TERMENI DE REFERINŢĂ
Concurs de selectare a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea
studiului
„Dezvoltarea şi diversificarea pieţei asigurărilor din Republica Moldova în contextul negocierii
viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”
Durata contractului: 3 luni
1. Descrierea programului:
Fundaţia Soros - Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată
în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în
Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor
programe în diverse domenii cum ar fi: arta şi cultura, educaţie, reforma judiciară şi administraţia
publică, mass-media şi programe informaţionale, societate civilă, sănătate publică şi integrare
europeană.
Misiunea Programului Iniţiative Europene este susţinerea procesului de integrare europeană a
Moldovei, prin încurajarea eforturilor depuse de către guvernul şi societatea civilă din RM de a apropia
ţara de UE, inclusiv aderarea ei deplină.

2. Contextul general:
Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană sub aspectul său economic, instituțional, politic
și cultural reprezintă dezideratul principal atât pentru forțele legislative și executive, cât și pentru
întreaga societate civilă. Semnarea unui Acord de Comerț Liber dintre țara noastră și UE ar crea toate
premisele pentru o integrare economică mai profundă a țiimajorită
sectoarelor economiei
moldovenești în spațiul european. Totuși, este necesar să ținem cont și de faptul că acest proces
presupune și costuri, care pot depăși beneficiile în cazul în care Republica Moldova nu va fi suficient de
pregătită din punct de vedere institu
țional și econo mic pentru a face ță
fa extinderii liberalizării
schimburilor comerciale. Prin urmare, asigurarea competitivității economiei moldovenești trebuie să
constituie obiectivul fundamental al for
țelor executive și legislative din țară, ceea ce ar permite
ocuparea unei poziții demne în cadrul schimburilor economice dintre Republica Moldova și țările din
spațiul unic european.
Diverse studii au demonstrat faptul că, în cazul Republicii Moldova, beneficiile obținute în urma
semnării unui Acord de Comer
ț Liber cu UE sunt mai mult de natură politică, decât economică.
Aceasta presupune creșterea confidenței investitorilor străini față de diverse sectoare și ramuri al e
economiei, precum și motivarea autorităților publice să intensifice eforturile în direcția convergențe i
standardelor la prevederile acquis-ului comunitar. În acest context, este important să înțelegem cât de
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pregătite sunt sectoarele economiei moldovene
ști pentru a face față interesului sporit din partea
investitorilor străini? Cât de maturi sunt jucătorii pe diverse piețe și care este eficiența cadrului
regulator și a activității autoritățile de reglementare? Aspectele respective sunt demne unor cercetări
calitative și aprofundate în vederea stabilirii obiective a impactului semnării unui Acord de Comerț
Liber Aprofundat și Comprehensiv, precum și trasarea recomandărilor practice în vederea atenuării
eventualelor costuri și maximizării beneficiilor pentru economia moldovenească.
3. Contextul specific:
Uniunea Europeană reprezintă principalul partener comercial al Republicii Moldova, majoritatea
exporturilor moldovenești fiind comercializate pe piața unică europeană. Deși majoritatea datelor
statistice disponibile se referă la comerțul cu bunuri, datele prezentate de BNM arată că comerțul cu
servicii cu România și Germania înregistrează o dinamică ascendentă pe parcursul ultimilor ani. Prin
urmare, accelerarea schimburilor comerciale dintre Republica Moldova se manifestă
și în cadrul
comerțului cu servicii, cele mai competitive fiind comunicațiile, transporturile și construcțiile (ExpertGrup, 2009). Comerțul cu serviciile de asigurare deține o pondere mult mai modestă, însă aceasta nu
subminează importanța acestui sector, care este determinată mai curând de caracterul sistemic al
acestuia. Astfel, calitatea serviciilor de asigurare dintr-o țară este direct proporțională cu atractivitatea
investițională a acesteia și are un impact direct asupra activității de creditare. Un sistem de asigurări
robust asigură un mecanism eficient de gestiune a riscurilor, ceea ce condiționează o credibilitatea mai
mare a companiilor față de proiectele investiționale, contribuie la reducerea primelor de risc incluse în
ratele dobânzilor la crediteși, respectiv, asigură accesibilitatea creditelor. Totodată, posibilitatea
contractării unor produse calitative de asigurare permite investitorilor o planificare sigură a
activităților sale pe perioade mai lungi de timp.
În Republica Moldova piața de asigurări se află într -un plin proces de maturizare. La data de 6 aprilie
2007 a intrat în vigoare noua Lege cu privire la asigurări, principalele modificări fiind obligarea
companiilor de asigurări să majoreze capitalul social eșalonat pe parcursul a 5 ani până la 15 m ilioane
de lei. Obiectivul acesteia era de a consolida piața de asigurări d in Moldova și a majora credibilitatea
operatorilor în fața potențialilor clienți, precum și a investitorilor. Totodată, începând cu 2009 s-au
redus primele la asigurările RCAși Carte Verde drept urmare a introducerii unei noi metodologii de
calcul care ține cont de factorii de risc și rata daunei, în corespundere cu standardele europene.
Totuși, în pofida acestor pași spre maturitate, sectorul asigurărilor a rămas departe de tendin
țele
înregistrate în spațiul unic european. Astfel, în timp ce în țările din UE ponderea subscrierilor de prime
în PIB ajung la 8%-10%, în Republica Moldova acest indicator este sub nivelul de 1,5%. Indicatorii de
penetrare 1 și densitate 2 a asigurărilor, precum și rata despăgubirilor sunt la fel inferioare nivelelor
înregistrate în spațiul unic european, relevând nivelul infim de dezvoltare a acestui sector
și
credibilitatea scăzută a acestuia. Prin urmare, peste jumătate din portofoliile companiilor de asigurări
sunt reprezentate de produse de asigurare obligatorie (RCA internă și Carte Verde) și parţial obligatorii
(Casco) în cazul achiziționării autoturismelor în leasing sau gajării acestora. În același timp, în țările UE
ponderea dominantă în portofoliile companiilor de asigurări o dețin produsele de asigurare facultativă
(asigurarea împotriva accidentelor, a răspunderii civile, a bunurilor etc.). Astfel, confidența scăzută a
populației în acest sector, precum și incapacitatea acestu ia de a prelua riscuri mari servesc drept
constrângeri fundamentale în calea dezvoltării sectorului și racordării acestuia la trendurile
înregistrate în spațiul unic european.
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Ponderea primelor în PIB
Valoarea primelor per capita

