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Subiectul de discuţie 

Prezentul document se referă la sectorul de asigurări din Republica Moldova din perspectiva 

de reglementare, economică şi instituţională în contextul negocierii creării ZLSAC şi a 

Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

Descrierea sectorului 

Sectorul de asigurări din Republica Moldova este reglementat de Legea cu privire la asigurări. 

În urma intervenţiei legislative au fost stabilite o serie de cerinţe noi pentru întreprinderile de 

profil, inclusiv capital social sporit, norme de supraveghere consolidate, împuterniciri 

suplimentare pentru autoritatea naţională de control, reglementări separate pentru asigurările 

generale şi asigurările de viaţă, norme avansate de protecţie pentru consumatori, inclusiv în 

relaţiile cu intermediarii de asigurări. 

Conform datelor statistice, la moment pe piaţa locală de asigurări activează 24 de asigurători, 

din care 22 de companii sau 92% sunt specializate pe segmentul de asigurări generale (de 

accidente, bunuri, auto, etc.) şi numai 2 companii licenţiate desfăşoară activităţi 

simultane/combinate de asigurări generale şi de viaţă. Companiile de asigurări generale 

practică toate formele de asigurare. Poliţele unit-linked nu sunt populare, astfel că produsele 

asigurătorilor de viaţă sunt de natură clasică, cu participare la investiţie.  

Nu există asigurători care practică exclusiv asigurări de viaţă. Această situaţie se datorează 

unui şir de factori. În special, datorită interesului redus al populaţiei faţă de asigurările de 

viaţă specificat, pe de o parte, prin nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaţiei, or 

aceste asigurări necesită dispunerea, permanentă şi pe termen lung de resurse financiare peste 

nivelul mediu pe ţară, iar pe de altă parte, cerinţele mari de capitalizare a asigurătorilor care 

practică asigurări de viaţă exclusive. 

Descrierea problemei 

În contextul relaţiilor îmbunătăţite dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, iniţiate 

după consumarea actului care stabilea relaţiile de cooperare – Acordul de Parteneriat şi 

Cooperare, sunt stabilite drept prioritate pentru Republica Moldova iniţierea şi participarea 

eficientă la procesul de negociere a noului Acord de Asociere şi crearea ZLSAC şi 

implementarea lor eficientă. 
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Sectorul de asigurări este la momentul actual parţial compatibil cu cel al UE la capitolul 

reglementări, capacităţi instituţionale şi performanţe economice. Integrarea pieţei de servicii 

de asigurări a Republicii Moldova în piaţa comună a UE reprezintă una din componentele 

viitoarelor Acorduri şi necesită o ajustare pentru a asigura compatibilitatea. 

Diferenţele sectorului sunt depistate în partea ce ţine de gradul de diversificare a pieţei de 

asigurări, participării limitate a întreprinderilor de asigurări de viaţă şi a reasigurătorilor, 

competenţe limitate ale intermediarilor în asigurări, performanţelor şi atractivităţii scăzute a 

sectorului pentru investitorii străini. La nivel regulator sunt depistate prevederi mai puţin 

oneroase faţă de societăţile de asigurări în formarea capitalului social, rezervelor tehnice, 

marjei de solvabilitate, nu funcţionează sistemul de protecţie a consumatorilor în caz de 

faliment al întreprinderilor de asigurări prin crearea fondului de garantare, cotele de 

despăgubire pentru unele tipuri de asigurări obligatorii sunt inferioare celor stabilite în 

legislaţia UE. La nivel instituţional se identifică o capacitate insuficientă pentru a se putea 

asigura implementarea cerinţelor ce ţine de monitorizarea şi controlul pieţei de asigurări şi 

cooperarea cu autorităţile de control din statele membre UE. 

Cadrul temporal şi alternativele de intervenţie 

În baza practicii existente în noile state membre UE se identifică un termen de 6-8 ani pentru 

implementarea Acordului de Asociere şi crearea ZLSAC. Finalitatea firească a implementării 

cu succes a acestor două Acorduri constituie iniţierea negocierilor privind Acordul de Aderare 

la UE. Pentru a se putea trece eficient la cerinţele specificate mai sus este nevoie de o 

implementare treptată cu calcularea efectelor oneroase faţă de participanţii pe piaţa de 

asigurări precum şi pentru a asigura intrarea pe piaţă a unor actori noi, inclusiv din statele 

membre UE.  

