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Abrevieri

CNPF Comisia Naţională a Pieţei Financiare a Republicii Moldova

PIB Produsul Intern Brut

PBS prima brută subscrisă

R ritmul de dinamică (modifi care)

RCA asigurarea de răspundere civilă auto (internă şi externă)

RCG asigurarea de răspundere civilă generală

RMA rezerva matemati că adiţională

p.p. puncte procentuale

ZLSAC Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător

Indicatori calculaţi

ROE rentabilitatea capitalului propriu: profi t net (pierderi) / valoarea medie anuală 
a acti velor nete (capitalului propriu)

ROA rentabilitatea acti velor: profi t net (pierderi) / valoarea medie anuală a acti velor

Rentabilitatea vînzărilor raportul procentual dintre profi tul net şi PBS

Rata daunei raportul procentual dintre Daunele apărute şi Prima cîşti gată

Daune apărute despăgubiri de asigurare plus modifi carea rezervelor de daune

Prima cîşti gată PBS minus modifi carea rezervelor de prime necîşti gate

Rata de solvabilitate raportul procentual dintre capitalul propriu şi prima cîşti gată netă de 
reasigurări
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Sumar

Studiul privind dezvoltarea şi diversifi carea pieţei de asigurări în Republica Moldova în contextul nego-
cierii creării Zonei de liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv (în conti nuare ZLSAC) între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană are drept scop identi fi carea restricţiilor care există la moment în calea 
integrării pieţelor de servicii de asigurări ale Republicii Moldova şi ale Uniunii Europene prin stabilirea 
principalilor indicatori de performanţă ai pieţelor de asigurări din Republica Moldova, analiza cadrului 
regulator din Republica Moldova şi Uniunea Europeană, identi fi carea diferenţelor ce ţin de reglemen-
tările existente pe aceste două pieţe şi formularea unor propuneri de ajustare legislati vă, insti tuţiona-
lă, de control în domeniul asigurărilor în Republica Moldova pentru a putea permite integrarea în piaţa 
comună de servicii de asigurări din Uniunea Europeană.

Obiecti vul de bază al studiului este oferirea unui set de recomandări, care plasate în cadrul de politi ci 
al Guvernului, în special în procesul negocierii, dar şi al implementării viitorului Acord de Asociere, 
vor permite tranziţia întreprinderilor locale de asigurări într-un cadru de reglementări ce va permite 
circulaţia fără restricţii a serviciilor de asigurări pe pieţele Republicii Moldova şi ale Uniunii Europene. 
În acest sens, se vor stabili legăturile dintre indicatorii de performanţă ai întreprinderilor locale cu cele 
din Uniunea Europeană, capacităţile de exti ndere ale pieţei de asigurări din Republica Moldova şi po-
tenţialul de investi ţii din partea întreprinderilor de asigurări din Uniunea Europeană, cadrul regulator 
existent în Republica Moldova şi exigenţele impuse de reglementările similare din Uniunea Europeană, 
precum şi modul în care aceste exigenţe vor fi  implementate pentru a se putea benefi cia de pe urma 
libertăţii de circulaţie a serviciilor de asigurări.

Capitol I al studiului se referă la principalii indicatori economici ai pieţei de asigurări din Republica 
Moldova şi din statele membre UE, fi ind descrise în regim comparati v parti cipanţii pe piaţa de asigu-
rări, dinamica primelor de asigurare, concentraţia pe piaţa de asigurări, clasele de asigurări practi cate, 
cerinţele prudenţiale şi modul în care acestea se refl ectă în acti vităţile întreprinderilor de asigurări, 
precum şi locul serviciilor de asigurare în comerţul internaţional. 

Capitolul II face o descriere comparati vă a principalelor servicii de asigurări prestate. Acesta se referă 
la serviciile de asigurări generale, de viaţă, precum şi face o analiză a asigurărilor subvenţionate în agri-
cultură. Sunt descrişi indicatorii calitati vi şi canti tati vi ai serviciilor de asigurări cu stabilirea implicaţiilor 
pe care ar putea să le aibă noile reglementări din Legea cu privire la asigurări, implementarea defi niti vă 
a căreia expiră în 2012 şi explică dezvoltarea slabă a unor servicii de asigurări, cum ar fi  asigurările de 
viaţă.

Capitolul III se referă la cadrul regulator din Republica Moldova şi cel din UE, fi ind analizate reglemen-
tările relevante pentru asigurările generale şi asigurările de viaţă, cu stabilirea principalelor inconsis-
tenţe dintre reglementările naţionale şi cele din UE. Sunt depistate şi potenţialele probleme pentru 
intervenţiile de ajustare ale legislaţiei care ar putea urma după fi nalizarea negocierii Acordului şi cre-
ării ZLSAC.
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Capitolul IV se referă la experienţa internaţională în domeniul ajustării legislaţiei şi standardelor de 
asigurări la cele UE, fi ind analizate în scurt experienţa Sloveniei şi României, cu indicarea costurilor 
ajustărilor regulatorii, inclusiv potenţialele benefi cii şi riscuri.

Capitolul V prezintă un posibil scenariu de negociere a prevederilor Acordului de Asociere, inclusiv 
crearea ZLSAC dintre Republica Moldova şi UE pe domeniul pieţei de asigurări. Sunt accentuate princi-
palele defi cienţe în implementarea angajamentelor şi sunt propuse unele soluţii.

În baza analizei efectuate autorii formulează o serie de concluzii, menţionînd principalii cîşti gători şi 
perdanţi ai negocierii şi implementării Acordului de Asociere şi creării ZLSAC, precum și oferă un set 
de recomandări privind acţiunile Guvernului care urmează să fi e întreprinse pentru a negocia și imple-
menta cu succes Acordul de Asociere şi ZLSAC.

Studiul a fost efectuat în perioada 1 decembrie 2010 – 15 aprilie 2011. 
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Introducere

Integrarea europeană consti tuie unul dintre obiecti vele cheie ale politi cii interne şi externe ale Repu-
blicii Moldova. Acest proces a fost iniţiat prin semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre 
Comunităţile Europene şi Republica Moldova. Actualmente Acordul nu mai este în vigoare, fi ind înlo-
cuit de un instrument regional de cooperare – Noua Politi că Europeană de Vecinătate, care include şi 
Republica Moldova. În cadrul acestui parteneriat de cooperare valabil pentru Moldova este Planul de 
Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană. Pentru a aprofunda şi formaliza aceste relaţii de co-
operare între Uniunea Europeană şi Republica Moldova a fost iniţiat procesul de negociere a unui nou 
acord dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova – Acordul de Asociere şi crearea ZLSAC. Printre 
priorităţile actelor sus-menţionate este liberalizarea treptată a pieţei de servicii, inclusiv serviciile de 
asigurări. 

Studiul privind dezvoltarea şi diversifi carea pieţei de asigurări în Republica Moldova în contextul nego-
cierii creării ZLSAC între Republica Moldova şi Uniunea Europeană are drept scop identi fi carea restric-
ţiilor care există la moment în calea integrării pieţelor de servicii de asigurări ale Republicii Moldova 
şi ale Uniunii Europene prin stabilirea principalilor indicatori de performanţă ale pieţelor de asigurări 
din Republica Moldova, analiza cadrului regulator din Republica Moldova şi Uniunea Europeană, iden-
ti fi carea diferenţelor ce ţin de reglementările existente pe aceste două pieţe şi formularea unor pro-
puneri de ajustare legislati vă, insti tuţională, de control în domeniul asigurărilor în Republica Moldova 
pentru a putea permite integrarea în piaţa comună de servicii de asigurări din Uniunea Europeană.

Obiecti vul de bază al studiului este oferirea unui set de recomandări, care plasate în cadrul de politi ci 
al Guvernului, în special în procesul negocierii, dar şi al implementării viitorului Acord de Asociere, 
vor permite tranziţia întreprinderilor locale de asigurări într-un cadru de reglementări ce va permite 
circulaţia fără restricţii a serviciilor de asigurări în pieţele Republicii Moldova şi ale Uniunii Europene. 
În acest sens, se vor stabili legăturile dintre indicatorii de performanţă ai întreprinderilor locale cu cele 
din Uniunea Europeană, capacităţile de exti ndere ale pieţei de asigurări din Republica Moldova şi po-
tenţialul de investi ţii din partea întreprinderilor de asigurări din Uniunea Europeană, cadrul regulator 
existent în Republica Moldova şi exigenţele impuse de reglementările similare din Uniunea Europeană, 
precum şi modul în care aceste exigenţe vor fi  implementate pentru a se putea benefi cia de pe urma 
libertăţii de circulaţie a serviciilor de asigurări.
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1. Piaţa de Asigurări în Republica Moldova: 
Prezentare Generală

1.1. Prezentare generală a cadrului de reglementare

Domeniul asigurărilor este reglementat de o serie de acte legislati ve şi normati ve. Principalul act le-
gislati v în domeniul asigurărilor este Legea cu privire la asigurări.1 Acest act legislati v reglementează 
modul de organizare şi funcţionare a asigurărilor, reasigurărilor şi a intermediarilor în asigurări şi/sau 
reasigurări, precum şi supravegherea acti vităţii acestora. Nu sunt acoperite asigurările sociale de stat, 
asigurările obligatorii de asistenţă medicală, asigurările obligatorii pentru unele categorii de persoane 
şi fondurile nestatale de pensii.2 

Acti vitatea de asigurare în Republica Moldova se împarte în trei categorii mari:

a) asigurări generale,

b) asigurări de viaţă,

c) reasigurare exclusivă.

Acti vitatea de asigurare (reasigurare) este condiţionată de existenţa unui capital minim social al asigura-
torului (reasiguratorului) care este de 15 milioane lei pentru acti vitatea de asigurări generale, un capital 
minim de cel puţin 1,5 ori mai mare pentru asigurări de viaţă şi de cel puţin 2 ori mai mare pentru acti vi-
tatea de reasigurare exclusivă.3

Supravegherea acti vităţii de asigurări

Acti vitatea de supraveghere a pieţei fi nanciare nebancare este exercitată de către Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare (în conti nuare Comisia Naţională). Este o autoritate autonomă, care răspunde în faţa 
Parlamentului, inclusiv prin intermediul prezentării raportului anual de acti vitate. Mandatul Comisiei 
Naţionale este de a asigura stabilitatea, transparenţa, siguranţa şi efi cienţa sectorului fi nanciar neban-
car, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa fi nanciară nebancară, protejarea drepturilor 

1 Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări, nr. 407-XVI, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 21.12.2006, 
publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 47-49/213 din 06.04.2007. Arti colul 57 al legii cu privire la asigurări 
stabileşte termene de tranziţie pentru o serie de domenii din acest sector cu ar fi  licenţierea, acti vitatea simultană, capitalul 
social minim, cerinţele privind cota păstrată pentru întreprinderile care uti lizează reasigurările, schimbarea formei juridice 
de organizare etc.

2 Arti colul 2 din Legea cu privire la asigurări
3 Arti colul 22 alin. 1 din Legea cu privire la asigurări
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parti cipanţilor la piaţa fi nanciară nebancară. În domeniul asigurărilor Comisia Naţională deţine compe-
tenţă de control al companiilor de asigurări şi al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din 
Republica Moldova.1 Printre atribuţiile Comisiei Naţionale sunt adoptarea de acte care reglementează 
domeniul pieţei de asigurări în Republica Moldova, inclusiv ţinerea evidenţei contractelor de asigurări, 
modalitatea de transfer a portofoliilor, ţinerea registrelor, cooperarea la nivel internaţional cu insti tuţii 
specializate pentru implementarea politi cii de stat în domeniul asigurărilor, aplicarea sancţiunilor, inclu-
siv a amenzilor, prescripţiilor pentru parti cipanţii pe piaţa de asigurări, inclusiv remedierea fi nanciară, 
reorganizarea sau declararea insolvabilităţii asigurătorilor (reasiguratorilor) şi a brokerilor de asigurare 
şi/sau de reasigurare.2 

1.2. Parti cipanţii pieţei de asigurări 

Evoluţia numărului şi structurii parti cipanţilor pieţei de asigurări diferă de la ţară la ţară şi depinde 
de politi cele şi reglementările în domeniul asigurărilor, de capacitatea sistemului politi c, nivelul de 
dezvoltare economică şi socială, gradul de capitalizare şi, în unele cazuri, de factorii mediului extern 
apropiat al ţării. 

Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor Legii cu privire la asigurări, nr. 407-XVI din 21.12.2006 noţi-
unea de parti cipanţi ai pieţei de asigurări nu putea fi  defi nită, deoarece, în calitate de componentă 
structurală a pieţei, majoritatea categoriilor de parti cipanţi, în special cei profesionişti , lipseau (cu 
excepţia asigurătorilor şi asiguraţilor). Interesul autorităţilor de conformare a prevederilor legale la 
standardele europene, au determinat ca Legea actuală să prevadă reglementarea acti vităţii tuturor 
parti cipanţilor pieţei de asigurări.

Parti cipanţi ai pieţei de asigurări sunt reprezentaţi de persoanele fi zice şi juridice, precum şi de organis-
mele fără personalitate juridică, care desfăşoară acti vităţi, încheie tranzacţii sau efectuează operaţiuni 
pe piaţa de asigurări, exercitî nd drepturi şi executî nd obligaţii rezultate din lege, contract sau alte teme-
iuri de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor civile. Din cele menţionate, rezultă că, parti cipanţii pe piaţa 
asigurărilor includ atî t parti cipanţii profesionişti , stabiliţi prin legislaţie, cît şi alte categorii, şi anume:

• asigurătorii/reasigurătorii sau companiile de asigurări/reasigurări;

• intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări;

• asiguraţii sau persoanele asigurate;

• actuarul.

În Republica Moldova, dinamica numărului de parti cipanţi a fost determinată de maturizarea şi consolida-
rea pieţei prin modifi carea cadrului legislati v, în special, cel aferent capitalizării companiilor de asigurare. 
În conformitate cu prevederile Legii, asigurătorii trebuie să desfăşoare acti vităţi specializate: fi e numai de 
asigurări generale, fi e numai de asigurări de viaţă. Excepţiile de la aceste norme se referă numai la asigu-
rătorii care au fost autorizaţi pînă la intrarea în vigoare a Legii.

1 Arti colul 4 alin. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 192-XIV privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 12.11.1998, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 22-23/91 din 04.03.1999, 
republicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 117-126BIS din 14.08.2007, pagina 3

2 Vezi Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 48/5 din 
27.09.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financia-
re, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 157-160/587 din 05.10.2007
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Conform datelor stati sti ce, la moment pe piaţa locală de asigurări acti vează 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 („Grawe Carat Asigurări” S.A. şi „Sigur-Asigur” S.A.), desfă-
şoară acti vităţi simultane/combinate de asigurări generale şi de viaţă (tabelul 1). Compania „Asito” 
S.A. nu deţine licenţă pentru desfăşurarea acti vităţii în categoria „asigurare de viaţă”, însă conti nuă să 
administreze contractele pe asigurările de viaţă contractate pînă la data intrării în vigoare a Legii cu 
privire la asigurări, în condiţiile în care legislaţia nu interzice aceste acti vităţi. Companiile de asigurări 
generale practi că toate formele de asigurare. Poliţele unit-linked nu sunt populare, astf el că produsele 
asigurătorilor de viaţă sunt de natură clasică, cu parti cipare la investi ţie. 

Nu există asigurători care practi că exclusiv asigurări de viaţă. Această situaţie se datorează unui şir de 
factori. În special, datorită interesului redus al populaţiei faţă de asigurările de viaţă specifi cat, pe de 
o parte, prin nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaţiei, or aceste asigurări necesită dispu-
nerea, permanentă şi pe termen lung de resurse fi nanciare peste nivelul mediu pe ţară, iar pe de altă 
parte, cerinţele mari de capitalizare a asigurătorilor care practi că asigurări de viaţă exclusive.

Tabelul 1: Participanţii pieţei de asigurări

Indicatori 2007 2008 2009 2010, 9 luni
Numărul de companii de asigurări (reasigurări) / 
Asigurători

33 28 24 24

din care:

Companii - asigurări generale (exclusiv) 30 26 22 22

Companii - asigurări de viaţă (exclusiv) 1 - - -

Companii - acti vitate simultană (viaţa şi generale) 2 2 2 2

Reasigurători (exclusiv) - - - -

Numărul brokerilor de asigurare - 32 45 59

Numărul agenţilor de asigurare - persoane juridice - - 76 -

Numărul agenţilor de asigurare - persoane fi zice - - 646 -

Numărul de poliţe de asigurare în vigoare la sf. anului 577 735 608 640 723 565 689 119

Ritmul de dinamică al poliţelor, % 14,9% 5,3% 18,9% -

Sursa: CNPF (www.cnpf.md)

Absenţa reasigurătorilor care desfăşoară acti vitate exclusivă de reasigurare este determinată de lipsa ne-
cesităţii unor astf el de companii, deoarece asigurătorii pot desfăşura şi acti vitate de reasigurare, adică 
de primire a riscurilor în reasigurare sau de asigurare a asigurătorului direct. De asemenea, ţinînd cont 
de faptul că nu există restricţii referitoare la transmiterea riscurilor în reasigurare peste hotare, în scopul 
creşterii încrederii în produsele administrate, precum şi în vederea asigurării unei prudenţialităţi elevate, 
companiile locale de asigurări, aproape în totalitate transmit riscurile asigurate în reasigurare către reasi-
gurătorii europeni recunoscuţi.1 

Din datele stati sti ce, se observă o creştere anuală cu peste 13 companii de brokeraj. Dacă în anul 2008 
pe piaţa internă acti vau 32 brokeri, atunci la sfî rşitul lunii septembrie, anul 2010, acti vau 59 companii. 
Totuşi, comparînd nivelul de dezvoltare şi importanţa parti cipanţilor la piaţa de asigurări în economia 

1 Începînd cu 6 aprilie 2012 se va impune cerinţa de reţinere a cel puţin 20% din volumul total al riscurilor dacă se practi că 
reasigurare la un nerezident, vezi arti colul 31 alin. 6 din Legea cu privire la asigurări



13

D e z v o l t a r e a  ş i  d i v e r s i f i c a r e a  p i e ţ e i  d e  a s i g u r ă r i  î n  R e p u b l i c a  M o l d o v a

locală cu situaţia din alte ţări europene, se poate observa că încă sunt necesare îmbunătăţiri, în special, 
în ceea ce priveşte dezvoltarea şi altor canale de vînzări, cum ar fi  spre exemplu bancassurance (fi gura 
1). Apariţia acestor parti cipanţi, ar putea contribui la dezvoltarea, în special, a asigurărilor de viaţă.

Figura 1: Structura primelor de asigurare subscrise prin intermediul participanţilor pieţei de 
asigurări, anul 2009

Sursa: European Insurance in Figures, CEA Statistics N°42, November 2010

De notat este că pe piaţă există în prezent doar un singur broker cu parti cipaţie străină directă, iar brokerii 
cu renume preferă să lucreze prin corespondenţi locali.

Indicatorul stati sti c care poate reprezenta cel mai perti nent numărul asiguraţilor este „numărul de 
poliţe de asigurare”. Creşterea în fi ecare an de analiză a numărului de poliţe în vigoare, denotă faptul 
că interesul pentru acoperirea riscurilor specifi ce fi ecărei persoane creşte permanent. Astf el în numai 
2 ani, numărul poliţelor în vigoare a crescut cu peste 114 mii poliţe de asigurare, înregistrînd o creştere 
medie anuală de aproape 12% şi cuanti fi cînd circa 723,6 mii asiguraţi la sfî rşitul anului 2009. Conform 
esti mărilor, la sfî rşitul anului 2010, numărul asiguraţilor ar putea creşte şi mai consistent, fi ind repre-
zentaţi de circa 900 mii poliţe, cu o creştere faţă de perioada similară precedentă de peste 24%.

Tendinţa descendentă a numărului de asigurători este determinată, în cea mai mare parte, de creşte-
rea periodică a cerinţelor de capitalizare şi de conformare la sistemului complex de reglementare al 
acti vităţii de asigurare. Prin urmare, aceste reglementări au redus numărul de asigurători atî t după 
anul 2002, cît şi după 2007. 

La fi nele anului 2002 pe piaţa serviciilor de asigurare acti vau 49 companii de asigurare, 14 din acestea 
fi ind cu parti cipare străină în capitalul social. Urmare a modifi cării Legii nr. 1508-XII din 15.06.1993 cu 
privire la asigurări, la capitolul ce ţine de majorarea capitalului social al companiilor de asigurare de 
la 300 mii pînă la minimum 2 mil. lei, numărul operatorilor pe piaţă scade, ajungînd la sfî rşitul anului 
2005 pînă la numai 32 companii de asigurare, care deţin în total pe piaţă un capital social stabilit in 
mărime 207,7 milioane lei. Noile prevederi ale Legii, intrate în vigoare la 06 aprilie 2007, care prevăd 
majorarea periodică a capitalului social minim şi reorganizarea asigurătorilor cu formă organizatorico-
juridică de „societate cu răspundere limitată” în „societate pe acţiuni” au accelerat repetat reducerea 
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numărului de asigurători şi, respecti v, la consolidarea pieţei de asigurări, de la 33 companii în 2007 la 
numai 24 la sfî rşitul lunii septembrie 2010.

Actuariatul este o profesie nouă pentru Republica Moldova. Asigurătorii care desfăşoară acti vitate în 
categoria „asigurări de viaţă” sunt obligaţi să dispună de cel puţin un actuar angajat, însă cei din cate-
goria „asigurări generale” vor fi  obligaţi să dispună de actuari la expirarea termenului de cinci ani de 
conformare (din 6 aprilie 2012). Însă, la moment, un şir de acte normati ve secundare în vigoare, emise 
de către CNPF, nu pot fi  aplicate dacă asigurătorii nu dispun de un specialist în actuariat. Certi fi carea 
actuarilor se efectuează în baza „Regulamentului cu privire la atestarea specialişti lor parti cipanţilor 
profesionişti  la piaţa fi nanciară nebancară”, aprobat de către CNPF. La momentul actual sunt numai 
doi actuari certi fi caţi, deşi Asociaţia de Actuariat din Moldova în colaborare cu CNPF şi ASEM au creat 
condiţii pentru creşterea numărului lor, însă abordarea neserioasă a problemei de către asigurătorii 
locali nu a condus la valorifi carea condiţiilor create.

Dinamica primelor de asigurare

Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este, după volum, cea mai mică din regiunea Europei Centrale 
şi de Est. De altf el, avînd în vedere numărul scăzut de locuitori (3,56 milioane), precum şi dimensiunile 
reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată la mărimea statelor europene cu tradiţie în 
domeniul economic per ansamblu.

În ciuda condiţiilor social-economice difi cile, în perioada anilor 2000 – primele 9 luni ale anului 2010, 
industria asigurărilor a înregistrat o tendinţă de creştere, cu excepţia anului 2009, afectat de criza fi -
nanciară mondială (tabelul 2). Sectorul asigurărilor ti nde să devină unul competi ti v, deşi nu a ati ns cote 
performante. Este şi fi resc, întrucît asigurările în spaţiul nostru nu cunosc tradiţii remarcabile în sensul 
celora din ţările europene. 

Potrivit datelor ofi ciale, după creşteri permanente anuale, pînă în anul 2008, cînd a fost ati ns momen-
tul maxim de prime brute subscrise (837.2 mil. lei echivalentul a circa 54,4 mil. euro), piaţa de asigurări 
a raportat o uşoară diminuare a volumului de afaceri în anul 2009 cu 2,5%, pentru ca în primele 9 luni 
ale anului 2010, raporturile companiilor de asigurări să indice din nou o creştere cu circa 14,6%, faţă 
de perioada similară a anului precedent. Ajustî nd evoluţiile înregistrate la valoarea infl aţiei, constatăm 
o nivelare a tendinţei de creştere. Astf el, în primele 9 luni ale anului 2010, puterea de cumpărare a pri-
melor brute subscrise (ritmul de dinamică în termeni reali) a crescut cu numai 9,7%, dacă comparăm 
cu creşterea nominală de 14,6%. 