2

Deși s-au introdus anume modificări legislative menite să ajusteze cadrul regulator țional
na
în
domeniul asigurărilor la rigorile europene, Republica Moldova rămâne restantă la o serie de capitole
importante. Astfel, în timp ce ponderea majoră a produselor de asigurare se includ în categoria
asigurărilor auto, încă nu este pus la punct un sistem de estimare a despăgubirilor conform
directivelor UE. Prin urmare, în cadrul procesului de despăgubire se creează conflicte de interese, iar
prețurile la diverse piese de schimb și la lucrări de reparație sunt stabilite de companiile prestatoare
de servicii care tind să le majoreze.
O problemă separată reprezintă asigurările în agricultură. În pofida unui suport extensiv al statului în
acest domeniu (60% din valoarea primei este subvenționată), doar 3%-5% din bunurile fermierilor sunt
asigurate. Un nivel atât de neglijabil de penetrare a asigurărilor în sectorul agricol este datorat, pe de
o parte, confidenței scăzute a fermierilor în companiile de asigurari și lipsei ”culturii de asigurare”, iar
pe de altă parte, a capacității financiare limitate a acestora. Prin urmare, producătorii din acest sector
sunt expuşi la riscuri enorme care, de cele mai dese ori, nu sunt gestionate adecvat. În contextul în
care agricultura este principalul sector care ar putea fi afectat negativ de semnarea unui ALS
aprofundat și comprehensiv cu UE, dezvoltarea produselor de asigurări în agricultură, sub aspect ele
calității și accesibilității acestora, ar trebui să fie imperativă pentru factorii de decizie din Republica
Moldova. Este evident că un sector expus atât de mult riscurilor precum este cel agricol nu se poate
dezvolta normal fără existența unui sistem viabil de asigurări specializate.
Semnarea unui Acord de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv dintre țara noastră și UE nu poate
avea loc fără extinderea gradului de liberalizare a activităților de reasigurare, care presupun importuri
și exporturi de servicii de asigurare. La moment, această activitate este reglementată relativ strict de
Comisia Națională a Pieț ei Financiare care este principala autoritate de reglementare a sectorului
financiar nebancar, inclusiv și a celui de asigurări. Un aspect important este faptul că din 2012 va intra
în vigoare prevederea legală conform căreia companiile locale de asigurări nu vor avea permisiunea de
a transmite în reasigurare mai mult de 80% din valoarea totală a riscurilor. Această prevedere ar putea
servi drept o barieră pentru importarea serviciilor de asigurare pentru bunurile de valori mai mari
(clădiri, avioane, tehnică valoroasă etc.) din cauza incapacităț ii mai multor companii locale de a reț ine
20% din valoarea sumei asigurate.
Totuși, având în vedere ponderea nesemnificativă a acestor servicii în totalul schimburilor comerciale
ale Republicii Moldova cu UE, există o probabilitate ca efectele economice directe a acestei liberalizări
să fie la fel de mici. Cu toate acestea, caracterul sistemic al sectorului de asigurări îl face să influențeze
toate sectoarele economice, fiind cel mai eficient manager al riscurilor din economie. Prin urmare, de
nivelul de dezvoltare acestuia va depinde direct competitivitatea altor sectoare, pregătirea acestora
pentru liberalizarea comerțului, precum și atractivitatea investițională a țării.
4. Obiective:
Obiectivul general este evaluarea impactului încheierii Acordului de Liber Schimb Comprehensiv şi
Aprofundat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra sectorului de asigurari din
Moldova, prin:
•
•
•