În acest sens se propune includerea în calitate de prioritate actele UE existente în domeniul 

asigurărilor şi transpunerea lor cu utilizarea perioadelor de tranziţie în sectorul de asigurări. 

Iniţierea acestor activităţi la momentul actual va pregăti din timp societăţile de asigurări locale 

pentru a rezista viitoarelor cerinţe ce vor fi impuse de structurile UE în domeniul asigurărilor, 

va asigura imunitate sporită faţă de concurenţa exterioară şi vor permite diversificarea pieţei 

naţionale de asigurări. Se propun următoarele acţiuni: 

Implementarea cadrul regulator privind rezervele tehnice, marjele de solvabilitate, fondul de 

garantare, capacităţile administrative de control, cu stabilirea unui termen de trei ani, prin 

adoptarea cadrului respectiv şi antrenarea Comisiei Naţionale în procese de control adiţional; 

Implementarea paralelă a reglementărilor Directivelor UE adoptate pînă la Directiva 

Solvabilitate II pentru întreprinderile care nu cad sub incidenţa ultimei şi a Directivei 

Solvabilitate II pentru întreprinderile care datorită cifrei de afaceri sporite, sunt incluse în 

domeniul de aplicare al acesteia,  

sau 

Implementarea Directivei Solvabilitate II cu aplicarea acesteia atît pentru întreprinderile ce 

trec de cifra de afaceri minimă cît şi a celorlalte întreprinderi, cu excluderea pentru ultimele a 

unor reglementări specifice pentru întreprinderile de asigurări cu cifră de afaceri sporită. 

Stabilirea cuantumurilor minime ale fondurilor de garantare ce constituie 2.000.000 EUR 

respectiv 3.000.000 EUR pentru întreprinderile de asigurări într-o perioadă de 5-7 ani, cu 

creşteri graduale de 300.000-400.000 EUR pe an. Fondurile de garantare ale întreprinderilor 

de asigurări sunt un element important de protecţie a consumatorilor, în special a celora care 
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beneficiază de servicii de asigurări de viaţă. Procedurile naţionale de faliment a 

întreprinderilor de asigurări vor urma să fie ajustate la noile reglementări ce ţin de fondurile 

de garantare actualmente absente.  

Ridicarea treptată a cuantumurilor minime pentru despăgubiri în cazul accidentelor cu 

implicarea automobilelor, navelor maritime şi navelor aeriene de la normele naţionale la 

cerinţele UE într-un termen de cel puţin 10 ani. Creşterea graduală a cuantumurilor minime de 

asigurare de răspundere civilă auto va asigura securitate sporită pentru beneficiarii din 

Republica Moldova, garantînd şi posibilitatea de a compensa în întregime într-un număr mai 

mare de cazuri daunele produse prin accidente. Creşterea graduală a cuantumurilor minime 

pentru aceste tipuri de asigurări obligatorii va elimina creşteri de preţuri pentru consumatorii 

de servicii de asigurări obligatorii, dar şi pentru serviciile finite care sunt dependente de 

componenta de asigurări, cum ar fi transportul aerian şi naval de pasageri şi bagaje. Acest 

subiect este intercalat şi ale domenii de cooperare sectorială ce vor fi negociate, în special 

politica de transporturi şi în mare parte aderarea la spaţiul aerian unic European. Trecerea 

imediată la cuantumurile de despăgubire poate genera creşteri de preţuri în valori 

considerabile, care ar putea produce efecte negative sociale. În acest sens, perioada de 

tranziţie este absolut necesară pentru a evita efecte sociale negative. 

Asigurarea controlului din statul de origine, licenţiere unică, libertatea prestării serviciilor fie 

prin stabilire primară, fie prin stabilire secundară implementat fie la ultimele etape ale 

acordului de asociere, fie la o etapă ulterioară, în cazul în care Republica Moldova va trece la 

negocierea Acordului de Aderare la UE, pentru a se putea asigura intrarea definitivă în piaţa 

comună a UE. Acest compartiment este în stînsă legătură cu cerinţele privind procesul de 

echivalare a statelor terţe prevăzut de Directiva Solvabilitate II, fiind un punct important de 

trecere de la cadrul pieţei naţionale la cel al pieţei UE. Se prevăd costuri instituţionale 

suplimentare pentru a putea implementa cu succes principiul controlului statului de origine, în 

special pentru CNPF. 

