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Tema : Asigurarea de răspundere civilă profesională a contabililor 
 

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA – in general – acopera prejudiciile cauzate ALTOR PERSOANE decat 

ASIGURATULUI  

FIIND O POLITA DIN CATEGORIA CONTRACTELOR DE ASIGURARE FACULTATIVE (pentru ASIGURATORI), fiecare 

ASIGURATOR are maneira lui de a aborda RISCURILE ASIGURATE, EXCLUDERILE, MODUL DE PLATA A DAUNELOR 

Anumite exemple pot sa nu se regaseasca la o anumita companie de asigurari. 

 

1. Ce reprezinta aceasta asigurare de raspundere civila profesionala pentru contabili ? 

ACOPERA PREJUDICII PENTRU CARE ASIGURATUL ESTE LEGAL RASPUNZATOR CONFORM LEGII SI 

CONTRACTULUI INCHEIAT CU CLIENTII PRIN FAPTE SAVARSITE DIN CULPA – NEGLIJENTA, 

IMPRUDENTA, OMISIUNE – IN DESFASURAREA ACTIVITATII PROFESIONALE 

PREJUDICII DIRECTE + CHELTUIELI JUDECATA / EXPERTIZA (pe care ASIGURATUL este obligat sa le 

achite in baza unei hotarari judecatoresti) 

FAPTA CULPABILĂ: fapta neintenționata (neglijență, eroare sau omisiune) prin care se încalcă norme 
juridice (legi, regulamente, acte normative etc) si care consta in îndeplinirea neconformă a unei obligații 
sau neîndeplinirea ei, avand drept consecință producerea unor prejudicii.  

15. NEGLIJENTĂ: atitudinea persoanei care nu prevede consecinţele păgubitoare ale faptelor sale deşi 
putea şi trebuia să le prevadă.  

16. EROARE: reprezentarea falsă asupra unei situații de fapt ori asupra existenței unor acte normative.  

17. OMISIUNE: acțiunea de a trece cu vederea, de a lăsă deoparte, de a nu face ceva ce trebuia să fie 
făcut, cu condiția ca aceasta să fie neintenționată  

 
PREJUDICIU PROVOCAT DE ASIGURAT ŞI ACOPERIT DE POLIȚA DE ASIGURARE: reprezintă pierderile 
financiare directe, asa cum sunt definite la pct. 25, suferite de persoana prejudiciată ca urmare a unei 
fapte culpabile (neglijența, eroare sau omisiune) săvârşita de Asigurat în legătură cu exercitarea 
profesiei liberale acoperita conform Conditiilor Speciale care completeaza prezentele Conditii Generale.  

25. PIERDERI FINANCIARE DIRECTE: reprezintă pierderile băneşti înregistrate de către beneficiarii 
prejudiciaţi care sunt consecința directă a faptelor culpabile (neglijențe, erori sau omisiuni) săvârşite de 
Asigurat inclusiv Pierderile financiare directe ocazionate de reconstituirea, refacerea sau înlocuirea 
DOCUMENTELOR pe care Asiguratul le-a primit de la beneficiarii serviciilor sale, dacă acestea s-au 
pierdut, distrus sau deteriorat din vina Asiguratului.  

26. PIEDERI FINANCIARE INDIRECTE: reprezintă orice pierderi care nu sunt consecinta directa a faptelor 
culpabile (neglijențe, erori sau omisiuni) săvârşite de Asigurat, putand consta in: pierderea veniturilor 
viitoare înregistrata ca urmare a producerii unui prejudiciu acoperit, pierderi ale unor dobânzi viitoare, 
imposibilitatea investițiilor, alte costuri/cheltuieli indirecte, pierderi înregistrate ca urmare a depăşiriii 
costurilor/bugetelor estimate de Asigurat, depaşirii ale limitelor de timp stabilite prin contract, etc.  
Pierderile financiare indirecte nu sunt acoperite prin prezentele condiții de asigurare. 
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ACOPERIRI PENTRU TIPURI DE SERVICII ACORDATE  

A) EXPERT CONTABIL / CONTABIL AUTORIZAT – OUG 65 / 1994  + CODUL DE ETICA PROFESIONALA 

 Expertul contabil poate executa, pentru persoane fizice si juridice, urmatoarele lucrari:  

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare; 

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;  

c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;  

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori 

juridice în condiţiile prevăzute de lege;  

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică; 

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile 

comerciale;  

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor 

comerciale;  

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de 

contabilitate. 

 Contabilul autorizat poate executa, pentru persoane fizice si juridice, urmatoarele lucrari:  

a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;  

b) pregăteşte lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare. 