Tabelul 2: Evoluţia primelor brute subscrise (PBS) pe sectoare (categorii) de asigurări

Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010, 9 

luni*
PBS, mil. lei 132,9 160,2 236,5 289,9 379,0 413,4 559,0 724,2 837,2 816,6 682,6
R, termeni nominali, % 24,4% 20,5% 47,6% 22,6% 30,7% 9,1% 35,2% 29,6% 15,6% -2,5% 14,6%
R, termeni reali, % 5,1% 13,4% 41,4% 6,0% 16,2% -0,9% 18,5% 14,6% 7,7% -2,9% 9,7%
PBS - asigurări 
generale, mil. lei

124,9 153,3 230,3 281,9 369,4 397,7 537,1 690,6 789,7 766,1 647,2

R, termeni nominali, % 29,9% 22,8% 50,2% 22,4% 31,1% 7,7% 35,0% 28,6% 14,4% -3,0% 15,3%
PBS - asigurări de 
viaţă, mil. lei

8,0 6,8 6,2 8,0 9,6 15,6 21,9 33,6 47,5 50,5 35,3

R, termeni nominali, % -25,0% -15,0% -10,0% 30,3% 20,1% 62,4% 39,9% 53,8% 41,3% 6,3% 3,9%

Nota: * comparatia este fata de 9 luni, anul 2009
Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)
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În ceea ce priveşte structura pieţei asigurărilor, în contextul separării companiilor de profi l în funcţie de 
sectorul de acti vitate (asigurări de viaţă sau generale), de remarcat este ascensiunea conti nuă după anul 
2002 a sectorului de asigurări de viaţă, ritmul de dinamică al căruia, cu mici excepţii, în perioada anilor 
2002-2009 prevalează comparati v cu sectorul de asigurări generale sau non-viaţă. Totuşi, creşterea numă-
rului investi torilor străini, consolidarea pieţei de asigurări, sporirea numărului de intermediari specializaţi 
în vînzarea poliţelor de viaţă nu au făcut încă din asigurările de viaţă, per ansamblu, un produs solicitat de 
către cetăţenii Republicii Moldova. Printre principalele probleme care au condus la un astf el de rezultat 
modest sunt, în primul rînd, nivelul de trai scăzut al populaţiei, deoarece aceste asigurări sunt considerate 
scumpe şi necesită existenţa siguranţei privind disponibilitatea veniturilor sufi ciente pe termen lung (10-
20 ani), iar în al doilea rînd, conform opiniei unor experți din domeniu, ar putea fi  încrederea redusă a 
potenţialilor asiguraţi în asigurările de viaţă.

Efectele crizei economice se resimt în special în afacerile sectorului asigurărilor de viaţă, unde depen-
denţa de veniturile populaţiei este una semnifi cati vă. Astf el, raportat la primele nouă luni ale anului 
2009, s-a consemnat o înceti nire a creşterii PBS pe acest sector (3,9%), comparati v cu dinamica asi-
gurărilor generale. Această situaţie nu poate să infl uenţeze în mare măsură dinamica totală a pieţei, 
deoarece ponderea asigurărilor de viaţă este destul de redusă comparati v cu statele europene şi me-
dia mondială (tabelul 3), reprezentî nd o pondere de circa 6,2% (în anul 2009) din totalul industriei 
asigurărilor. Prin urmare, infl uenţa preponderentă asupra creşterii primelor brute subscrise pe tota-
lul pieţei este deţinută de ritmul de modifi care al asigurărilor generale. După cum am menţionat, în 
sectorul asigurărilor de viaţă dispun de licenţa doar 2 companii, GRAWE Asigurari de viaţă – liderul 
sectorului viaţă şi Sigur-Asigur, în ti mp ce unele conti nuă să administreze poliţele contractate anterior 
(ASITO, Astera Grup), fără a deţine licenţă. Întrucît legea cu privire la asigurări a modifi cat modalitatea 
de licenţiere a acti vităţii de asigurări, stabilind cerinţe privind licenţierea separată pentru acti vităţi de 
asigurare de viaţă şi asigurări generale, iar înainte de adoptarea acesteia întreprinderile de asigurări au 
putut încheia contracte de asigurări de viaţă şi asigurări generale, pentru a nu se prejudicia interesele 
clienţilor care au încheiat contracte de asigurări de viaţă, s-a permis cu ti tlu de excepţie existenţa aces-
tor contracte de asigurări de viaţă şi după intrarea în vigoare a legii cu privire la asigurări.1 

Ponderea redusă a primelor pe asigurările de viaţă este rezultatul unui număr modest de contracte în 
vigoare pe sectorul asigurărilor de viaţă, dacă comparăm cu nivelul aceluiaşi indicator înregistrat de 
asigurătorii europeni. În conformitate cu informaţiile Comitetului European de Asigurări (CEA)2, circa 
92% din populaţia ţărilor europene deţine o poliţă de asigurare de viaţă, în ti mp ce în Republica Mol-
dova aproape 6 persoane din 1000 deţin un contract de asigurare de viaţă (20263 poliţe în vigoare la 
30 septembrie 2010). Cauzele principale ale acestei stări de fapt sunt următoarele:

a) interesului redus şi cultura generală relati v scăzută a populaţiei faţă de asigurările de viaţă;

b) nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaţiei, or aceste asigurări necesită dispunerea, 
permanentă şi pe termen lung de resurse fi nanciare peste nivelul mediu pe ţară;

c) cerinţele mari de capitalizare a asigurătorilor care practi că asigurări de viaţă exclusive, care re-
duc interesul apariţiei unor noi asigurători, ca urmare reducerea interesului pentru concurenţă, 
care poate avea ca efect promovarea mai promptă a produselor de asigurare.

1 Vezi arti colele 8 alin. 5, 38, 57 din Legea cu privire la asigurări
2 The European Life Insurance Market in 2009 (www.cea.eu)
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Prin urmare, se constată că una din trăsăturile importante ale pieţei de asigurări din Republica Moldova 
este predominarea afacerilor din sectorul de asigurări generale. Putem aprecia că, în perioada de analiză, 
primele brute subscrise de acest sector au reprezentat în mediu peste 95% din subscrierile realizate la 
nivelul pieţei, înregistrînd o diminuare a cotei începînd cu anul 2004, înregistrînd în anul 2009 şi primele 9 
luni ale anului 2010 peste 93,8% respecti v 94,8%.

Comparînd structura asigurărilor pe cele două categorii de asigurări înregistrate pe piaţa locală de asi-
gurări şi ţările europene, putem constata că Republica Moldova nu este o ţară cu tradiţii în domeniul 
asigurărilor de viaţă, aşa cum sunt ele concepute şi practi cate în ţările europene dezvoltate. 

Figura 2: Structura PBS pe categorii de asigurare – ţările europene, anul 2009

Life Non-life

Sursa: European Insurance in Figures, CEA Statistics N°42, November 2010

Figura 3: Structura PBS pe clase de asigurări, anul 2009

Astf el, dintre cele două mari clase de asigurări, ţările dezvoltate ale Europei de Vest deţin cote perfor-
mante ale segmentul asigurărilor de viaţă, în ti mp ce în statele cu regim politi c nou ale Europei de Est 
deţin cote modeste, predominînd asigurările generale (fi gura 2 şi tabelul 3).
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Primele brute subscrise în anul 2009 de companiile de asigurări care acti vează pe segmentul de asi-
gurări generale au totalizat 766,1 mil. lei sau circa 48 milioane euro, cu o scădere de 3%, faţă de anul 
precedent.

Dintre toate clasele de asigurări generale, ponderea cea mai mare, în toată perioada de după 2001 
au deţinut-o cele auto (CASCO şi răspunderi civile auto), acestea reprezentî nd în anul 2009, mai 
bine de 66% din totalul pieţei (circa 500 milioane lei) (fi gura 3). De altf el, clasele de asigurare care 
aparţin segmentului auto ocupă primele trei poziţii într-un top al “celor mai bine vîndute poliţe 
de asigurare”, pe primul loc regăsindu-se asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă 
- RCA (24% din totalul pieţei), acestea fi ind urmate de poliţele de cea externă - Carte Verde (19%), 
respecti v cele CASCO (23%). Celelalte clase de asigurări generale, de bunuri, sănătate, accidente 
şi răspundere civilă generală, au înregistrat ponderi reduse şi extrem de reduse, de 12%, 5%, 4% şi 
respecti v 1%. 

Altf el stau stati sti cele comparati ve cu ţările Uniunii Europene. Dacă în Republica Moldova ponderile 
afacerilor pe clase de asigurări manifestă o concentrare accentuată, atunci în spaţiul economic euro-
pean se stabileşte o diversifi care elocventă. Prin urmare, clasa asigurărilor auto, deşi are cea mai sem-
nifi cati vă pondere în segmentul asigurărilor generale (30%), comparati v cu piaţa locală, această cotă 
este de mai bine de 2 ori mai mică. De asemenea, se observă un interes deosebit pentru asigurările de 
sănătate, media europeană înregistrînd o pondere de 25% şi numai 5% în ţara noastră.

Rezultatele analizelor structurale ne demonstrează că cetăţenii Republicii Moldova, comparati v cu cei 
din statele Uniunii Europene sunt orientaţi mai mult spre riscurile aferente proprietăţilor auto şi mai 
puţin se gîndesc la riscurile care pot afecta sănătatea sau businessul propriu. Astf el, probleme precum 
educaţia populaţiei în privinţa popularizării anumitor ti puri de asigurări încă persistă.

1.2.1. Gradul de penetrare al asigurărilor în PIB

Contribuţia asigurărilor la crearea veniturilor în economia Republicii Moldova, care demonstrează gra-
dul de intensitate al asigurărilor în economia ţării, în ulti mii zece ani a avut o evoluţie lentă, cu unele 
variaţii nesemnifi cati ve în ulti mii trei ani. Această dinamică este confi rmată de dinamica gradului de 
penetrare al asigurărilor în PIB, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB, indicator care 
în anul 2007, cu o valoare de 1,36% a constatat cel mai înalt nivel de după anul 2000. Ponderea cea 
mai mare a primelor subscrise în PIB de 1,5 % a fost înregistrată în anul 1997, deşi valoarea anuală a 
primelor încasate în acel an, de circa 137,1 mil. lei, reprezenta, pe de o parte, o cotă de aproape 19% 
din valoarea primelor subscrise în anul 2007. 

Dacă privim lucrurile în aspect comparati v regional, putem menţiona că, în anul 2009, gradul de pene-
trare al asigurărilor în Republica Moldova înregistra cea mai mică valoare dintre ţările Europei Centrale 
şi de Est (media 2,76%), celei de Vest (media 8,47%) şi statele din regiune: România, Rusia şi Ucraina. 
Prin urmare, piaţa locală de asigurări la acest capitol, se listează printre ţările lumii cu cele mai mici 
valori ale acestui indicator1, media mondială fi ind de 7,01% (tabelul 3).

1 World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010.
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Tabelul 3: Principalii indicatori ai pieţelor de asigurări

Ţări, regiuni
Penetrarea 
asigurărilor 

(PBS/PIB), %

Densitatea 
asigură-rilor 

(PBS/locuitori), 
EURO/locuitor

Structura PBS 
pe categorii de 

asigurări
Ritmul de dinamică, %

Generale Viaţă 2009/2008 2008/2007
Mondial 7,01 429,7 42,5 57,5 -0,3 -4,1
Uniunea Europeană (27) 8,43 1984,1 39,0 61,0 2,4 -10,7
Europa de Vest 8,47 2090,8 38,8 61,2 2,8 -10,9
Europa Centrală şi Est 2,76 188,6 78,7 21,3 -10,2 9,9
România 1,87 97,5 81,6 18,4 -1.1 24,5
Rusia 2,50 201,1 98,4 1,6 2.7 22,7
Ukraina 2,23 41,1 96,0 4,0 -14.9 33,3

Republica Moldova 1,35 14,6 93,8 6,2 -2.5 15,6

Sursa : World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010, CPNF

1.2.2. Densitatea asigurărilor

Un alt indicator specifi c sectorului asigurărilor îl reprezintă densitatea asigurărilor sau veniturile din 
prime de asigurare pe locuitor, care ne indică faptul că în Republica Moldova interesul şi capacitatea 
societăţii pentru asimilarea asigurărilor este extrem de redus. Prin urmare, începînd cu anul 2004 
densitatea asigurărilor a trecut peste nivelul de 100 de lei, ca apoi peste patru ani (în anul 2008) o 
persoană să cheltuiască pentru asigurare în mediu 234,5 lei. Deşi în scădere nesemnifi cati vă faţă de 
anul precedent (cu 5,5 lei/locuitor) densitatea totală a asigurărilor în 2009 este de 6,3 ori mai mare 
decît în 2005. Această creştere însă nu denotă nici pe departe creşterea interesului pentru asigurare, ci 
mai degrabă creşterea valorii bunurilor asigurate, a tarifelor de asigurare şi numărului de autovehicule 
asigurate prin asigurările obligatorii de răspundere civilă auto. Conform esti mărilor, cheltuielile pentru 
asigurare deţineau în 2009 o pondere de circa 1,3% din totalul cheltuielilor unei persoane, comparati v 
cu media europeană care consti tuie 7%. 