Evaluarea întregului cadru regulator ceține de sectorul asigură rilor și identificarea deficiențelor
sistemice care împiedică dezvoltarea acestui sector;
Analiza procesului şi pârghiilor de supraveghere din partea autorității de reglementare a
sectorului;
Evaluarea sustenabilității sectorului per ansamblu prin diagnosticarea indicatorilor de baza ai
companiilor de asigurări, a structurii portofoliilor acestora si a activităților de despăgubire;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Analiza calității produselor de asigurare, în special a celor obligatorii, prin prisma riscurilor
acoperite, procedurilor de achitare a daunelor, mărimii primelor, francizelor și a sumelor maxime
de asigurare;
Studierea comerțului de servicii de asigurări (reasigurările) prin evaluarea ponderii acestuia în
comerțul total cu servicii cu UE și dinamica acesteia din ultimii ani. Identificarea constrângerilor
legale și sistemice privind extinderea activităților de reasigurare;
Investigarea atractivității investiționale a sectorului și i dentificarea barierelor care stau în calea
investitorilor;
Analiza separată a penetrării asigurărilor în agricultură prin identificarea principalelor constrângeri
care împiedică popularizarea produselor de asigurări în rândurile fermierilor, precum și analiza
practicilor și directivelor europene în acest sens;
Studierea experienței altor state din UE privind racordarea sectorului asigurărilor la standardele
UE și evidențierea principalelor succese și eșecuri;
Estimarea beneficiilorș i costurilor atragerii investitorilor străini și ajustă rii cadrului normativ
conform prevederilor Acordului de Liber Schimb pentru companii și consumatori;
Elaborarea a două seturi de recomandări pentru autorităţile publice relevante: (1) recomandările
pentru procesul de negocieri privind Acordul de Liber Schimb şi prevederile relevante pentru
sectorul de asigurări, care ar trebui promovate de Guvernul Republicii Moldova ca să fie incluse în
acest Acord; şi (2) recomandările ce ţin de politici şi cadrul normativ pentru dezvoltarea per
ansamblu a sectorului de asigurări: creșterea penetrării sectorului în economia țională
na
,
majorarea ratelor de despăgubire, diminuarea primelor de risc și sporirea calității serviciilor de
asigurare și reglementarea mai eficientă a sectorului.
Elaborarea unui policy brief;
Prezentarea şi participarea la dezbateri publice, inclusiv în mass-media, pe marginea rezultatelor
studiului.

5. Etapele elaborării studiului:
Realizarea studiului trebuie să aibă loc în 4 etape:
• Dezvoltarea structurii studiului şi a metodologiei ce va fi aplicată – 7 zile după semnarea
contractului;
• Elaborarea studiului propriu zis – 8 săptămâni după acceptarea structurii studiului şi
metodologiei propuse;
• Elaborarea setului de recomandări de politici şi discutarea lor cu actorii şi experţii relevanţi,
elaborarea policy brief-ului – 2 săptămâni după prezentarea proiectului studiului;
• Încorporarea rezultatelor discuţiilor privind recomandările propuse şi prezentarea publică a
studiului – 7 zile după prezentarea setului de recomandări;
6. Structura studiului analitic final urmează să includă cel puţin următoarele componente:
- Sumar executiv
- Introducere
- Metodologie
- Analiza propriu-zisă
- Recomandări de politici pentru actorii relevanţi
- Policy Brief
- Anexe tehnice şi analitice
- Anexe de procedură (lista persoanelor intervievate, etc.)
- Format A4, Times New Roman 12, circa 35-45 de pagini.
- Limba română.
7 . Profilul expertului:
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Cerinţe faţă de aplicant:
•
•