Poziţiile posibile faţă de Comisia Europeană 

În schimbul acestor angajamente Guvernul ar putea solicita accesul pe piaţa de servicii de 

asigurări a UE din partea companiilor naţionale cu toate privilegiile pe care le deţin 

companiile din statele membre UE, inclusiv prin aplicarea reglementărilor ce ţin de rezervele 

tehnice, marja de solvabilitate, fondul de garantare şi alte cerinţe din UE pentru întreprinderile 

locale care vor corespunde acestora, fie individual sau în cooperare cu întreprinderile de profil 

din UE.  

La nivel instituţional poate fi solicitat suport pentru a consolida capacităţile autorităţii 

naţionale de control şi implementarea treptată a angajamentelor faţă de UE din cele două 

Acorduri. 

Principalele efecte ale implementării angajamentelor 

Principalii beneficiari ai restructurărilor în sectorul de asigurări vor fi consumatorii de astfel 

de servicii. Cu condiţia că Guvernul va negocia perioade suficiente pentru implementarea 

actelor UE în domeniul asigurărilor, în special Directiva Solvabilitate II, Directiva RCA şi 

Directiva pe intermediere, consumatorii vor obţine mai multă transparenţă a proceselor din 

cadrul companiilor de asigurări, inclusiv modul de administrare al fondurilor provenite din 

încasarea primelor, se vor diversifica serviciile de asigurări, datorită intrării noilor companii 

pe piaţa Republicii Moldova, vor rezista cele mai eficiente şi efective companii de asigurări şi 

companii de intermediere de asigurări, în urma procesului inevitabil de ridicare a cerinţelor de 

solvabilitate şi administrare a rezervelor tehnice. Un grup de consumatori totuşi ar putea 
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suferi de pe urma acestor transformări, în special clienţii companiilor care vor rezista 

procesului de consolidare a pieţei de asigurări. Este absolut necesar de prevăzut modalităţi de 

transfer al acestor clienţi către companiile supravieţuitoare, în special al clienţilor de servicii 

de asigurări de viaţă. 

Principalii perdanţi ai procesului de restructurare şi ajustare a sectorului la cerinţele impuse de 

noul Acord de Asociere şi ZLSAC vor fi companiile ineficiente, care se bazează excesiv pe 

servicii de asigurări obligatorii, în special asigurările de răspundere civilă auto, şi asigurările 

facultative de automobile. 

Un grup  de cîştigători ai implementării cu succes a prevederilor Acordului de Asociere şi 

creării ZLSAC, după cum acesta este privit în respectivul raport, va fi constituit din 

companiile de asigurări din UE, care vor dispune de acces liber la o piaţa cu reglementări 

similare celora existente în UE, avantajul lor comparativ fiind în principal format din 

experienţa pe piaţa UE de asigurări în diverse servicii şi excedentul de capital disponibil. 

Indicatorii economici indică asupra unei subdezvoltări esenţiale a pieţei de asigurări, în 

special a asigurărilor de viaţă. În aceste condiţii, companiile de asigurări din UE vor avea la 

dispoziţie un climat favorabil, compus din reglementări similare, piaţă nedezvoltată şi o tot 

mai mare atenţie a consumatorilor faţă de serviciile de asigurări datorită creşterii 

disponibilului de capital generat de implementarea altor componente ale Acordului de 

Asociere şi  creării ZLSAC.    

Costurile implementării angajamentelor din acordurile în proces de negociere se vor 

materializa în următoarele: 

 

a) costuri instituţionale în principal ce ţin de funcţionarea CNPF 

b) costuri de ajustare legislativă prin elaborarea şi implementarea legislaţiei naţionale în 

corespundere cu cerinţele Directivelor UE, inclusiv Directiva Solvabilitate II 

c) costuri de implementarea a noilor practici pentru întreprinderile de asigurări, inclusiv 

modalitatea de administrare a afacerii, calculul riscurilor, fondurilor disponibile, 

modului de achitare a despăgubirilor etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest studiu a fost elaborat la iniţiativa și cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova. 

Opiniile expuse în acest studiu aparţin în exclusivitate autorilor și nu reflectă neapărat poziţia 

instituţiei finanţatoare. 

 