Dacă expunem rezultatele sub aspect comparati v regional (tabelul 3), constatăm că şi la capitolul pri-
me pe cap de locuitor Republica Moldova (14,6 euro sau 20,4 USD) menţine ulti ma poziţie din Europa 
şi printre ulti mele din lume, devansînd numai Egipt (18,9 USD), Vietnam (16,4 USD/loc.), Pakistan (6,6 
USD), Bangladesh (5,2 USD) şi Nigeria (6,0 USD). Valoarea redusă a acestui indicator este determinată 
în mare parte de nivelul de trai şi de calitatea vieţii populaţiei. Prin urmare, veniturile medii disponibile 
pentru o persoană în Republica Moldova au consti tuit în ulti mii trei ani în medie aproape 600 lei deţi-
nînd o cotă de 74% din minimul de existenţă. În situaţia în care veniturile disponibile nu ati ng cel puţin 
nivelul minimului de existenţă, atunci populaţia este orientată spre cheltuielile de strictă necesitate şi 
nu la cele suplimentare, cum ar fi  asigurările.

1.2.3. Concentrarea pieţei de asigurări

Tendinţa de polarizare a peţii locale de asigurări, adică de concentrare a acti vităţii în mîinile cîtorva 
companii se constată de mai mult ti mp, însă, în special, după intrarea în vigoare a prevederilor Legii 
cu privire la asigurări aceasta devine mai accentuată. Acest fapt este datorat, în primul rînd, reducerii 
numărului de asigurători, ca efect al creşterii cerinţelor de recapitalizare şi, în al doilea rînd, datorită 
prezenţei unor factori de concurenţă neloială, exemplu fi ind anii 2002-2005, în decursul cărora auto-
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rităţile publice au susţinut unele companii 
de asigurări în procesul de promovare a 
produselor de asigurare. Prin urmare, gra-
dul de concentrare de pe piaţa asigurărilor 
înregistrează un rezultat mediu, cu creşte-
re treptată în ulti mii ani. În 2006, primele 
5 companii de asigurări (din totalul de 33) 
deţineau cumulati v o pondere de 65% din 
totalul primelor brute subscrise, în vreme 
ce în 2009 cifra a crescut cu 10 puncte 
procentuale şi a fost de 75% (din totalul 
de 24 companii). Mai mult decît atî t, nu-
mai două companii de asigurări au înregis-
trat subscrieri de prime de 53% din totalul 

pieţei (MOLDASIG – 31% şi ASITO – 22%) şi respecti v 52% din acti ve (anexa 1) .

Un argument în plus în sprijinul moti vaţiei de mai sus, privind caracteristi ca unei concentrări medii a 
pieţei, ne indică şi rezultatul esti mării coefi cientului de concentrare Struck1, care a înregistrat o creşte-
re de la 0,32 în 2006 pînă la 0,37 în 2009. 

Totuşi, piaţa asigurărilor din Republica Moldova rămîne a fi  destul de concentrată comparati v cu sta-
tele Uniunii Europene (fi gura 4).

Totodată, segmentul auto, prin importanţa sporită pe care o are, generează, în mare măsură, şi ierarhia 
companiilor de asigurare alcătuită după criteriul volumului de prime brute subscrise. Mai exact, pri-
mele patru societăţi de asigurare din topul companiilor realizat pe segmentul auto (MOLDASIG, ASITO, 
GRAWE CARAT şi DONARIS GROUP) sunt, în aceeaşi ordine, şi primele companii din piaţa asigurărilor 
(Anexa 1). 

1.2.4. PBS realizate de intermediarii în asigurări

Deşi există mai multe categorii de intermediari în asigurări pe piaţa locală (brokeri, agenţi de asigurare 
persoane fi zice şi juridice), au fost publicate numai datele referitoare la vînzarea asigurărilor prin in-
termediul brokerilor de asigurare. 

Potrivit rezultatelor publicate de CNPF, valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare în pri-
mele nouă luni ale anului 2010 a fost de peste două ori mai mare raportată la perioada corespun-
zătoare a anului 2009. Ca rezultat, ponderea primelor intermediate de către brokeri din totalul PBS 
în ianuarie-septembrie 2010, consti tuia 22% sau cu 5 puncte procentuale mai mult decît valoarea 
aceluiaşi indicator înregistrat pe tot anul 2009. Această creştere explozivă se datorează, pe de o parte, 
sporirii numărului de jucători de pe piaţă care au raportat acti vitate pentru perioada analizată (de la 
45 în anul 2009 pînă la 59 în 9 luni ale anului 2010), iar pe de altă parte, majorării numărului de clienţi 
care, încercînd să achiziţioneze poliţe în condiţii cît mai avantajoase, apelează la puterea de negociere 
şi experti za intermediarilor de asigurări.

1 Jaba E. Stati sti ca. Editura Economica, Bucureşti , 2002, pag. 204. Valoarea de 0.4-0.5 se considera o concentrare medie.

Figura 4: Compararea gradului de concentrare al 
asigurărilor (după PBS) 2009 
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Ponderea primelor subscrise prin intermediul intermediarilor în asigurări va creşte în conti nuare în anii 
care urmează, astf el încît în 3-4 ani parti ciparea brokerilor la primele colectate de asigurători va depăşi 
30%. Cu peste 74% din totalul afacerilor realizate, asigurările auto (CASCO şi răspunderi civile auto, 
însumate) reprezintă motorul creşterii acestei industrii. 

Din punctul de vedere al ponderii asigurărilor intermediate de brokeri, în totalul pieţei de asigurare, 
mai bine de 44,7% din poliţele CASCO, 18,5% din cele RCA au fost realizate prin intermediul brokerilor 
de asigurare.

Legea cu privire la asigurări, în vigoare, prin sporirea exigentelor la capitalul social, va elimina de pe 
piaţă companiile slabe, ce nu se vor putea conforma noilor cerinţe. Aceasta va spori gradul de con-
centrare pe piaţa de asigurări precum şi va îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate. Exigenţele sporite 
pentru capitalul social vor atrage interesul investi torilor străini pentru această piaţa, care încep a privi 
altf el starea de lucruri de pe piaţa de asigurări din Republica Moldova.

1.3. Despăgubiri şi îndemnizaţii de asigurare

Potrivit datelor stati sti ce publicate pentru perioada anilor 2006 – primele 9 luni ale anului 2010, 
companiile de asigurări din Moldova, au achitat despăgubiri în valoare totală de 1216,9 mil. lei, din 
care în baza contractelor de asigurare generală (non-viaţă) au fost achitate despăgubiri în sumă de 
1147,8 mil. lei, iar contractelor de asigurări de viaţă le-au revenit 69,2 mil. lei. Ritmul total de creş-
tere al despăgubirilor anului 2009 faţă de anul 2006 este de 57% în valoare nominală, ceea ce în 
valori absolute reprezintă 109,1 mil. lei, de la 190,9 mil. lei în anul 2006, la 300 mil. lei în anul 2009 
(tabelul 4).

Tabelul 4: Dinamica despăgubirilor pe categorii de asigurări

mln. lei
Categorii de asigurări 2006 2007 2008 2009 2010, 9 luni

Asigurări generale 174,8 220,0 255,4 285,7 211,8
Asigurări de viaţă 16,1 15,3 14,0 14,3 9,5
Total despăgubiri 190,9 235,3 269,4 300,0 221,3

Sursa: CNPF

Conform datelor din fi gura 5 şi tabelul 5 putem constata că despăgubirile totale au o evoluţie poziti vă 
pe parcursul anilor 2006 – 2009. Aceasta se datorează, în primul rînd, creşterii nivelului de despăgubiri 
la asigurările generale, care deţin cota majoră în totalul de despăgubiri (peste 92%). Cealaltă compo-
nentă a despăgubirilor totale sunt asigurările de viaţă, care pe parcursul anilor 2006 -2008 a avut o 
descreştere constantă a despăgubirilor. Doar în 2009 se observă o uşoară creştere de 2% faţă de anul 
2008. Este de remarcat că evoluţia descendentă a despăgubirilor la asigurările de viaţă nu au avut un 
impact vizibil în evoluţia despăgubirilor totale, datorită cotei sale destul de reduse în totalul de des-
păgubiri. 
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Figura 5: Ritmul de dinamică al despăgubirilor

Dacă despăgubirile la asigurările de viaţă în anul 2009 au înregistrat o creştere faţă de anul 2008, 
atunci pentru primele 9 luni ale anului 2010 a fost înregistrată o reducere a despăgubirilor la asigura-
rea de viaţă cu 11% faţă de 9 luni ale anului 2009. Deci putem concluziona că asigurările de viaţă nu au 
încă o evoluţie constantă datorită noutăţii produselor pe piaţa de asigurări din Republica Moldova şi 
crizei fi nanciare globale, care a redus din potenţialul de consum pentru asigurări.

Structura despăgubirilor pe categorii de asigurări: asigurări generale (non-viata) şi asigurări de viaţă 
reprezintă, de asemenea, un interes sporit. Peste 90% din totalul de despăgubiri achitate anual de 
către companiile de asigurări aparţin asigurărilor generale şi mai puţin de 10% aparţine asigurărilor de 
viaţă. Dacă în anul 2006 despăgubirile la asigurările generale (non-viaţă) erau de 92% şi la asigurările 
de viaţă le revenea doar 8%, atunci pe parcursul următorilor ani 2007, 2008, 2009 cota despăgubirilor 
la asigurările generale creşte cu 3 puncte procentuale şi ajunge la 95% în anul 2009. Situaţia la asigură-
rile de viaţă este inversă şi începînd cu anul 2007 cota despăgubirilor achitate de către companiile de 
asigurări începe să se reducă, ca în anul 2009 să ajungă la 5%.

O analiză mai amplă se poate face asupra despăgubirilor aferente asigurărilor generale pe clase de asi-
gurări. Datele prezentate în Tabelul 5, reprezintă evoluţia despăgubirilor pe clase de asigurări generale.

Pe parcursul anilor 2006 –2009 despăgubirile totale la asigurările generale (non-viaţă) au crescut cu 
110,9 mil. lei de la 174,8 mil. lei în anul 2006 pînă la 285,7 mil. lei în anul 2009. Despăgubirile pe clasa 
asigurărilor auto înregistrează o creştere permanentă şi este clasa cu cele mai preponderente despă-
gubiri în totalul despăgubirilor în asigurările generale.

Structura despăgubirilor pe clase de asigurări în perioada anilor 2006 – 2009 este următoarea: asigu-
rările auto ocupă peste 80% din totalul despăgubirilor pe parcursul ulti milor 4 ani. Următoarea clasă 
de asigurări după cota de despăgubiri în totalul de despăgubiri achitate este asigurarea de bunuri care 
ocupă de la 8% la 15%, urmată de asigurarea de sănătate cu o cotă de 3% - 4% din totalul de despăgu-
biri. Celelalte clase de asigurări au o cotă de despăgubire mai mică de 3% .
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Tabelul 5: Evoluţia despăgubirilor pe clase de asigurări
mln. lei

Clasele de asigurări 2006 2007 2008 2009 2010, 9 luni
Auto 134,5 163,8 221,2 235,7 186,6
din care:

Răspunderea civilă auto 81,0 86,0 103,0 106,0 90,9
Asigurarea CASCO 53,5 77,9 118,2 129,6 95,7

Bunuri 21,1 33,0 19,9 31,1 3,4
Accidente 2,4 3,3 4,4 4,8 4,1
Sănătate 5,6 8,2 8,1 9,4 7,1
Răspundere civilă generală 2,1 1,0 1,8 3,4 1,4
Alte 9,1 10,6 0,1 1,3 9,2
Total despăgubiri 174,8 220,0 255,4 285,7 211,8

Sursa:CNPF

Analiza structurii despăgubirilor la clasa de asigurări auto este următoarea: dacă în anul 2006 cota des-
păgubirilor la asigurarea CASCO a fost de 40% din total despăgubirilor auto, iar asigurării de răspundere 
civilă auto îi revenea 60% din despăgubirile achitate la asigurările auto, anul 2009 vine cu o schimbare de 
cote, unde despăgubirile la CASCO deţin o cotă de 55%, iar asigurarea de răspundere civilă auto deţine 
45%. Companiile de asigurări din Republica Moldova au achitat despăgubiri începînd cu 191 mil. lei în 
anul 2006 în creştere pînă la 300 mil. lei în anul 2009 (anexa 5). Primele 10 companii de asigurări după 
mărimea despăgubirilor în anul 2006 deţineau 89%, în ti mp ce peste 3 ani în anul 2009 cota despăgubi-
rilor aferente primelor 10 companii creşte nesemnifi cati v, doar cu 2 puncte procentuale ati ngînd cota de 
91%. 