B) CONSULTANTI FISCALI – OUG 71 / 2001 

 Serviciile ce pot fi desfasurate de consultantul fiscal sunt următoarele:  
a) acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;  

b) acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi 
taxe;  

c) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;  

d) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor 
de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;  

e) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare;  

f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate 
pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;  

g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare 
penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate;  

h) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.  
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C) AUDITORI FINANCIARI – OUG 75 / 1999 

 Auditul financiar este activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii 
asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de 
asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si a reglementarilor 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari.  
1.b. Serviciile ce pot fi desfasurate de auditorul financiar sunt urmatoarele:  
a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în 
situaţiile prevăzute de lege;  
b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale 
entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale;  
c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a 
situaţiilor financiare interimare;  
d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele 

internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră; e) audit intern.  

2. Care sunt riscurile vizate de o asemenea asigurare ? 

 

Din experienta dvs, care sunt cele mai frecvente tipuri de riscuri solicitate de catre contabili in 

vederea asigurarii ? 

1) Riscuri decurgand din cele 3 tipuri de activitati  

2) Riscuri asumate contractual  

a. Clauze penale / despagubiri – directe/indirecte  

b. Riscuri generate de gestionarea informatiei / salarii etc – CYBER  

c. Riscuri generate de gestionarea platilor pentru clienti  

3. Ce riscuri NU se asigura de regula printr-o astfel de polita ? 

a) ANGAJATORULUI / CLIENT IN BAZA UNUI CONTRACT DE MUNCA  

b) FARA A AVEA UN CONTRACT VALABIL CU CLIENTUL  

c) PIERDERI FINANCIARE ALE ASIGURATULUI  

- Pierderea de contracte / clienti  

- Datorii, amenzi, penalitati ale asiguratului  

d) ALTE SERVICII DECAT CELE ASIGURATE – chiar daca sunt compatibile cu cele asigurate 

e) SERVICII PRESTATE IN SITUATIE DE INCOMPATIBILITATE/INTERDICTIE CONFORM LEGII/DUPA 

DATA DE SUSPENDARE/ INCETARE DIN PROFESIE (cu statutul de expert contabil / contabil 

autorizat / concultant fiscal) 

f) SERVICII DE PLATI PENTRU CLIENTI  
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g) RASPUNDEREA MANAGERIALA – raspundere decurgand din statului ASIGURATULUI de director, 

administrator, actionar/asociat al oricarei entitati 

h) REAUA CREDINTA, INTENTIA, INSELACIUNEA, DIVULGAREA DE INFORMATII, INCALCAREA 

CLAUZELOR DE CONFIDENTIALITATE, ACTE INTREPRINSE SUB INFLUENTA SUBSTANTELOR 

TOXICE/NARCOTICE, INSULTA/CALOMNIE,  

i) RISCURI DECURGAND DIN INCALCAREA DE EMBARGOURI/ANCIUNI – UE/ONU 

j) PREJUDICII CAUZATE DE SUBCONTRACTANTII ASIGURATULUI 

k) CYBER – nefunctionarea sistemelor informatice, virusi informatici, acces neatorizat in sistemul 

informatic folosit de asigurat 
 

AUDITOR FINANCIAR  

l) Servicii prestate cu incalcarea de catre auditorul financiar a principiul independentei 

Prin independenta se intelege exercitarea profesiei de către auditorii financiari activi care nu au 
raporturi juridice de muncă sau civile ori comerciale cu clienţii şi nu au niciun fel de alte interese 
materiale directe sau indirecte în raport cu aceştia, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca 
prestată în calitate de auditor financiar. Independenţa nu trebuie să fie afectată în niciun caz de 
interese de natură familială sau personală. 

m) Servicii prestate cu incalcarea de catre auditorul financiar a principiilor de etica impuse de 

lege 

a. Contract cu enitatea in ultimii 2 ani (ca administrator/ angajat al clientului/grupului) 

b. Rude de gradul 4 in actionariatul semnificativ sau conducerea clientului / grupului  

c. Implicare directa / indirecta in activitatea clientului ; parti sociale; alte beneficii si 

avantaje in afara de onorarii de AUDITOR FINANCIAR  

d. Sa nu presteze pentru client si servicii de CONTABILITATE / CONSULTANTA 

FISCALA/ALTE PROFESII SIMILARE 

4. Exista diferente in privinta incheierii politelor – in situatia in care persoana asigurata este o firma 

vs un PFA -expert contabil ? 

 

POLITELE POT FI INCHEIATE DE CATRE  

1. PERSOANE JURIDICE ROMANE 

2. PERSOANE FIZICE INDEPENDENTE 
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5. La ce trebuie sa fim atenti atunci cand incheiem o astfel de polita de asigurare ? Ce informatii 

trebuie sa ii furnizam asiguratorului ? 

 

FIIND O POLITA DIN CATEGORIA CONTRACTELOR DE ASIGURARE FACULTATIVE (pentru ASIGURATORI), fiecare 

ASIGURATOR are maneira lui de a aborda RISCURILE ASIGURATE, EXCLUDERILE, MODUL DE PLATA A DAUNELOR 

Diferenta de pret de la unii fata de altii nu duce la o economie, ci poate duce la neacoperirea in total sau in parte 

a unei zone din activitatea companiei DVs.  

