentru export ....Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea I. Părţile în contractul de asigurare a credituluiEroare! Marcaj în document nedef
§.1. Asiguratul în contractul de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Asigurătorul în contractul de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea a II-a. Obiectul asigurat-creditele care pot fi asigurateEroare! Marcaj în documen
§.1. Operaţiunile la export.........Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Creditul pentru export ........Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
A. Creditul furnizor ......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
B. Creditul acheteur......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Asigurarea ratelor de crediteEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.4. Asigurarea creditelor de investiţiiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.5. Asigurarea de fidelitate ......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Secţiunea a III-a. Obligaţiile asiguratului şi asigurătoruluiEroare! Marcaj în document nede
§.1. Plata primei de asigurare....Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Obligaţia de anunţare a cazului asiguratEroare! Marcaj în document nedefinit. 

 



Secţiunea a IV-a. Obligaţiile asigurătoruluiEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.1. Obligaţia de informare .......Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.2. Obligaţia de acoperire a riscurilorEroare! Marcaj în document nedefinit. 
§.3. Plata indemnizaţiei de asigurareEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Concluzii şi propuneri de lege ferendaEroare! Marcaj în document nedefinit. 
 

BIBLIOGRAFIE...................Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
II. Importanţa abordării temei sub aspect teoretic şi practic 

 
 

Teza de doctorat cu denumirea „Asigurarea de bunuri” tratează o 
problematică a asigurării de actualitate. Această problemă de multe ori nu 
a avut o reglementare proprie sau a fost tratată insuficient . 

Apariţia Legii nr. 136/1995 a reuşit să reglementeze mai bine 
acest domeniu  al asigurărilor. 

Ulterior  prin apariţia legii 260/2008 se reglementează şi un 
domeniu deosebit de important şi anume asigurarea obligatorie a 
locuinţei. 

Prin abordarea acestei teme a asigurării obligatorii a locuinţei am 
dorit să tratez un aspect de actualitate şi foarte controversat.  

Deoarece acest aspect cu privire la asigurarea obligatorie a 
locuinţei este de noutate şi cum practica în materie este aproape 
inexistenta am dorit să clarific această problemă şi prin abordarea unor 
aspecte din practica asigurărilor franceze precum şi a altor ţări europene 
cu o vastă experienţă în materia asigurării obligatorii a locuinţei. 

De asemenea am încercat să sistematizez şi să interpretez legea 
asigurării obligatorie a locuinţei şi să elaborez şi o propunere de lege 
ferenda. 
 

III. Structura lucrării 
 

Teza de doctorat intitulată „Asigurarea  de bunuri” este 
structurată în patru părţi care cuprinde mai multe  capitole, secţiuni şi 
subsecţiuni. 

Această lucrare ştiinţifică este bazată pe o bibliografie bogată 
care cuprinde tratate, cursuri, monografii, articole, jurisprudenţă română 
cât şi străină, în special a instanţelor franceze. 

De asemenea am analizat comparativ în această lucrare atât 
reglementările vechiului Cod civil cât şi a noului Cod civil în materie de 
asigurări de bunuri. 

În primul capitol  intitulat  „contractul –instrument juridic 
principal al asigurării persoanei” este împărţit în trei secţiuni şi anume  
noţiunea, reglementarea şi clasificarea asigurărilor, funcţiile şi principiile 
asigurării precum şi evoluţia contractului de asigurare.  În cadrul primei 
secţiuni   am explicat aspecte legate de  noţiunea  de contract în general şi 
pentru a putea încadra contractul de asigurare de bunuri am elaborat o 
clasificare a contractelor precum şi o clasificare a contractelor de 
asigurare. Noţiunea de contract a cunoscut mai multe controverse de-a 
lungul timpului. 

 



Astfel în Codul civil  francez la art. 11011, contractul este definit 
ca „fiind o convenţie generatoare de obligaţiuni” sau un „ act juridic 
creator de obligaţii” 2, literatura mai veche  a considerat că cele două 
noţiuni nu sunt echivalente.  