În primele 9 luni ale anului 2010, primele două companii după mărimea despăgubirilor dețineau 52%, 
primele 5 companii - 68%, iar primele 10 companii de asigurări deţineau o cotă de despăgubiri de 90% 
din totalul de despăgubiri efectuate pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova. Este important de 
remarcat că componenţa grupurilor de 2; 5; 10 companii de asigurări se modifi că de la un an la altul. 
Companiile de asigurări cu cea mai stabilă prezenţă sunt: Moldasig, ASITO, Donaris-Group, Moldcargo, 
Moldova-Astrovaz, Grawe-Carat. Cu toate acestea mai mult de 50% din despăgubirile plăti te pe piaţa 
asigurărilor din Moldova aparţin doar la 2 companii de asigurări: Moldasig şi ASITO, Celelalte companii 
avînd o cota mai mică de 7%.

1.4. Indicatori fi nanciari şi economici

Cerinţa legislaţiei in vigoare de a majora capitalul social a avut drept efect stabilirea unei creşteri esen-
ţiale, după anul 2007, a majorităţii indicatorilor bilanţieri (tabelul 6) ai pieţei naţionale de asigurări. Re-
capitalizarea pieţei, urmată de creşterea rezervelor şi a primelor brute subscrise au condus la ati ngerea 
unui nivel al acti velor pieţei de peste 1,8 miliarde lei şi a capacităţii de autofi nanţare a asigurătorilor 
(raportul între acti vele nete şi totalul de acti ve) de la 35% în 2007 la 53% în 2009 şi 55% în primele 9 
luni ale anului 2010. 
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Tabelul 6: Principalii indicatori financiari ai pieţei de asigurări din Republica Moldova

 2006 2007 2008 2009
2010, 
9 luni

2007 2008 2009
2010, 
9 luni

Valori absolute, mil. lei Ritmul de dinamică, %
Acti ve 841 1 015 1 334 1 535 1 855 20,6 31,5 15,1 28,4
Acti ve nete (capital propriu) 297 365 656 813 1 019 23,1 79,9 23,8 43,1
Capital social 177 208 323 389 417 17,5 55,6 20,2 12,3
Profi t net (pierderi) 55 78 180 146 83 41,8 130,1 -18,9 33,2
Rezerve de asigurare 352 442 437 487 565 25,7 -1,2 11,5 15,5

As. generale 249 332 328 358 426 33,1 -1,0 9,1 15,6
As. de viaţă 85 87 109 129 139 2,4 24,8 18,8 15,1

Prime brute subscrise 560 724 837 817 683 29,4 15,6 -2,5 14,6
Prime cedate în reasigurare - 171 219 217 178 28,0 -0,9 12,8
Despăgubiri (Daune) 191,3 235 274 361 221 23,0 16,3 31,9 -38,7

Valori relati ve
Rata daunei, % 43% 37% 35% 49% 40% - 6 p.p. - 2 p.p. 13 p.p. -
Rentabilitatea vînzărilor, % 10% 11% 21% 18% 12% 1 p.p. 11 p.p. -4 p.p. -
Rata solvabilităţii, % 60% 54% 80% 105% 163% - 7 p.p. 27 p.p. 25 p.p. -
ROE, % 19% 24% 35% 20% 9%
ROA, % 7% 8% 15% 10% 5%     

Sursa : Calcule efectuate pe baza datelor CPNF

De asemenea, problema recapitalizării companiilor (o bună parte din profi tul realizat de companii putea 
fi  folosit pentru majorarea capitalului statutar), precum şi concurenţa de a obţine o imagine mai buna pe 
piaţă, a condus la creşterea rezultatului fi nanciar per total pe piaţă cu 130% în 2008 şi cu 33,2% în primele 
9 luni ale anului 2010. Creşterea rezervelor de daune de aproape 2 ori se datorează în speţă consemnărilor 
CNPF referitoare la incorecti tudinea creării şi menţinerii acestei categorii de rezerve de unele companii. 
În acest sens, trebuie să menţionăm că valoarea rezervelor de daune neavizate este insufi cientă dacă se 
compară cu riscurile asumate, deoarece metoda de calculare nu are la bază un argument actuarial, adică 
de legătură cu riscurile asumate.

Creşterea permanentă a ratei de solvabilitate (nivel recomandabil al ratei de solvabilitate este de 50%), 
în perioada de analiză, şi constatarea unei rate medii mult peste nivelul recomandabil (de 50%) ne 
demonstrează încă odată că businessul companiilor de asigurare nu este în corelaţie cu capitalizarea 
lor. Prin urmare, exigenţele de conformare ale capitalului cu prevederile legii nu au reuşit să contribuie 
la creşterea corespunzătoare a afacerilor, înregistrîndu-se în fi nal un surplus de capital nevalorifi cat. 
Pentru a putea depăşi această stare de lucruri întreprinderile urmează să valorifi ce respecti vul capital 
prin investi ţii suplimentare şi exti nderea afacerii. Un argument în plus în acest sens este confi rmat şi 
de valoarea ROE şi ROA, care manifestă în ulti mele perioade tendinţe de scădere.

Profi tul net realizat în anul 2009 de asigurătorii din piaţă a fost de 159 milioane lei, ceea ce reprezintă, 
raportat la anul 2008, o evoluţie negati vă în valoare relati vă de circa 13%. De asemenea, pierderile 
contabilizate de asigurători s-au cifrat la 13,3 milioane lei. Astf el, rezultatul agregat al “contului de 
profi t şi pierdere” pentru piaţa de asigurări a fost de 146 milioane lei. Un număr de 16 companii de 
asigurare au înregistrat profi t (anexa 2). În acest sens, “societăţile campioane” au fost MOLDASIG şi 
ASITO. Totodată, un număr de 8 asigurători au înregistrat pierderi, cele mai mari fi ind consemnate de 
DONARIS GROUP şi AFES-MOLDOVA.
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În procesul desfăşurării acti vităţii, asigurătorii consumă resurse fi nanciare şi este necesar de verifi cat 
dacă aceste resurse sunt uti lizate într-un mod efi cient pentru a obţine rezultatul fi nanciar, care va asi-
gura fi nanţarea investi ţiilor necesare şi acoperirea obligaţiilor de asigurare. În acest sens, vom analiza 
doi indicatori de efi cienţă, şi anume, rentabilitatea capitalului propriu (ROE) şi a acti velor (ROA). După 
anul 2006, pe fundalul unui capital social redus şi al unor rezerve de asigurare subevaluate, cea mai 
mare valoare a ROE şi ROA a fost înregistrată în anul 2008, de peste 35%, respecti v 15,3%, niveluri 
considerate în arealul european destul de înalte. 

Înceti nirea creşterii profi tului şi majorările de capital social, au condus, în ulti ma perioadă la reducerea 
valorilor indicatorilor de rentabilitate analizaţi.

Figura 6: ROE şi ROA în asigurări în ţările din Europa şi în Republica Moldova, anul 2009

Sursa: The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses, Aprilie 2010, OECD. CNPF.

Cu toate acestea, nivelurile poziti ve ale indicatorilor ROE şi ROA înregistrate, în anul 2009, de piaţa locală 
de asigurări au fost superioare, chiar celor mai dezvoltate state europene (Figura 6). 

1.5. Servicii de asigurare şi comerţul internaţional

Dimensiunile internaţionale ale pieţei de asigurare din Republica Moldova conţin trei perspecti ve fun-
damentale ale comerţului internaţional de asigurare: (1) relaţii comerciale de asigurare, (2) coopera-
rea internaţională în comerţul de asigurare, şi (3) reasigurarea internaţională.

1.5.1. Relaţii comerciale de asigurare transfrontalieră

Exportul/importul de servicii de asigurare este inexistent în datele stati sti ce oferite de Biroul Naţio-
nal de Stati sti că. Competi ti vitatea scăzută a actorilor pieţei de asigurare în Moldova limitează accesul 
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acestora la piaţa de asigurare internaţională. Astf el, serviciile de asigurare oferite de companiile din 
Moldova pe piaţa internaţională sunt foarte limitate. Importul de asigurare, însa, nu este total inexis-
tent şi este determinant în mare parte de serviciile de reasigurare, descrise mai jos. De aceea, relaţiile 
comerciale ale Moldovei pot fi  caracterizate printr-un defi cit acut în comerţul internaţional cu servicii 
de asigurare. Mai mult ca atî t, defi citul comerţului de asigurare a înregistrat tendinţe de creştere, iar 
parti ciparea Moldovei la ZLSAC cu UE poate crea noi oportunităţi de diminuare a acestui defi cit.

1.5.2. Cooperarea internaţională în comerţul de asigurare

Parti ciparea companiilor de asigurare din Moldova pe piaţa internaţională însă este limitată şi chiar in-
existentă conform surselor ofi ciale. În 2009, conform ulti milor date stati sti ce prezentate de către CNPF, 
investi ţiile străine atrase prin intermediul pieţei asigurărilor la fi nele anului 2009 au consti tuit 144,0 
mil. lei, cu 24,8 mil. lei mai mult faţă de 2008. Tabelul de mai jos prezentă dinamica parti cipării străine 
la capitalul social al companiilor de asigurare autohtone.

Tabelul 7: Evoluţia structurii investiţiilor străine în capitalul social al societăţilor de asigurare

mln. lei

Ţara 2005 2006 2007 2008 2009
2009 faţă 
de 2008

Cota în 2009

Federaţia Rusă 1,2 1,8 2,8 2,8 0,4 -2,4 0,3

Elveţia - - 2,0 4,0 - -4,0 0,0

Marea Britanie 23,5 35,3 22,5 22,5 22,5 0,0 15,6

Liechtenstein - - 4,4 4,5 18,0 13,5 12,5

Ucraina - - 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2

Olanda - - 4,8 4,8 4,8 0,0 3,3

Italia 1,1 1,6 2,4 2,4 2,4 0,0 1,7

Israel 1,1 1,6 2,4 2,4 2,4 0,0 1,7

Cipru 1,8 2,7 1,5 49,5 48,0 -1,5 33,3

Austria 2 3 3,2 22,5 41,7 19,2 29,0

România 0,01 0,02 0,0 3,6 3,5 -0,1 2,4

TOTAL 30,71 46,02 46,21 119,2 144,0 24,8 100,0

Sursa: CNPF (2010)

Cel mai mare interes faţă de piaţă autohtonă a asigurărilor îl are Cipru, care deţine 33% din capitalul social 
străin al companiilor de asigurare din Moldova. Naţionalitatea acestor fonduri însă nu întotdeauna poate 
fi  considerată cipriotă datorită specifi cului pe care o deţine ţara – stat cu cerinţe reduse în verifi carea 
sursei capitalului. Cea mai mare creştere de parti cipare însă vine din partea investi torilor Austrieci, care 
şi-au mărit capitalul social achitat in Moldova cu peste 80% fată de 2008. Deşi unii investi tori internaţionali 
şi-au retras total (spre exemplu, Elveţia) sau parţial (spre exemplu, Rusia, Cipru şi România) fondurile din 
capitalul social al întreprinderilor de asigurare din Moldova din cauza crizei politi ce, totuşi parti ciparea in-
vesti torilor străini a înregistrat şi în 2009 o conti nuă creştere de 20,8% faţă de 2008, ceea ce este de două 
ori mai mare decît creşterea înregistrată în 2008, de 9,6%.