•
•

studii superioare în domeniul studiilor europene, relaţiilor internaţionale, ştiinţelor economice
şi sociale, sau alte domenii relevante;
experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de comerţul
internaţional pentru servicii şi relaţii economice internaţionale, procesul de integrare
europeană, politici europene în domeniul pieţei de asigurări/reasigurări, inclusiv acorduri de
liber schimb cu alte ţări;
cunoaşterea domeniului de politici publice, piața asigurărilor/reasigurărilor şi integrare
europeană a Republicii Moldova;
participarea unui expert străin, partener al organizaţiei/expertului local constituie un avantaj.

Abilităţi:
- abilităţi profunde de analiză şi sistematizare
- abilităţi excelente de auto-organizare
- abilităţi bune de comunicare
- abilităţi de scriere a studiilor analitice
- responsabilitate, creativitate, flexibilitate
8. Criterii de selecţie:
Contractul va fi semnat cu aplicantul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la
dispoziţie, luînd în consideraţie următoarele criterii:
1. Calitatea ofertei
- studii relevante şi experienţă anterioară în elaborarea studiilor similare
- viziune asupra studiului şi metodologie bine argumentate
- abordare profesionistă, analitică, raţională şi inovativă
2. Buget rezonabil.

9. Cadrul organizatoric:
Expertul/grupul de experţi/organizaţia selectată va semna contractul de prestări servicii, iar în
procesul de lucru se va consulta cu echipa programului Iniţiative Europene.
10. Bugetul ofertei:
Bugetul ofertei va fi indicat în dolari SUA, va include TVA şi/sau alte taxe aferente, şi va face referinţă
la toate costurile necesare pentru executarea lucrării date. Persoanele fizice vor indica statutul său
juridic (persona fizică sau întreprinzător individual).
Nota: la examinarea ofertelor financiare depuse de către persoanele fizice Fundaţia Soros – Moldova
va ţine cont şi de următoarele taxe datorate de angajator: contribuţia în Fondul Social (23%), prima de
asigurare medicală obligatorie (3,5%).

11. Procedura de plată
Plata se va efectua în trei tranşe. Prima tranşă, în valoare de 25% din suma totală, va fi achitată prin
virament după prezentarea structurii studiului şi a metodologiei desfăşurate. A doua tranşă în valoare
de 50% va fi plătită după ce FSM va primi şi aproba proiectul studiului analitic final. A treia tranşă în
valoare de 25% va fi achitată după prezentarea publică a studiului.
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12. Dosarul va include:
Oferta tehnică:
- Structura tentativă a studiului şi viziunea autorilor asupra studiului, precum şi principalele
metode de cercetare ce vor fi aplicate la elaborarea acestuia;
- Pentru persoane fizice: CV-ul aplicantului, cu accentuarea experienţei de elaborare a
studiilor analitice şi referinţe la studiile accesibile on-line şi a datelor de contact a 2
persoane de referinţă; în cazul în care studiile elaborate anterior nu sunt accesibile online, se vor prezenta extrase de 4-5 pagini din 2 cele mai relevante lucrări;
- Pentru persoane juridice: profilul organizaţiei (max. 2 pagini) şi CV-urile experţilor cu
indicarea datelor de contact a 2 persoane de referinţă.
- Varianta electronică a ofertei tehnice va fi prezentată şi în format electronic pe CD.
Oferta financiară - bugetul pe categorii principale de cheltuieli, în dolari SUA cu menţiunea
numărului de zile de lucru necesare pentru efectuarea studiului, inclusiv toate taxele şi impozitele
aferente executării lucrării date.
13. Prezentarea ofertei
Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză, până la data de 30
septembrie 2010, ora 17:00 în format tipărit în plicuri separate sigilate la următoarea adresă:
Fundaţia Soros-Moldova,
Chişinău, MD-2001
str. Bulgară 32
Pe plicuri se va indica următoarea informaţie:
Pentru Elena Vacarciuc
De la : Numele şi semnătura ofertantului pe verso-ul plicurilor
Denumirea concursului: Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului
„Dezvoltarea şi diversificarea pieţii asigurărilor din Republica Moldova în contextul negocierii
viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”
Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul
Programul Iniţiative Europene, ocrivoliubic@soros.md.
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