ATENTIE  

1. OBLIGATII LEGALE / STATUTUL PROFESIONAL  

2. CONTRACTE STANDARD CU CLIENTII / CONTRACTE SPECIALE CU CLIENTII 

3. SITUATII DE INCOMPATIBILITATE  

4. CYBER / GDPR 

5. CHESTIONARUL DE ASIGURARE DAT DE ASIGURATOR 

6. MOD DE TRATARE A OBIECTIILOR / RECLAMATIILOR CLIENTILOR  
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6. Se poate incheia si retroactiv o asigurare de raspundere civila ? 

 

POLITELE DE ASIGURARE SE POT INCHEIA CU O RETROACTIVITATE DE 60 – 72 LUNI DEPINDE DE 

ASIGURATOR 

La emiterea politei ASIGURATUL declara daca are cereri de despagubire pentru acte / fapte comise 

in perioada anterioara sau daca cunoaste circumstante care pot duce la cereri dedespagubire 

 
NOTIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR care pot conduce la solicitări de despăgubire: reprezintă avizarea 
scrisă facută de Asigurat şi transmisă la Asigurător în perioada de valabilitate a poliței cu privire la orice 
împrejurare în legatură cu care poate fi considerat în mod rezonabil, că va genera o solicitare de 
despăgubiri. Orice solicitare de despăgubiri care va fi primită ulterior de către Asigurat în legatură cu o 
circumstantă notificată conform prezentului articol va fi considerată a fi primită la data la care 
circumstanţă a fost notificată la asigurător, cu condiția să se fi respectat următoarele condiții:  

a) asiguratul să menționeze expres ca informațiile transmise reprezintă notificare de circumstanţe care 
pot conduce la solicitări de despăgubiri, conform prezentului articol;   

b) în notificare să fie menționate persoanele asigurate implicate potențial în aceste circumstanțe 
precum şi potențialele persoane prejudiciate;  

c) în notificare să fie expuse motivele anticipării unei solicitări de despăgubiri în legatură cu 
circumstanțele notificate;  

d) să se menționeze data şi modalitatea prin care Asiguratul a luat la cunostința despre circumstanțele 
notificate.  

 

7. Care sunt criteriile care ar trebui sa stea la baza stabilirii sumei asigurate ? 

- NUMARUL DE CLIENTI  

- DIMENSIUNEA CLIENTILOR  

- PROCEDURILE INTERNE/ AUDITURILE INTERNE ALE ACTIVITATII  

8. Care sunt pasii in situatia in care avem o dauna si dorim sa recuperam prejudiciul de la firma de 

asigurare ? 

a) AVIZAREA EVENIMENTELOR ASIGURATE: reprezintă avizarea scrisă facută de Asigurat şi transmisă 
la Asigurător în perioada de valabilitate a poliței sau în perioada extinsă de avizare a 
evenimentelor asigurate cu privire la orice solicitare de despăgubiri.  

b) DEPUNEREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE CU PRIVIRE LA CEREREA DE DESPAGUBIRE / 
VALOAREA PAGUBEI CLIENTULUI DVS SI CEREREA DE DESPAGUBIRE DATA DE CLIENT 

c) ANALIZA DOCUMENTELOR DE ASIGURATOR  
d) COMUNICAREA REZOLUTIEI – PLATA sau REFUZ/EXCLUDERE 
e) PLATA DESPAGUBIRII  

 

9. Exista recomandari din partea CECCAR pentru societatile de asigurare sau un protocol de 

colaborare ? 
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10. RECOMANDARI / IDEI  

Luati in considerare existenta unui program de raspundere  
1. CIVILA GENERALA LEGALA  

Sunt acoperite pagubele cauzate tertilor (vecini, trecatori, clienti pentru pagube ce nu tin de relatia 
contractuala/profesionala) 
Se pot acoperi pagubele materiale si sau vatamarile corporale ( inclusiv daunele morale consecinta 
a vatamarilor corporale) cauzate din culpa de ASIGURAT si sau prepusii sai 
 

2. A ANGAJATORULUI  
Sunt acoperite pagubele cauzate angajatilor (exclus concediere abuziza, hartuire sexuala/ morala 
etc) 
Se pot acoperi pagubele materiale si sau vatamarile corporale ( inclusiv daunele morale consecinta 
a vatamarilor corporale) cauzate din culpa de ASIGURAT si sau prepusii sai 
 

3. A CHIRIASULUI (pentru spatiile luate de Dvs in chirie) 
 

4. CYBER / GDPR 
Sunt acoperite pagubele cauzate angajatilor, clientilor, partenerilor de afaceri ca urmare a CYBER riscurilor - 

nefunctionarea sistemelor informatice, virusi informatici, acces neatorizat in sistemul informatic 

folosit de asigurat 

 

 

 

Va ramanem la dispozitie pentru orice date / informatii suplimentare  

Marius MAIER 

maier_marius@cmcasigurari.ro 

0742 276 537 
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