Contractul reprezintă un acord de voinţe, „care are ca scop de a 
da naştere  la un raport de obligaţiuni 3.”  Denumirea de contract este” 
rezervată  într-un limbaj juridic  corect, numai acordului generator de 
obligaţiuni” 4 iar „convenţiunea poate avea ca obiect  şi transmisiunea sau 
stingerea unui drept”.5 

Considerăm că în prezent, Noul Cod Civil pune capăt acestor 
controverse  din dreptul civil românesc deoarece conform art. 1166 se 
defineşte foarte clar contractul ca fiind „ acordul de voinţă  dintre două 
sau mai multe persoane cu  intenţia de a constitui, modifica, transmite sau 
stinge un raport juridic”. 

 În secţiunea a II-a am analizat funcţiile şi principiile asigurării. 
Printre cele mai importante funcţii ale asigurării  putem să amintim 
următoarele: funcţia de sprijinire a statului în domeniul protecţiei sociale 
prin  despăgubirile acordate; funcţia de economisire, întâlnită în cazul 
asigurărilor de viaţă, care îi oferă asiguratului posibilitatea de a participa 
la profitul societăţii de asigurare, funcţia de compensare financiară a 
pierderilor datorită fondului de asigurare constituit din primele de 
asigurare încasate de la asiguraţi. Funcţia de prevenire a pagubelor, care 
se realizează, în principal, prin două modalităţi şi anume prin finanţarea 
unor activităţi de prevenire şi prin stipularea unor clauze în contractul de 
asigurare care îl obligă pe asigurat să aibă o conduită diligentă şi 
preventivă; şi funcţia financiară, care îi permite asigurătorului să 
investească fondul de asigurare şi să mărească rezervele existente. 

În ceea ce priveşte asigurările de bunuri, acestea  se bazează  pe o 
serie de principii generale, cum sunt: principiul unităţii asigurărilor, 
principiul universalităţii asigurărilor, principiul individualizării, principiul 
despăgubirii, principiul realităţii, principiul mutualităţii, principiul bunei-
credinţe şi principiul eficienţei economice. 6 
                                                 

1 Codul francez, în art.1101 reglementează că „Le contract este une convention par 
laquelle une ou plusieurs personnes se obligent, envers une ou plusieurs autres,  a donner, a 
faire ou a ne pas faire quelque chose”. 

2 A. Colin  H. Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, vol.I, Ed. Imprimeria 
Centrală, Bucureşti, 1940. 

3 M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, Codul 
Francez al Asigurărilor 1921, p.405. 

4 M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, Codul 
Francez al Asigurărilor 1921, p.405. 

5 I. Rosseti, Bălănescu, O.Sachelarie, N.G.Nedelcu, op.cit, p.245; M.Planiol şi G.Ripert, 
în   „Traite  practique de droit civil francais”, Tom VI,  Paris, 1930. 

6 I. Sferdian, op. cit, p.16. 
 

 



În cadrul secţiunii a III-a am prezentat un scurt istoric şi evoluţia 
contractului de asigurare. Astfel putem menţiona în acest sens că primele 
documente care atestă conceptul de asigurări îl regăsim la vechile 
popoare (egipteni, evrei, babilonieni), care au pus bazele relaţiilor de 
ajutor reciproc şi asistenţă.  

În România, asigurările au apărut în perioada secolului al XVII-
lea,  şi forme incipiente au fost cunoscute cu mult înainte. Astfel primele 
forme de asigurare au apărut în Transilvania în secolul XIV-lea, odată cu 
asocierea în bresle. 

Capitolul II intitulat formarea  contractul de asigurare cuprinde 
trei secţiuni. 

Expresia “încheierea contractului” sau formarea contractului, 
reprezintă realizarea acordului de voinţă între părţi asupra clauzelor 
contractuale, care reprezintă întâlnirea a celor două componente ale 
voinţei de a contracta şi anume : oferta făcută de o persoană  şi respectiv,  
acceptarea acesteia de către cealaltă parte.  

Mecanismul încheierii contractului este  însuşi  mecanismul  prin  
care  se  realizează  această reunire a ofertei cu acceptarea. Oferta este 
acea propunere pe care o persoană, numită ofertant, o face unei alte 
persoane determinate sau nedeterminate, numită destinatar, de a încheia 
un contract în anumite condiţii.  

