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CERERE - CHESTIONAR  

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A   

ARHITECȚILOR ȘI INGINERILOR PROIECTANȚI 
 

SECȚIUNEA I: DATE GENERALE 

Nume ______________________________________ Prenume ______________________________________ 

Denumirea _________________________________ Telefon _______________________________________ 

Email _______________________________________ CNP/CUI ______________________________________ 

Adresa de desfășurare a activității (sediul social) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Data autorizării în profesie _________________________________ 

Sunteţi membru în una sau mai multe asociaţii/uniuni profesionale?  Dacă da, enumeraţi-le:  

_______________________________________________________________________________________________     

Denumirea societății s-a schimbat în ultimii 3 ani?  Nu        Da. Detalii _________________ 

 

SECȚIUNEA II: ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

1. Pentru persoană fizică 

Marcați profesia pentru care se solicită asigurare de răspundere civilă profesională: 

1. Calitatea:  Arhitect  Inginer proiectant în construcții  

2. Modul de desfășurării a activității:  Persoană fizică autorizată 

  Birou individual 

 
 Salariat/colaborator la o societate comercială 

     de proiectare 

3. Experiența asiguratului în exercitarea profesiei asigurate (număr de ani) __________________ 

 

2. Pentru persoană juridică 
 

1. Modul de desfășurării a activității:  Birou individual cu mai mulți angajați 

  Birouri asociate 

  Societate comercială de arhitectură/proiectare 
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2. Date despre acționari/asociați/personalul angajat în cadrul profesiei: 

 

Categoria Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Calificarea Experiența 

profesională 

Poziția deținută în 

cadrul societății 

Asociați / 

acționari 

1     

2     

3     

4     

Personal 

angajat 

în cadrul 

profesiei 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

*dacă spațiul nu este suficient se anexează lista 

3. Număr total de angajați ___________________ din care: 

• Total persoane de specialitate ______________________________________________ 

• Alte persoane calificate (precizați specializările) ______________________________________ 

• Personal non-tehnic (administrativ) ______________________________________________ 

 

3. Bifați tipurile de activități pe care le efectuați și precizați ponderea lor în total activitate 

Arhitectură construcții civile / industriale  __________% 

Arhitectură / proiectare peisagistică  __________% 

Design amenajări interioare / exterioare  __________% 

Proiectare structuri de rezistență  __________% 

Proiectare infrastructură  __________% 

• Utilități  __________% 

• Rețele edilitare  __________% 

Proiectare instalații fixe (electrice/sanitare, HVAC, termo)  __________% 
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Proiectare construcții civile  __________% 

Proiectare construcții industriale  __________% 

Supervizare lucrări/dirigenție de șantier  __________% 

Consultanță în construcții  __________% 

Asistență tehnică  __________% 

 

4. Număr de contracte de prestări servicii estimate pe anul în curs 

5. Venitul realizat pe anul anterior 

6. Venitul estimat pe anul în curs 

7. Nominalizați cele mai importante proiecte pe care le-ați realizat în ultimii 3 ani _________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

8. Bifați dacă obiectivele proiectate/obiectivul proiectat (în cazul acoperirii per proiect) 

sunt destinate următoarele domenii 

Minier  

Energetic (hidroenergetic, termoenergetic, nuclear, eolian și altele neconvenționale)  

Aviație  

Maritim  

Lucrări hidrotehnice și îmbunătățiri funciare  

Drumuri, poduri, tuneluri  

Căi ferate  

Parcuri de distracții  

Utilități publice (rețele apă, gaze, energie electrică)  

Echipamente, instalații, utilaje sau componente / părți ale acestora, piese, 

subansamble, scule / dispozitive 
 

Fabrici la cheie  

Mijloace de transport  

Aparate de uz casnic, mobilier, obiecte de decor interior și exterior  

Notă: proiectele realizate pentru aceste domenii nu sunt acoperite automat în poliță, ele pot fi 

incluse în acoperire numai cu acceptul societății de asigurare.  
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9. Există proiecte la care realizați și 

construcția obiectivelor proiectate? 
 Nu      Da. Cifra de afaceri _________________ 

  

10. Exista proiecte pe care le realizati pentru lucrari din afara teritoriului Romaniei?     

        Nu      Da. Cifra de afaceri ____________ 

 

