Ghid de completare a Formularului de constatare amiabilă (ADA)
Completați împreună cu celălalt șofer implicat un singur formular de Constatare amiabilă de accident
(ADA) care cuprinde două file auto-copiative cu datele din: polița de asigurare RCA/Carte verde,
certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și Cartea de identitate personală.
Formularul se va completa de către ambii șoferi implicați după cum urmează:
1. Data accidentului; ora și minutul
2. Localizare: Tara, Locul (strada și nr./intersecția străzilor…)
3. Vătămări corporale chiar dacă nu sunt – bifată căsuța NU
4. Pagube materiale la alte vehicule decât A și B (NU), Pagube materiale la alte obiecte în afară de
vehicule (NU)
5. Martori existenți la locul accidentului, cu Nume, Prenume, Adrese, Număr de telefon (dacă
sunt).
În cazul în care sunt vătămări corporale sau pagube materiale produse oricărui altcuiva decât celor două
vehicule implicate în accident, acest document nu se mai completează, Poliția fiind în măsură să cerceteze
accidentul. Primele 5 puncte pot fi scrise de oricare din cei doi șoferi implicați. La următoarele puncte,
fiecare va scrie cu mâna lui astfel: autorul accidentului (vinovatul) în partea albastră, iar celălalt în partea
galbenă.
6. Asigurat/Deținător poliță, din polița RCA pe care o deține proprietarul vehiculului condus de
fiecare șofer: Nume, Prenume, Adresa (Localitate, Stradă, Număr, Bloc, Apartament, Județ),
Cod poștal, Țară, Telefon sau e-mail.
7. Vehicul Marca, tip, Număr de înmatriculare/număr de înregistrare (de la Primărie în cazul
mopedelor). În cazul în care vehiculul nu are trecut pe polița de asigurare RCA numărul de
înmatriculare/înregistrare, veți trece numărul de identificare care este înscris obligatoriu pe
polița RCA; Țara în care este înmatriculat vehiculul.
8. Societatea de asigurări de pe polița RCA/Carte Verde, Denumire, Polița Nr. …, Cartea Verde
Nr. … (Polița RCA și Carte Verde au număr identic); Polița de asigurare (RCA) sau Carte Verde
cu valabilitate de la … până la …; Sucursala (sau agenția sau brokerul, Denumire, Adresa, Țara,
Telefon sau e-mail; Daunele materiale ale vehiculului sunt acoperite printr-o poliță CASCO?
DA sau NU;
9. Conducător vehicul (vezi permis de conducere): Nume … , Prenume … , Data nașterii … ,
Adresa … , Țara … , Telefon sau e-mail … , Permis de conducere nr. … , Categoria (A, B , C,
D, E), Valabil până la … .
10. La „Indicați punctul inițial de impact pentru vehiculul A printr-o săgeată”, veți pune vârful
săgeții pe locul inițial de impact al categoriei de vehicul pe care l-ați condus la momentul
accidentului (moto, autoturism, autocamion).
11. Pagube vizibile la vehiculul A.
După aceea, în coloana din mijloc:
12. Împrejurări: Bifați cu X Căsuța (sau Căsuțele) corespunzătoare situației vehiculului condus de
fiecare șofer (de la 1 la 17), în ultima căsuță, cea după căsuța numerotată cu cifra 17, specificați
numărul de căsuțe marcate cu X pe coloana fiecăruia.
13. Schița accidentului în momentul producerii impactului: poziția drumului, marcați fiecare
vehicul cu câte un dreptunghi, cu litera A și litera B, de la care pleacă o săgeată spre direcția
(sensul) de deplasare al fiecăruia, în poziția de impact, marcajele și indicatoarele rutiere, numele
străzilor sau al drumurilor.
14. Observații. Circumstanțele (cauzele și împrejurările) producerii accidentului foarte pe scurt.

Verificați corectitudinea datelor înscrise atât pe coloana dumneavoastră, cât și pe a celuilalt șofer,
confruntând documentele care au stat la baza întocmirii contatului amiabil. Abia după ce sunteți convinși
de corectitudinea datelor înscrise puteți semna.
15. Semnăturile Conducătorilor de vehicule A și B.
Completați acest document cu pix de culoare albastră, cu litere mari de tipar. Ambele file ale Constatării
amiabile de accident au valoare probantă egală, totuși, este de recomandat ca primul exemplar să rămână
păgubitului și cel de-al doilea să rămână vinovatului.
Este obligatoriu ca într-un termen de 24 de ore de la data producerii accidentului să completați Constatarea
amiabilă de accident sau să mergeți la Poliție. După completarea acestui document declarativ nu vă mai
puteți adresa Poliției.