Pentru încheierea unui contract de asigurare este posibil ca oferta 
să vină din partea unui asigurat sau din partea asigurătorului. În practică 
rezultă că de regulă, solicitantul asigurării, persoană fizică sau juridică, 
potenţial asigurat, întreprinde aceste demers prin completarea unei cereri 
de asigurare. Această cerere de asigurare se concretizează mai apoi în 
contractul de asigurare, după confruntarea ei cu oferta. Momentul 
încheierii contractului de asigurare nu coincide întotdeauna cu începutul 
răspunderii asigurătorului.  Un contract de asigurare poate fi perfectat cu 
intrarea în vigoare a asigurării sau la o dată ulterioară. 

Cu privire la momentul primirii ofertei de asigurare, compania de 
asigurări va solicita o temporizare, pentru a examina situaţia în vederea 
pronunţării punctului de vedere. Contractul nu va fi încheiat decât prin 
acceptare expresă. În materia asigurărilor, tăcerea nu va constitui 
niciodată acceptare.  

Legea belgiană este mai riguroasă, astfel dacă “în termen de 30 
de zile de la primirea ofertei asigurătorul, nu a notificat candidatului la 
asigurare, fie acceptarea propunerii, fie subordonarea asigurării unei 
cerinţe legate de o cercetare aparte, fie refuzul propunerii de asigurare, el 
este obligat să încheie contractul sub sancţiunea daunelor interese. 7 

                                                 
7 Conform art.4 pct 1 al  Legii asigurărilor din 1992,  J.J. Strzckman, op.cit, p.90-92. 

 



În prima secţiune am arătat care sunt părţile contractului de 
asigurare şi anume  asiguratul, asigurătorul, intermediarii în asigurare 
precum şi agentul de asigurare.  

Astfel, în principiu, contractul de asigurare se încheie între două 
părţi, asiguratul şi  asigurătorul. 

De asemenea contractul de asigurare poate fi încheiat prin 
participarea directă a părţilor sau indirect,  prin intermediari şi anume 
agenţi sau brokeri de asigurare. Contractul de asigurare, poate face 
obiectul unei gestiuni de afaceri, care, dacă este utilă, îl va obliga pe 
proprietarul bunului faţă de asigurător. 

În secţiunea a-II-a am abordat conţinutul contractului de 
asigurare. În  cadrul conţinutul contractului de asigurare sunt cuprinse 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 8 

Contractul de asigurare cuprinde două părţi principale. Prima 
parte este formată din clauzele imprimate, ce sunt extrase din condiţiile 
generale care reglementează raporturile dintre asigurat şi asigurător, cu 
privire la drepturile şi obligaţiile acestora. A doua parte este formată din 
părţile neimprimate ale documentului care ne indică părţile, denumirea 
riscurilor, prima, suma asigurată şi durata contractului.( cu indicarea datei 
intrării în vigoare) 9. 

În cadrul secţiunii a III-a am precizat  condiţiile  de validitate ale 
contractului de asigurare şi anume condiţiile de fond (capacitatea, 
consimţământul, obiectul, cauza  precum şi riscul contractului. 

În capitolul III intitulat executarea şi încetarea asigurării este 
sistematizat în cinci secţiuni. 

Cu privire la contractul de asigurare executarea acestuia se referă 
la îndeplinirea obligaţiilor părţilor. În contractul de asigurare intervine aşa 
numita cauză conjunctă. Astfel cauza obligaţiei asigurătorului este 
obiectul celei a asiguratului şi anume prima iar cauza obligaţiei 
asiguratului  este obiectul obligaţiei asigurătorului şi anume garanţia. 
10Acestei obligaţii prime obişnuite i se adaugă o cauză extraordinară,  şi 
anume obligaţia asigurătorului de indemnizare care, intervine  doar când 
intervine alea.  Putem remarca faptul că „ alea se inserează în contractul  
de asigurare, deoarece înainte de a fi aleatoriu,  contractul este 
sinalagmatic, iar alea reprezintă cauza specială a contractului” . 11 
Principala obligaţie  a asigurătorului este aceea de plată a indemnizaţiei 
de asigurare care este condiţionată de survenirea cazului asigurat.  

                                                 
8 V.Ciurel, op. cit, p. 195. 
9 Ibidem. 
10 M.M. Pivniceru, Efectele contractelor aleatorii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 

101. 
11 Ibidem. 