Din 26 de companii de asigurare solvente pe piaţa Republicii Moldova, 8 (sau 18%) au apartenenţa 
capitalului social străin. Astf el 37% din totalul capitalului social al companiilor de asigurare autohtone 
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a fost achitat din fonduri străine. Cota capitalului social a celor opt societăţi de asigurare cu capital 
străin a consti tuit 70,1% (144,0 mil. lei) din mărimea totală a capitalului social înregistrat. Societăţile 
cu capital străin sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 8: Lista societăţilor de asigurare cu capital străin, mln. lei

Compania de asigurare 
Ţara de origine a 

investi torului străin
Capital social, 

mil. lei

Capital străin în 
capital social, 

mil. lei

Cota parte a 
capitalului străin în 
capitalul social, %

AFES-MOLDOVA SRL Rusia 12 0,4 7

ASITO SA Marea Britanie 46,5 22,5 48,3

DONARIS-GROUP SA Liechtenstein 21,7 18 82,6

EDICT SRL Ucraina 6,2 0,3 4

EXIM-ASINT SA Olanda, Italia, Israel 9,8 9,6 98,4

GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA Austria, România 42,3 41,7 98

MOLDASIG SRL Cipru 60 48 80

NOBIL ASIGURĂRI GENERALE SA România 7 3,5 51

TOTAL (8 companii) 205,5 144 -

TOTAL PIAŢĂ 388,5 144 37,1

Sursa: CNPF (2010)

Din 816,6 mil. lei de prime brute subscrise în 2009 de către companiile de asigurare autohtone, 73,1% 
au fost subscrise de către companiile de asigurare cu capital străin. Astf el, peste 50% din primele brute 
subscrise revin investi torilor străini. În mod cert, parti ciparea investi torilor străini pe piaţa autohtonă are 
efecte majore asupra consolidării companiilor de asigurare din Moldova, asigurînd astf el o creştere atî t 
a capacităţii de asigurare şi solvabilităţii fi nanciare a acestora, cît şi a oportunităţilor de perfecţionare a 
calităţii produselor de asigurare din Moldova.

1.5.3. Reasigurarea

Reasigurarea, este un instrument efi cient de transfer al riscurilor unei societăţi de asigurare către o 
altă societate de reasigurare. Acti vitatea de reasigurare contribuie la îmbunătăţirea situaţiei fi nanciare 
a companiei de asigurare prin reducerea riscurilor tehnice, diversifi carea şi omogenizarea portofo liului 
de asigurări, creînd astf el o capacitate suplimentară de asigurare. Experienţa internaţională ne arată 
că serviciile de reasigurare joacă un rol important în buna funcţionare a pieţelor fi nanciare. Rolul criti c 
al reasigurărilor poate fi  evidenţiat mai ales în ti mpul catastrofelor naturale, atunci cînd contribuţiile 
agenţiilor internaţionale de reasigurare ati ng cote maxime. În Moldova, asemenea catastrofe sunt 
destul de rare, cu excepţia inundaţiilor din vara anului 2010 pentru care datele ofi ciale nu sunt încă 
disponibile. De aceea, vom rezuma discuţia sectorului de reasigurare pentru perioada de pînă în 2010. 
Subiectul calamităţilor naturale va creşte în pondere, în special datorită schimbărilor climaterice.

Valoarea totala a primelor subscrise au scăzut cu 2,8%, de la 837,2 mil. lei în 2008 la 813,2 mil. lei în 
2009, determinate de incerti tudinea politi că şi economică. Aceeaşi tendinţă dar mai puţin pronunţată 
se observă în primele cedate în reasigurare care au scăzut cu mai puţin de 1% faţă de 2008. După cum se 
observă în tabelul de mai jos, primele brute subscrise şi cedate în reasigurări generale depăşesc consi-
derabil primele reasigurărilor de viaţă, cele din urmă fi ind mai puţin atracti ve pentru piaţa autohtonă.
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Tabelul 9: Principalii indicatori ai activităţii de reasigurare, mln. lei

2009 2008
Asigurări 
generale

Asigurări de 
viaţă

Total
Asigurări 
generale

Asigurări de 
viaţă

Total

Prime brute subscrise 762,7 50,5 813,2 786,3 50,9 837,2

Prime cedate in reasigurare 214,4 2,9 217,3 216,4 2,8 219,2
Prime încasate pe riscurile 
primite în reasigurare

3,4 0 3,4 4 0 4

Sursa: CNPF (2010) şi CNPF (2009)

Din 26 de companii de asigurare existente pe piaţă la fi nele anului 2009, 19 din ele îşi transmit riscurile în 
reasigurare şi doar 9 companii transmit mai mult de un sfert din volumul Primelor Brute Subscrise.1 Astf el, 
în 2009 pentru categoria „asigurări generale” au fost raportate cedări în reasigurare de către 18 societăţi 
de asigurare, iar pentru categoria „asigurări de viaţă” au raportat cedări în reasigurare 2 societăţi. La nivel 
naţional 9 societăţi de asigurare au acumulat un volum al primelor primite în reasigurare de la societăţile 
de asigurare internaţionale în mărime de 3,4 mil. lei, ce reprezintă 0,4 la sută din volumul primelor brute 
subscrise pe piaţă. Ponderea primelor cedate în reasigurare în primele brute subscrise a crescut în 2009 
faţă de 2008, creşterea modestă a acestora în termeni relati vi se datorează de fapt scăderii valorii primelor 
brute subscrise în domeniile asigurărilor generale şi de viaţă. 

1.6. Potenţialul investi ţional al sectorului de asigurări

În discuţia de mai sus am prezentat o caracteristi că generală a industriei de asigurare în Moldova. Deşi, 
prezenţa investi torilor străini este considerabilă, piaţa de asigurări din Moldova are în un potenţial 
de creştere determinat în primul rînd de gradul redus de dezvoltare al pieţei, de intensitatea scăzută 
a concurenţei dar şi de popularitatea scăzută a unor produse de asigurare. Astf el, piaţa de asigurare 
locală reprezintă o nişă atracti vă pentru investi torii străini care caută profi t realizabil în termen scurt şi 
mediu. Crearea ZLSAC cu UE ar deschide uşa unor oportunităţi noi în acest sens, mai ales pentru liderii 
pieţei autohtone de asigurare care deţin o cotă importantă din piaţă dar nu neapărat şi un portofoliu 
matur de produse şi servicii de asigurare.

În pofi da incerti tudinii economice şi politi ce din 2010, potenţialul de creştere al pieţei de asigurare 
rămîne la nivele înalte datorită dimensiunilor pieţei şi al ratei scăzute de penetrare a produselor de asi-
gurare. Odată cu soluţionarea incerti tudinii politi ce şi îndreptarea Guvernului Republicii Moldova spre 
Vest, companiile de asigurare autohtone ar putea întî mpina un set de difi cultăţi legate de deschiderea 
pieţei şi intensitatea înaltă de competi ti vitate a companiilor de asigurare europene. Pentru a face faţă 
noilor oportunităţi dar şi ameninţărilor, companiile de asigurare autohtone ar trebui să implementeze 
o strategie de piaţă dinamică de adaptare la noile condiţii concurenţiale.

În 2011 se aşteaptă o conti nuitate în ceea ce priveşte ratele de creştere ale primelor subscrise pentru 
asigurările generale, determinate în primul rînd de asigurările auto. Creşterea pieţei şi intensifi carea 
concurenţei va crea noi oportunităţi inovaţiilor în domeniul produselor şi serviciilor de asigurare dar şi 
cooperării între companiile autohtone şi brokerii de asigurare. Ca urmare a despăgubirilor înregistrate 
în vara anului 2010, în urma inundaţiilor din lunca Prutului, se aşteaptă ca şi asigurările pentru riscurile 

1 Pentru detalii vezi www.asigurare.md/ro/snews/2630/?from=news.
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de catastrofă să înregistreze rate de creştere opti miste. Asigurările medicale se aşteaptă să crească 
şi ele ca urmare a reformării sistemului de asigurări medicale prin deschiderea acestuia operatorilor 
privaţi. Asigurările de viaţă au şi ele un potenţial considerabil de creştere, popularitatea acestora fi ind 
relati v scăzută datorită lipsei educaţiei şi informării consumatorilor – o altă ameninţare pentru compa-
niile autohtone de asigurare. Astf el, deschiderea pieţei de asigurare în Moldova ar avea un şir de efecte 
benefi ce asupra competi ti vităţii şi maturităţii acesteia dar şi va sti mula capacitatea pieţelor fi nanciare 
în general şi a economiei naţionale. 

Legislati vul de la Chişinău conti nuă promovarea legislaţiei favorabile deschiderii pieţei asigurărilor că-
tre investi torii străini. Cele mai importante bariere care descurajează investi ţiile străine în domeniul 
asigurărilor sunt de ordin birocrati c şi al riscului politi c. Deşi ameliorarea acestora a înregistrat progre-
se semnifi cati ve în ulti mul an, eliminarea lor este crucială deschiderii şi liberalizării pieţei asigurărilor 
din Moldova.



29

2. Diversitatea Produselor de Asigurare

Deşi piaţa de asigurări în Moldova este încă într-o fază incipientă de dezvoltare, consumatorii de pro-
duse şi servicii de asigurare au acces la o gamă relati v largă de produse de asigurare. Acestea pot fi  
clasifi cate în patru categorii fundamentale, conform CNPF: (i) asigurările obligatorii prin efectul legii, 
cum ar fi  asigurările de răspundere civilă auto - Carte Verde şi AORCA, dar şi altele, (ii) asigurările be-
nevole (sau facultati ve) de bunuri, cum ar fi  asigurarea întreprinderilor comerciale, agricole, fi nanciare 
şi bunurile personale, (iii) asigurările benevole de persoane, cum ar fi  pensiile, anuităţile, asigurarea 
de viaţă şi de sănătate, şi (iv) asigurarea benevolă de răspundere civilă, cum sunt asigurările în dome-
niile aeronauti ce şi a furnizorilor de servicii de transport dar şi îndemnizaţiile profesionale. În cele ce 
urmează ne propunem să discutăm despre fi ecare dintre aceste categorii în parte. În prima parte a 
capitolului vom descrie portofoliile companiilor de asigurare, după care vom conti nua discuţia cu asi-
gurările obligatorii şi benevole separat. Asigurările agricole vor fi  analizate în parte.

2.1. Structura şi caracteristi ca portofoliilor de asigurare

O analiză detaliată a portofoliului fi ecărei companii în parte este în afara scopului acestui studiu, ne 
propunem să expunem o privire generală asupra structurii portofoliului agregat al pieţei de asigure din 
Moldova dar şi o analiză a indicatorilor stati sti ci ai portofoliilor de asigurare a companiilor de asigurare. 
În tabelul de mai jos prezentăm valoarea totală (în mil. lei) a primelor subscrise pentru fi ecare dintre 
categoriile produselor de asigurare oferite pe piaţa Moldovei în primele trei trimestre ale anilor 2009 
şi 2010. Panoul A grupează produsele de asigurare în doua categorii: produse de asigurare de viaţă şi 
produse de asigurare generale, detaliate în Panoul B al tabelului.

Analizînd tabelul 10, observăm o creştere în produsele de asigurare generale, primele subscrise pentru 
acestea ati ngînd 647,22 mil. lei în primele trei trimestre ale 2010. Rata de creştere a acestora faţă de peri-
oada de referinţă din 2009 a depăşit 20%. Contrar acestei dinamici, produsele de asigurare de viaţă au scă-
zut ca importanţă în portofoliul produselor de asigurare. Deşi acestea au înregistrat o creştere economică 
nesemnifi cati vă în volumul primelor subscrise cu 1,32 mil. lei (cu 3,8%, de la 34,03 mil. lei în primele trei 
trimestre ale 2009 la 35,35 mil. lei în 2010), ponderea acestora în totalul produselor de asigurare a scăzut 
cu 0.55%. În termeni relati vi această scădere a avut o rată de creştere negati vă de -9.7% faţă de perioada 
de referinţă.

Creşterea primelor subscrise pentru contractele de asigurări generale se datorează dinamicii pieţei de 
asigurare, în general, şi nu datorită sectorului de asigurare auto, cum ar putea concluziona unele studii. 
În ti mp ce volumul primelor subscrise în baza contractelor de asigurare auto a crescut semnifi cati v în 
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termeni absoluţi, această creştere în termeni relati vi nu este diferită de cele înregistrate în alte sec-
toare de asigurare populare în Moldova. Relevanţa sectorului de asigurare auto a rămas aceeaşi cu o 
pondere în totalul portofoliului de asigurare de aproximati v 64%. Cea mai mare creştere de fapt a fost 
înregistrată în domeniul asigurărilor de incendii şi calamităţi naturale, relevanţa cărora în portofoliul 
agregat de produse de asigurare a crescut cu peste 50%, de la 4,14% în 2009 la 6,87% în 2010. Rele-
vanţa produselor de asigurare benevole nu s-a schimbat esenţial, unele înregistrînd o scădere de mai 
puţin de 1% iar altele o creştere similară. 

În Tabelul 11 prezentăm principalii indicatori stati sti ci ai structurii portofoliilor întregii populaţii a com-
paniilor de asigurare din Moldova în primele trei trimestre ale anului 2010. Analiza tabelului de mai 
jos ne oferă o mai bună înţelegere a distribuţiei produselor de asigurare în preferinţele companiilor de 
asigurare.