11. Exista proiecte pe care le realizati pentru firmele din acelasi grup?             Nu      Da 

Dacă raspunsul este DA, menţionaţi % din Cifra de afaceri, pentru care firme din grup 

realizati aceste proiecte si care este legatura dintre firma dumnevoastra si aceste 

societati (spre ex au actionariat comun?)  __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SECȚIUNEA III: DATE REFERITOARE LA PROIECTUL PENTRU CARE SE DOREȘTE 

ASIGURAREA 

1. Calitatea deținută în cadrul proiectului: Proiectant general  

 Subcontractor  

 Contractor general  

2. Beneficiarul proiectului: _______________________________________________________ 

3. Numele proiectului: _______________________________________________________ 

4. Obiectivul de proiectat / descriere și domeniul de activitate: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. Descrieți complet activitățile dvs. desfășurate în legătura cu proiectul (execuție, 

avizare, supervizare si coordonare, asistență si consultanță, elaborări de caiete de 

sarcini, instrucțiuni tehnice privind execuția, proiecte de urmărire privind comportarea 

în timp a clădirilor, asistarea fazelor de execuție, dirigenție șantier, verificarea calității 

execuției, soluții pentru tratarea defectelor, etc.) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Locația obiectivului proiectat  _____________________________________________________ 

7. Valoarea totală a contractului de execuție (valoare deviz construcție) _______________ 
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8. Valoarea venitului realizat din proiect (valoare onorarii) _______________ 

9. Perioada de realizare a proiectului:  de la data ______________ la data ______________ 

10. Perioada de realizare a obiectivului proiectat: de la data ___________________________ 

 la data ______________________________ 

11. Data estimată de predare-primire a obiectivului: ___________________________________ 

12. Durata răspunderii dvs. referitoare la proiect: ___________________________________ 

13. Solicitați includerea subcontractorilor în polița 

de asigurare de răspundere profesională? 
 Nu      Da 

        Dacă DA, vă rugăm să completați tabelul de mai jos: 

 

Denumirea firmei/persoanei 

care subcontractează 

Descrierea lucrărilor realizate 

de subcontractor / 

Ponderea lucrărilor realizate 

de subcontractor în total 

proiect 

   

   

   

 

14. La proiectul/proiectele pentru care solicitați 

acoperire, realizați și construcția? 
 Nu      Da 

 

SECȚIUNEA IV: INFORMAȚII REFERITOARE LA ASIGURĂRI ȘI DAUNE 

1. Ați avut anterior o asigurare de răspundere civilă?  Nu      Da 

       Dacă da, vă rugăm precizați:   

• Asigurătorul, perioada de asigurare, 

limita răspunderii, despăgubiri plătite: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

• A existat vreun asigurător care a anulat sau refuzat 

reînnoirea polițelor? 
 Nu      Da 

2. Ați avut reclamații, în activitatea dvs. profesională în 

ultimii 3 ani? 
 Nu      Da 

3. Ați avut cereri de despăgubire în ultimii 3 ani?  Nu      Da 
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4. Ați plătit despăgubiri în ultimii 3 ani?  Nu      Da 

       Dacă DA, menționați anul, motivele, sumele  

       plătite 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

5. Cunoașteți circumstanțele care pot determina 

reclamații / plângeri împotriva dvs.? 
 Nu      Da 

      Dacă da, vă rugăm detaliați: ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

6. Limita răspunderii solicitată pentru răspundere civilă profesională 

a. Limita agregat pe întreaga perioadă de asigurare __________________________________ 

b. Limita pe eveniment __________________________________ 

7. Solicitați extinderea poliței pe perioada de anterioritate?   Nu      Da 

       Dacă DA, bifați perioada de anterioritate solicitată:  12 luni          24 luni          36 luni 

8. Perioada de asigurare ___________ (luni, ani):  

 

                                                                                   

de la __________________________________ 

  până la ________________________________ 

9. Modalitatea de încheiere a poliței de asigurare  RON                 Altă valută 

10. Modalitatea de plată a primei de asigurare  Integral            În rate 

Solicitantul declară că datele incluse în această cerere sunt reale și în conformitate cu 

documentele și informațiile de care dispune, fiind de acord să stea la bază și să fie parte a 

poliței emise. 

 

DATA 

 

________________________________ 

ASIGURAT 

(nume, prenume, semnătura) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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