 



În ceea ce priveşte principalele obligaţii ale asiguratului acestea 
constau în: plata primelor de asigurare, comunicarea împrejurărilor 
esenţiale şi a informaţiilor referitoare la bunurile şi valorile ce se asigură  
precum şi încunoştinţarea asigurătorului în legătură cu producerea cazului 
asigurat. Aceste obligaţii sunt identice şi detaliate în capitolele referitoare 
la asigurare de bunuri. 

Încetarea contractului de asigurare poate avea loc prin executarea 
obligaţiilor contractuale, după cum evenimentul s-a produs sau nu, sau 
prin unele moduri speciale de încetare cum ar fi: denunţarea, rezilierea şi 
nulitatea, în funcţie de anumite situaţii ce pot apărea înainte de încheierea 
contractului sau pe parcursul executării sale.  

Prima secţiune se intitulează durata contractului de asigurare.  
Astfel contractul de asigurare fiind un contract temporar şi cu executare 
succesivă, el trebuie să prevadă şi perioada de timp la care se referă  
drepturile şi obligaţiile părţilor.  

Asiguratul trebuie să cunoască cât timp este obligat să plăteasca 
prima de asigurare şi perioada de timp în care este garantat ca la 
producerea evenimentului asigurat va avea dreptul la încasarea 
despăgubirii sau sumei asigurate. De asemenea, asigurătorul trebuie să 
ştie cât timp poate pretinde asiguratului plata primei, oferindu-i protecţia 
corespunzătoare. Durata asigurării se stabileşte prin acordul de voinţă al 
părţilor contractante.  

După criteriul întinderii în timp, contractele de asigurare pot fi pe 
durata determinată sau nedeterminată. 

Contractele de asigurare cu durata determinată se încheie în 
materia asigurărilor de bunuri şi de răspundere civilă, pe o perioadă de 
maxim un an. Contractele încheiate pentru durate mai mari decât cele 
maxime sunt lovite de nulitate pentru perioadele ce depăşesc durata 
prevăzută, iar primele aferente se restituie asiguratului.  

Secţiunea a  II-a  este intitulată  proba contractului.   Cu privire la 
proba contractului de asigurare, Legea nr.136/1995 prevede 
obligativitatea încheierii contractului de asigurare în formă scrisă, nefiind 
admisă proba cu martori chiar dacă există un început de dovadă scrisă. 
Forma scrisă este cerută de lege numai ad probationem, nu şi ad 
validitatem, indiferent de cuantumul bănesc al obligaţiilor. 

În cadrul secţiunii a III-a am tratat problema  interpretării 
contractului. Interpretarea, ca instituţie juridică reprezintă „acea 
operaţiune logico-raţională care stabileşte înţelesului exact al clauzelor 
contractuale. Ea prezintă o deosebită importanţă, deoarece constituie „o 
operaţiune indispensabilă în procesul executării obligaţiilor contractuale, 
cât şi in cazul ivirii unui litigiu.” Atunci când clauzele tipărite sunt 
obscure sau ambigue, contractul se va interpreta pe baza art.1312 alin.2 
C.civ împotriva asigurătorului (contra proferente), deoarece el este cel 

 



care a formulat şi dictat condiţiile tipizate şi, în consecinţă, lui îi sunt 
imputate greşelile sau neclarităţile, iar nu asiguratului care le-a acceptat 
pur şi simplu.  

Secţiunea a IV-a este intitulată clauzele abuzive în contractul de 
asigurare. Aceste clauze abuzive constituie obiect de reglementare a Legii 
nr.193/2000, privind clauzele abuzive încheiate comercianţi şi 
consumatori. 

Conform cu prevederile art. 1 din Legea nr. 193/2000, orice 
contract încheiat  între comercianţi ca şi asigurători şi consumatori  ca şi 
asiguraţi, va cuprinde clauze contractule clare, fără echivoc, pentru 
înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. 

În practica Curţii de Casaţie şi  Justiţie, clauzele neclare sau 
ambigue  într-un contract de asigurare se interpretează contra celui care 
le-a stipulat, respectiv în sarcina asigurătorului. 