Tabelul 10: Structura agregată portofoliului de asigurare în 2010 şi 2009

2010 2009

Produse de asigurare
TOTAL

(mil. lei)
%

TOTAL
(mil. lei)

%

Panoul A: Categorii de asigurare

Asigurări de viaţă 35,35 5,18 34,03 5,73

Asigurări generale 647,22 94,82 559,48 94,27

Panoul B: Produse de asigurări generale

Asigurări de sănătate 35,81 5,25 27,40 4,62

cu valabilitate în Republica Moldova 13,26 1,94 10,18 1,71

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 22,56 3,30 17,22 2,90

Asigurări de proprietate privată 69,01 10,11 49,41 8,32

Incendiu şi calamităţi naturale 46,86 6,87 24,58 4,14

Alte asigurări de bunuri 22,15 3,24 24,83 4,18

Asigurări auto 443,42 64,96 376,37 63,41

CASCO 123,31 18,07 120,68 20,33

Răspundere civilă auto 320,10 46,90 255,69 43,08

AORCA internă 169,35 24,81 135,49 22,83

Carte Verde 133,57 19,57 110,57 18,63

Alte ti puri 17,18 2,52 9,63 1,62

Asigurări de accidente 13,79 2,02 23,12 3,90

Asigurări de nave aeriene 33,54 4,91 31,53 5,31

Asigurări de răspundere civilă aeriană 26,00 3,81 26,11 4,40

Asigurări de bunuri în tranzit 2,97 0,43 4,82 0,81

Asigurări de credite şi garanţii 0,32 0,05 0,10 0,02

Asigurări de pierderi fi nanciare 12,31 1,80 11,48 1,93

Asigurări de răspundere civilă generală 9,91 1,45 8,88 1,50

Alte ti puri de asigurări 0,15 0,02 0,27 0,05

Sursa: CNPF (2010) şi CNPF (2009)
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Tabelul 11: Structura medie a portofoliilor companiilor de asigurare în 2010 şi 2009 

Produse de asigurare
2010

Media
(%)

Min.
(%)

Max.
(%)

Devierea Standard
(%)

Panoul A: Categorii generale de produse de asigurare

Asigurări de viaţă 5,81 0,00 94,13 20,73

Asigurări generale 94,19 5,87 100,00 20,73

Panoul B: Produse specifi ce de asigurare

Asigurări de sănătate 5,30 0,00 32,47 7,62

cu valabilitate în Republica Moldova 0,60 0,00 4,28 1,11

cu valabilitate în afara Republicii Moldova 4,70 0,00 32,47 7,57

Asigurări de proprietate privată 8,34 0,00 31,57 8,80

Incendiu şi calamităţi naturale 6,35 0,00 26,03 7,46

Alte asigurări de bunuri 1,99 0,00 24,83 5,62

Asigurări auto 67,31 0,00 100,00 26,58

CASCO 24,13 0,00 59,25 19,27

Răspundere civilă auto 43,19 0,00 100,00 28,88

AORCA internă 34,49 0,00 100,00 27,51

Carte Verde 6,50 0,00 60,55 14,69

Alte ti puri 2,19 0,00 41,15 8,32

Asigurări de accidente 4,31 0,00 29,61 6,94

Asigurări de nave aeriene 3,57 0,00 76,89 15,67

Asigurări de răspundere civilă avia 1,12 0,00 14,68 3,62

Asigurări de bunuri în tranzit 0,55 0,00 3,17 0,84

Asigurări de credite şi garanţii 0,11 0,00 2,12 0,44

Asigurări de pierderi fi nanciare 2,16 0,00 39,07 8,00

Asigurări de răspundere civilă generală 1,35 0,00 10,31 2,64

Alte ti puri de asigurări 0,07 0,00 1,66 0,34

Sursa: CNPF (2010) şi CNPF (2009)

Din tabelul de mai sus este clar că există o diversitate largă în ceea ce priveşte preferinţele companiilor de 
asigurare faţă de produsele de asigurare oferite clienţilor. Ulti ma coloană a tabelului de mai sus prezintă 
devierea standard a ponderilor produselor de asigurare considerate în cadrul populaţiei companiilor de 
asigurare. Cu cît mai mare este devierea standard, cu atî t mai largă este distribuţia ponderii produsului 
respecti v între companiile de asigurare. Panoul A din tabelul de mai sus ne arată că există discrepanţe 
majore dintre preferinţele companiilor de asigurare faţă de ambele ti puri de produse, cele de asigurare de 
viaţă cît şi cele de asigurări generale. Pe cînd asigurările generale apar în portofoliul fi ecărei companii de 
asigurare din Moldova, asigurările de viaţă sunt furnizate numai de un număr limitat de companii. De fapt, 
majoritatea companiilor de asigurare din Moldova nu au asigurări de viaţă în gama de produse oferite cli-
enţilor. Excepţie fac companiile SIGUR-ASIGUR (aprox. 95%), Grave Carat (aprox. 43%), dar şi Asterra Grup 
(2,16%) şi ASITO (0.45%).

Dintre asigurările generale, asigurările auto au cea mai mare variabilitate în preferinţele companiilor 
de asigurare, ponderea acestora variind cu peste 25% în întreaga populaţie. SIGUR-ASIGUR este unica 
companie care nu furnizează produse de asigurare auto, iar Acord Grup înregistrează cea mai mică 
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pondere în preferinţele sale faţă de acest produs, egală cu 0,61%. Celelalte companii se axează în prin-
cipal pe furnizarea produselor de asigurare auto cu o pondere de aproximati v 50% sau chiar mult peste 
aceasta limită. EDICT este specializată în furnizarea produselor de asigurare auto în exclusivitate. Cele-
lalte ti puri de produse de asigurare generale au o variabilitate scăzuta în distribuţie, devierea standard 
fi ind mai mica de 5%, excepţie fi ind produsele de asigurare de nave aeriene unde devierea standard 
depăşeşte 15%. Această variabilitate însă este determinată de existenţa unor observaţii extreme, astf el 
încît majoritatea companiilor nu oferă asemenea servicii. Pentru o detaliere mai minuţioasă a produ-
selor de asigurare oferite pe piaţa Moldovei, ne propunem analiza celor mai importante produse de 
asigurare în subcapitolele ce urmează.

2.2. Analiza asigurărilor obligatorii

Cele mai populare asigurări obligatorii în Republica Moldova se referă la asigurările de răspundere 
civilă auto internă şi externă. În generală, asigurările de răspundere civilă auto cuprind peste 43% din 
primele subscrise pe piaţa asigurărilor din ţară şi reprezintă cel mai important produs în majoritatea 
companiilor de asigurare. În cele ce urmează vom descrie importanţa fi ecărei dintre acestea. 

2.2.1. Asigurări obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă

Tarifele pentru asigurarea RCA sunt stabilite prin lege şi revizuite anual. Stabilirea tarifelor RCA de 
CNPF este o practi că în detrimentul concurenţei în acest sector cel puţin din două considerente. În 
primul rînd, autorităţile publice nu au informaţii exacte privind costurile reale de furnizare a asigură-
rilor auto. Astf el tarifele stabilite pot fi  prea mari (rezultî nd în exploatarea consumatorilor) sau prea 
mici (rezultî nd în pierderi pentru companiile de asigurare) în comparaţie cu nivelul acestor costuri. În 
al doilea rînd, stabilirea tarifelor prin legislaţie, limitează încurajarea companiilor de asigurare de a găsi 
modalităţi de reducere a costurilor şi micşorare a tarifelor. Liderii pieţei de asigurare auto ce furnizea-
ză produse RCA sunt Moldasig, MOLDCARGO şi ASITO. Totalul primelor subscrise din RCA a ajuns la 
169,35 mil lei în trimestrul III al anului 2010, ceea ce reprezintă aproximati v 25% din totalul primelor 
subscrise în această perioadă, cu 2% mai mult decît în primele trei trimestre ale 2009. Reţeaua de dis-
tribuţie a asigurărilor de ti p RCA este densă şi bine dezvoltată.

Asigurarea externă „Carte Verde” este un sistem internaţional de 45 de ţări, care permite şoferilor 
auto să călătorească liber în aceste ţări fără a procura asigurare auto pentru fi ecare ţară în parte. Ast-
fel, „Carte Verde” serveşte drept dovadă de asigurare a răspunderii civile auto în cazul accidentelor 
peste hotare. În prezent 6 fi rme de asigurare sunt autorizate să vîndă asigurări de ti p „Carte Verde” în 
Moldova. Acestea sunt Moldasig, ASITO, Grawe Carat, Moldova-Astrovaz, Moldcargo, Donaris Grup. La 
moment poliţele „Carte Verde” sunt vîndute pentru 3 zone: Zona I (Ucraina, Belarus), Zona II (Ucraina, 
Belarus și Federația Rusă) și Zona III (Toate ţările din sistemul „Carte Verde”). Durata de valabilitate 
variază de la 15 zile pînă la un an, iar primele depind de categoria autoturismului şi durata asigurării. 
„Carte Verde” este al doilea produs pe piaţa asigurărilor din Moldova, după popularitate, fi ind depăşit 
de RCA, descris mai sus. Primele subscrise pînă în trimestrul III al 2010 au însumat 133,37 mil. lei ceea 
ce reprezintă aproximati v 20% din totalul pieţei.
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2.3. Analiza asigurărilor benevole 

Deşi există o gamă largă de produse de asigurare benevolă în Republica Moldova, multe dintre acestea 
se bucură de o popularitate limitată datorită lipsei de maturitate a pieţei de asigurare. În cele ce ur-
mează ne propunem analiza celor mai importante dintre asigurările benevole din Moldova.

2.3.1. Asigurarea mijloacelor de transport auto (AUTOCASCO)

CASCO este un produs de asigurare benevol disponibil pentru autoturisme. Companiile de asigurare 
care generează cele mai mari venituri din vînzarea produselor CASCO sunt Moldasig, ASITO, Moldcargo 
şi Donaris. Valoarea primelor subscrise în primele trei trimestre ale 2010 au ati ns suma de 123,31 mil. 
lei, ceea ce reprezintă aproximati v 18,1% din piaţă. Ponderea produselor CASCO a scăzut faţă de ace-
eaşi perioada în 2009 cu aproximati v 2% însa în termeni absoluţi, valoarea primelor subscrise în baza 
produselor CASCO a crescut cu peste 3 mil. lei.

2.3.2. Asigurări de bunuri proprietate privată

În ti mpul erei Sovieti ce, asigurarea gospodăriilor private era obligatorie. Recent însă, densitatea şi gra-
dele de penetrare ale asigurărilor de bunuri şi proprietate privată sunt extrem de joase, în mare parte 
datorită resurselor limitate afl ate la dispoziţia populaţiei dar şi din cauza lipsei unei culturi bine dezvol-
tate în domeniul asigurării. Majoritatea clienţilor asigurărilor de bunuri şi proprietate privată este repre-
zentată de către companiile şi organizaţiile internaţionale. Valoarea totală a primelor subscrise în pri-
mele trei trimestre ale anului 2010 au ati ns cifra de 69,01 mil. lei, ceea ce de fapt reprezintă aproximati v 
10,11% din piaţa totală a asigurărilor. În comparaţie cu perioada de referinţă din 2009, primele subscrise 
în 2010 au crescut cu peste 20 mil. lei (aproximati v 40%). Importanţa asigurărilor proprietăţii private a 
crescut şi ea faţă de 2009, ponderea acesteia în portofoliul total de asigurări s-a majorat cu 2%.

2.3.3. Asigurări de viaţă

În 2010, primele subscrise în baza contractelor de asigurare de viaţă au depăşit cifra de 35 mil. lei, cu 
doar 1,3 mil. lei mai mult decît în perioada precedentă. Relevanţa acestora în structura portofoliului 
de piaţă a produselor de asigurare a scăzut în 2010 cu peste 0,5% faţă de 2009. Totuşi, în Moldova nu 
există asigurători care practi că exclusiv asigurări de viaţă, situaţia care se datorează unui şir de factori 
menţionaţi anterior. Deşi numărul contractelor de asigurare de viaţă a crescut semnifi cati v în ulti mul 
deceniu, această nişă de piaţă este pe departe matură. În România, spre exemplu, populaţia este de 
6-7 ori mai mare ca în Moldova, numărul asigurărilor de viaţă însă este de aproximati v 200 de ori mai 
mare. Asigurările de viaţă în Moldova sunt unul din sectoarele cu un potenţial înalt de creştere, atî t la 
capitolul gradului de penetrare al pieţei cît şi la capitolul gamei de produse oferite clienţilor. Liderul 
pieţei asigurărilor de viaţă în Moldova este, indiscutabil, compania austriacă Grawe Carat care contro-
lează aproximati v 90% din piaţa produselor de asigurare de viaţă.