În cadrul secţiuni a V-a am tratat cesiunea contractului de 
asigurare. Astfel în cadrul Legii nr. 190/1999 în art. 24 se precizează 
posibilitatea cesiunii creanţelor ipotecare. Astfel creanţele ipotecare, care 
apar şi în cadrul unei instituţii autorizate prin lege, pot fi cesionate unei 
alte instituţii de acelaşi tip ori altor instituţii autorizate. 

Pentru a avea loc cesiunea nu este necesară consimţământul 
asigurătorului. 

Cesionarul poate dobândi pe lângă dreptul de ipotecă al creditului 
ipotecar pentru investiţii imobiliare, drepturile rezultând din contractul de 
asigurare care face obiectul acestei ipoteci. 

Partea a-II-a  intitulată particularităţile asigurării de bunuri este 
structurată în cinci capitole şi în mai multe secţiuni. Astfel primul capitol 
este intitulat încheierea asigurării de bunuri. 

Încheierea acestui contract presupune realizarea acordului de 
voinţă între asigurat şi asigurător care se realizează dat fiind caracterul 
consensual al contractului de asigurare. 

Aşa cum rezultă din doctrină, încheierea contractului semnifică 
realizarea acordului de voinţă ale părţilor asupra clauzelor contractuale, 
care cuprind întâlnirea celor două componente ale voinţei de a contracta: 
oferta făcută de o parte şi respectiv, acceptarea acesteia de către cealaltă 
parte. 12 

În ceea ce priveşte formarea contractului de asigurare, poate fi 
împărţită în două faze: informarea părţilor şi realizarea acordului de 
voinţă.  13 

În ceea ce priveşte faza informării, această constă în obligaţia 
părţilor de a-şi aduce reciproc la cunoştinţă, date despre elementele 

                                                 
12  E.M. Minea, op.cit., p. 62. 
13 Y. Lambert Faivre, op.cit., p. 72. 

 



esenţiale ale viitorului contract, în special asupra obiectului garanţiei şi a 
preţului. 

În cadrul capitolului I, secţiunea I tratează obligaţiile prealabile 
ale părţilor şi anume: informarea asiguratului înainte de încheierea 
contractului precum şi informarea asigurătorului înainte de încheierea 
contractului. 

În secţiunea a II-a intitulată condiţiile de validitate specifice 
asigurării de bunuri am analizat capacitatea, consimţământul, obiectul şi 
cauză  precum şi riscul asigurabil şi riscul asigurat, riscul asigurat şi 
riscul lucrului, riscul catastrofic şi interesul asigurabil şi interesul 
asigurat. 

Capitolul II intitulat executarea şi încetarea  contractului de 
asigurare de bunuri este împărţit în trei secţiuni. Astfel în secţiunea I am 
tratat  obligaţiilor asigurătorului iar în secţiunea a-II-a a drepturile şi 
obligaţiile asiguratului. În ceea ce priveşte obligaţiile asigurătorului 
acestea sunt: constatarea producerii evenimentului asigurat, evaluarea 
pagubelor şi obligaţia de plată a indemnizaţiei de asigurare.  

Am analizat şi drepturile asiguratului şi anume : modificarea  
contractului precum şi dreptul asiguratului de a încheia asigurări 
suplimentare precum şi obligaţiile asiguratului ce cuprind: obligaţia de 
plată a primei de asigurare, obligaţia asiguratului de întreţinere a bunului, 
obligaţia de informare a asigurătorului în vederea modificării circum- 
stanţelor care  agravează riscul, comunicarea producerii evenimentului 
asigurat precum şi constatarea producerii evenimentului asigurat. 

În continuare  am tratat efectele juridice ale contractului de 
asigurare faţă de  succesorii asiguratului, efectele juridice ale contractului 
de asigurare faţă de  creditorii chirografari precum şi efectele contractului  
cu privire la intermediarii în asigurare şi efectele contractului de asigurare 
cu privire la raporturile de coasigurare. 

La secţiunea a III-a intitulată  încetarea contractului de asigurare 
de bunuri am abordat modurile obişnuite de încetare a contractului de 
asigurare de bunuri cum ar fi ajungerea la termen şi producerea 
evenimentului asigurat   şi  moduri speciale de încetare a contractului de 
asigurare cum ar fi: denunţarea contractului, reziliere, suspendare, 
prescripţie,  pierderea interesului în asigurare şi nulitatea contractului de 
asigurare. 

În capitolul III  cuprinde 5 secţiuni, unde am analizat varietăţi ale 
asigurării de bunuri cum ar fi: asigurarea bunurilor şi a altor valori pentru 
cazurile de furt prin efracţie, asigurarea banilor şi a altor valori, 
asigurarea bunurilor casabile, asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj, 
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru cazuri de avarii accidentale şi 
asigurarea echipamentelor electronice, asigurarea de pierdere a profitului 

 



,asigurarea bunurilor şi asigurarea mărfurilor pe timpul transportului  
maritim. 

Capitolul IV intitulat cazuri practice întâlnite în jurisprudenţa 
străină şi românească în materie de asigurări cuprinde jurisprudenţa 
recentă a Curţii Europene de Justiţie  în materie de asigurări, cazuri 
practice întâlnite în jurisprudenţa românească şi un caz practic întâlnit în 
jurisprudenţa franceză. 

În capitolul V am  tratat asigurarea de bunuri în reglementarea 
noului Cod Civil. 

Partea a III-a intitulată asigurarea obligatorie a locuinţei: varietate 
a asigurării de bunuri cuprinde 4 capitole şi mai multe secţiuni. În 
capitolul I am abordat o temă de actualitate şi anume asigurarea locuinţei, 
definire, riscuri şi reglementare. 

La secţiunea I am detaliat noţiunile importante ce apar în legea de 
asigurarea a locuinţei şi anume riscurile acoperite, riscul catastrofic 
natural, poliţa de asigurare  precum şi primele asigurare şi sumele 
asigurate. 

Secţiunea a II-a intitulată reglementarea contractului de asigurare 
a locuinţei cuprinde principalele acte normative în materia asigurării de 
locuinţe. 

În  capitolul  II  intitulat „Particularităţi ale  asigurării de 
locuinţe” cuprinde trei secţiuni:obiectul asigurării, părţile contractante  
precum şi forma şi conţinutul contractului de asigurare a locuinţei. 

În capitolul III am tratat efectele contractului de asigurare 
obligatorie a locuinţelor ce cuprinde două secţiuni: drepturile şi 
obligaţiile asiguratului precum şi drepturile şi obligaţiile asigurătorului. 

La secţiunea a III-a am dezvoltat  încetarea contractului de 
asigurare obligatorie a locuinţelor. 

În capitolul IV, ce cuprinde două secţiuni, am abordat asigurarea 
locuinţelor în legislaţia europeană şi internaţională. La secţiunea I o 
atenţie deosebită am acordat-o asigurării locuinţei în legislaţia franceză. 
În cadrul secţiunii a II-a am detaliat procesul obţinerii indemnizaţiei 
pentru catastrofe naturale în practica asigurărilor franceze. 

La secţiunea a III-a  am tratat reglementarea şi particularităţile 
sinistrelor produse de catastrofe naturale în Franţa. 

La secţiunea a IV-a am dezbătut problema asigurării locuinţei şi 
în alte state cum ar fi: Marea Britanie, Germania, Italia, S.U.A., 
California, Japonia, Noua Zeelandă şi Canada. 

Partea a IV-a intitulată Contractul de asigurare a creditelor pentru 
export cuprinde 3 capitole şi mai multe secţiuni şi paragrafe. Primul 
capitol este intitulat Asigurarea creditelor pentru export, definire, 
caractere, tehnici de finanţare, evoluţie şi cuprinde cinci secţiuni intitulate 
consideraţii generale, scurt istoric, tehnici de finanţare a exporturilor, 

 



asigurarea riscurilor financiare, a creditelor interne  precum şi caracterele 
juridice ale contractului de asigurare şi asigurarea creditului pentru 
export. 

În capitolul II intitulat riscul în contractul de asigurare a 
creditelor cuprinde 4 secţiuni intitulate noţiuni generale, caracterele 
riscului şi felurile de risc cum ar fi: riscul de credit provenind din cauze 
comerciale  şi riscul de credit provenind din cauze necomerciale, riscurile 
de origine catastrofică  precum şi riscurile ce nu pot face obiectul  
contractului de asigurare a creditului pentru export. 

Secţiunea a II-a este intitulată prima de asigurare în contractul de 
asigurare a creditelor pentru export şi cuprinde: modul de stabilire a 
primei, prima de asigurare şi cauzele ce determină producerea riscului, 
durata primei de asigurare şi durata de rambursare a creditului precum şi 
prima de asigurare minimă şi suma asigurată. 

În cadrul secţiuni a III-a şi a IV-a am tratat cazul asigurat, 
constatarea sinistrului precum şi indemnizaţia de asigurare în contractul 
de asigurare a creditelor pentru export. 

În capitolul III am abordat particularităţile formării şi executării 
creditelor pentru export ce cuprinde patru secţiuni. 

În prima secţiune am precizat care sunt părţile în contractul de 
asigurare a creditului pentru export. 

Secţiunea a II-a tratează obiectul asigurat şi care sunt creditele ce 
pot fi asigurate. In domeniul creditelor pentru export avem următoarele 
categorii de credite: creditul furnizor şi creditul acheteur. 

Alte tipuri de credit  sunt: asigurarea ratelor de credite, asigurarea 
creditelor de investiţii şi asigurarea de fidelitate. 

În secţiunea a III-a am abordat obligaţiile asiguratului şi a 
asigurătorului şi anume: plata primei de asigurare şi obligaţia de anunţare 
a cazului asigurat. 

La secţiunea a IV-a am tratat obligaţiile asigurătorului şi anume 
obligaţia de informare, obligaţia de acoperire  a riscurilor precum şi plata 
indemnizaţiei de asigurare. 

În final am formulat concluzii cu privire la avantajele şi 
dezavantajele legii ce reglementează  asigurarea obligatorie a locuinţei şi 
am elaborat o propunere de lege ferenda. 

Propunerea de lege ferenda se referă la o eficientizare a asigurării 
obligatorii a locuinţei prin scăderea primei de asigurare la o valoare mai 
mică, pentru unele categorii de persoane fără venituri. De asemenea ar 
trebui mai amănunţit reglementat, criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a 
subscrie la pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor. 

Înfiinţarea unui pool de asigurări  pentru calamităţi naturale sau 
unei companii  de reasigurare numai cu capital autohton nu poate suplini  
problema lipsei capacităţii financiare.  

 



De asemenea inexistenţa unei pieţe de capital atractive în 
România va face dificilă creşterea fondurilor şi elaborarea unui plan de 
investiţii ale societăţilor de asigurare. 

În ceea ce priveşte legislaţia fiscală, aceasta este de multe ori este 
inadecvată pentru promovarea asigurărilor.  

Totodată apreciez că ar trebui explicate mai bine, sistemul de 
plată a daunelor, condiţiile cedării în reasigurare precum şi constituirea 
rezervelor pentru constatarea daunelor asigurate prin PAID.  

De asemenea  importul de informaţii şi de know-how din ţările cu 
o vastă experienţă în domeniul asigurărilor, o ramură care constituie o 
activitate cu multiple valenţe socio-economice, ce implică nu doar 
persoanele asigurate ci şi întreaga societate, ar conduce la o mai bună 
aplicare a asigurărilor în viaţa reală. 

Putem afirma că, nevoia de asigurare este mare, fapt ce se 
exprimă într-o cerere potenţială ridicată. Cererea continuă însă să fie 
redusă datorită unor cauze diverse (economice, sociale, culturale, 
educaţionale). Oferta este aparent mare, concretizată în cele peste 60 de 
societăţi de asigurare, dar, datorită subcapitalizării marii majorităţi a 
acestora, ea este foarte redusă şi mult sub nevoile reale. De aceea alegerea 
asigurătorului este foarte importantă.  

 Ca o concluzie generală, riscul de catastrofă naturală (cutremur, 
inundaţie, incendiu),  este asigurabil, deoarece satisface criteriile generale 
de asigurabilitate, în condiţiile unei  evaluări corecte, a elaborării unei 
scheme în care Guvernul să aibă o implicare masivă, poate deveni un tip 
de asigurare profitabil, ca oricare altul.  
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