2.3.4. Asigurări de sănătate suplimentare

Asigurările suplimentare de sănătate sunt disponibile numai prin intermediul cîtorva fi rme în Moldova. 
În prezent, cei mai mari furnizori de asigurări de sănătate sunt ASITO şi Moldasig. În primele trei tri-
mestre ale anului 2010, primele subscrise în baza contractelor de asigurare de sănătate au ati ns suma 
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de 35,8 mil. lei, ceea ce reprezintă de fapt 5,25% din totalul pieţei de asigurare din Moldova. Asigură-
rile de sănătate au înregistrat o creştere cu peste 30% faţă de perioada respecti vă a anului 2009, cînd 
primele subscrise au ati ns cifra de 27,4 mil. lei. Totuşi, gradul de penetrare al asigurărilor de sănătate 
este relati v scăzut în Moldova datorită existenţei CNAM dar şi datorită costurilor relati v înalte faţă de 
venitul mediu. Majoritatea persoanelor cu asigurare de sănătate sunt angajaţii companiilor internaţio-
nale cu sedii în Moldova. Moldasig, spre exemplu, vinde poliţe de asigurări de sănătate interne numai 
clienţilor corporati vi, iar ASITO vinde atî t persoanelor fi zice cît şi juridice. Majoritatea încasărilor pen-
tru asigurările de sănătate vin însă din partea clienţilor corporati vi.

2.3.5. Alte produse de asigurare

Pe lîngă gama de produse de asigurare descrise mai sus, companiile de asigurare mai oferă şi alte produ-
se care, însă, se bucură de o popularitate scăzută printre consumatorii de asigurare. Printre acestea, am 
putea enumera asigurări de accidente, asigurări de nave aeriene, asigurări de răspundere civilă aeriană, 
asigurări de bunuri în tranzit, asigurări de credite şi garanţii, asigurări de pierderi fi nanciare, asigurări 
de răspundere civilă generală, dar şi altele. Ponderea acestor produse în portofoliul pieţei de asigurare 
este de 15%, din care 4,91% (33,54 mil. lei) reprezintă contribuţia asigurărilor de nave aeriene, 3,81% 
(26,00 mil. lei) – ponderea asigurărilor de răspundere civilă aeriană, 2,02% (13,79 mil. lei) – ponderea 
asigurărilor de accidente, şi 1,80% (12,31 mil. lei) – asigurările de riscuri fi nanciare. Celelalte produse 
contribuie modest cu mai puţin de 2% la portofoliul produselor de asigurare pe piaţa Moldovei.

2.4. Performanţa asigurărilor agricole

Asigurările în agricultură reprezintă o verigă importantă a asigurărilor în Moldova dar şi a economiei în 
general, sectorul agricol avînd o pondere relevantă în structura PIB. Protejarea culturilor agricole dar şi 
a investi ţiilor din acest sector, prin urmare, este esenţială economiei Moldovei. Asigurarea în agricul-
tură este subvenţionată de stat prin Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în 
agricultură.1 Astf el, statul decide anual care dintre culturile agricole şi animalele, cît şi riscurile aferente 
vor fi  acoperite şi gradul de subvenţionare corespunzător. Pentru anul 2008, statul a subvenţionat 80% 
din prima de asigurare plăti tă de producătorii agricoli pentru asigurarea culturilor agricole şi a anima-
lelor, restul fi ind acoperit de către persoana asigurată. Începînd cu 2009 cota de subvenţionare pentru 
plantaţiile multi anuale, sfeclă de zahăr şi legume consti tuie 60% şi pentru alte culturi şi animale - 50% 
din prima plăti tă. Totuşi, potenţialul asigurărilor agricole în Republica Moldova rămîne la o fază incipi-
entă de valorifi care, suprafeţele agricole asigurate fi ind de doar 5% din totalul terenurilor agricole.

Posibile cauze ale acestei performanţe scăzute în asigurările subvenţionate în agricultură sunt:

a) informarea insufi cientă a potenţialilor benefi ciari de servicii de asigurări în agricultură

b) înţelegerea scăzută din partea potenţialilor agricultori a benefi ciilor acestor servicii

c) interesul scăzut al întreprinderilor de asigurări de promovare şi prestarea acestui serviciu, inclu-
siv datorită capitalizării reduse din partea potenţialilor benefi ciari 

Produsele de asigurare agricolă sunt furnizate de doua companii în Moldova acreditate în urma hotărîrii 
Comisiei de acreditare de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Moldasig care deţine 

1 Legea Republicii Moldova nr. 243-XV privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 08.07.2004, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 132-137/704 din 06.08.2004
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aproximati v 65% din totalul pieţei şi MOLDCARGO cu o cotă a pieţei de 35%. Ambele companii prestează 
servicii de intermediere între stat şi partea asigurată. Costurile asigurărilor agricole sunt determinate de 
suprafaţa terenurilor agricole, ti pul culturilor agricole, recolta medie în ulti mii trei ani şi valoarea medie de 
piaţă a produselor agricole culti vate. Riscurile sunt selectate de partea asigurată şi achitate de stat. Primele 
de asigurare sunt calculate de asigurătorii care deţin licenţa de practi care a asigurărilor agricole. Subvenţi-
ile sunt oferite atî t persoanelor juridice cît şi persoanelor fi zice. 

Conform datelor stati sti ce, în anul 2009 au fost încheiate 196 de contracte de asigurare subvenţionată 
a riscurilor de producţie în agricultură cu suma asigurată de 281,3 mil. lei. Primele brute subscrise au 
consti tuit 20,8 mil. lei, cu aproximati v 50% mai puţin decît în 2008. Despăgubirile de asigurare au ati ns 
valoarea de 23,6 mil. lei, ceea ce reprezintă de fapt o creştere cu peste 80% faţă de 2008. Figura de mai 
jos depistează această dinamică în ulti mii cinci ani.

Figura 7: Prime brute subscrise şi despăgubiri achitate pentru asigurarea subvenţionată a 
riscurilor de producţie în agricultură pentru anii 2005-2009
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Un aspect interesant al asigurărilor agricole este distribuţia geografi că a acestora. Tabelul de mai jos 
prezintă structura primelor brute subscrise şi a despăgubirilor achitate pentru asigurarea subvenţiona-
tă a riscurilor de producţie în agricultură pe regiuni.

Figura 8: Prime brute subscrise şi despăgubiri plătite pentru asigurarea subvenţionată a ris-
curilor de producţie în agricultură, mil. lei

Regiunea
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plăti te
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despăgubirilor 
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producătorii 
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achitate 
de stat, 

80%
Nord 14,8 6,6 8,2 71,2% 16,8 71,2%

Centru 2,6 1,2 1,4 12,5% 4,2 17,8%

Sud 3,4 1,6 1,8 16,3% 2,6 11,0%

TOTAL 20,8 9,4 11,4 100,0% 23,6 100,0%

Sursa: CNPF (2010)
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Din cele trei regiuni considerate, regiunea Nord se evidenţiază ca fi ind regiunea unde asigurările agricole 
sunt cele mai populare. Acest lucru este fi resc deoarece 70% din totalul terenurilor agricole a Moldovei 
sunt in regiunea de Nord a ţării. Prin urmare, distribuţia asigurărilor agricole pe regiuni nu se diferenţiază 
după popularitatea asigurărilor ci mai bine după ponderea terenurilor agricole din regiune în totalul tere-
nurilor agricole ai ţării. 

Asigurările agricole au un potenţial mare de dezvoltare. Fructi fi carea acestui potenţial, însă, este limi-
tată de cîteva constrîngeri socio-economice. În primul rînd, produsele de asigurare în agricultură sunt 
destul de costi sitoare. Astf el, producătorii agricoli inefi cienţi din ţară duc lipsă de mijloace fi nanciare 
necesare pentru procurarea unor asemenea produse. O altă problemă în dezvoltarea pieţei asigurări-
lor agricole o reprezintă lipsa educaţiei în domeniul asigurării produselor agricole în mediul rural, unde 
agricultura este mai răspîndită. Pentru a valorifi ca potenţialul asigurărilor agricole de care dispune 
Republica Moldova este necesară o restructurare strategică la nivel de industrie agricolă pe ţară prin:

(i) maximizarea culti vării suprafeţei arabile, 

(ii) culti varea pămîntului prin consti tuirea de asociaţii agricole şi nu de persoane fi zice, 

(iii) valorifi carea potenţialului zootehnic prin sporirea efecti velor de animale în ferme organizate şi 
dotate conform cerinţelor tehnice europene 

(iv) restructurarea şi reabilitarea sistemelor de irigaţii, desecare şi combaterea eroziunii solului în 
concordanţă cu schimbările condiţiilor climaterice din ulti mi ani, şi, nu în ulti mul rînd 

(v) promovarea de noi produse de asigurare (de răspundere civilă, credite subvenţionate de stat şi 
acordate producătorilor agricoli). Promovarea acestor măsuri ar spori considerabil popularitatea 
produselor de asigurare agricolă în Moldova.
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3. Cadrul de Reglementare al Pieţei de 
Asigurări 

3.1. Cadrul regulator, insti tuţional şi de supraveghere al asigurărilor de viaţă

Cadrul regulator al Republicii Moldova

La nivel naţional, prevederile ce ţin nemijlocit de domeniul asigurărilor de viaţă sunt prevăzute de 
Legea cu privire la asigurări, precum şi de acte subordonate acestei legi.. Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare, în calitate de autoritare de supraveghere a sectorului de asigurări, urmează să adopte regu-
lamente şi instrucţiuni ce sunt în competenţa acesteia pentru supravegherea societăţilor ce acti vează 
în această categorie de asigurări. 

Cadrul UE de reglementare

Pentru a armoniza cadrul de reglementare s-a decis consolidarea prevederilor în domeniul asigurări-
lor de viaţă şi acest lucru a fost realizat în cadrul Directi vei 2002/83/CE din 5 noiembrie 2002 privind 
asigurarea de viaţă. 

Această directi vă reprezintă un progres important în fuzionarea pieţelor naţionale în domeniul asigu-
rărilor de viaţă într-o piaţă integrată, reglementî nd permisiunea tuturor asiguraţilor să aibă acces la 
toţi asigurătorii cu sediul social în interiorul comunităţilor europene şi care îşi desfăşoară acti vitatea în 
cadrul acesteia, în conformitate cu dreptul de stabilire sau cu libertatea de a presta servicii, garantî n-
du-le, în acelaşi ti mp, o protecţie adecvată.

Tipurile de asigurări de viaţă

Tipurile de asigurări prevăzute în legislaţia naţională1 sunt similare celor prevăzute în cadrul de regle-
mentare al Directi vei 2002/83/CE cu privire la asigurările de viaţă, şi anume:

 Asigurări de viaţă, adică clasa de asigurări care include, în special, asigurarea de supravieţuire, 
asigurarea de deces, asigurarea mixtă, asigurarea de viaţă cu resti tuirea primelor, asigurarea de 
căsătorie, asigurarea de naştere;

 Anuităţile, sau asigurarea de ti p rentă, ce presupune plata periodică pe ti mpul vieţii a asiguratu-
lui în schimbul unei sume plăti te o singură dată;

 Asigurări suplimentare efectuate de întreprinderile de asigurare de viaţă, adică, în special, asi-
gurarea împotriva vătămărilor corporale, inclusiv incapacitate de muncă, asigurarea împotriva 

1 Legea 407 din 2006 cu privire la asigurări. 
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decesului rezultat în urma unui accident şi asigurarea de invaliditate în caz de accident şi de 
boală, în cazul în care aceste ti puri diferite de asigurare sunt subscrise în plus faţă de asigurările 
de viaţă.

Existenţa în legislaţia naţională a mai multor ti puri de asigurări de viaţă, ce se regăsesc şi în legislaţia 
comunitară, este mai mult consecinţa unui exerciţiu tehnic de armonizare, fără consecuti vitatea reali-
zării necesităţilor de implementare. Efi cienţa slabă a sectorului privat şi lipsa suportului statului prin in-
termediul autorităţii de supraveghere au lăsat fără perspecti ve realizarea deplină a potenţialului unor 
ti puri de asigurări, care de fapt sunt pe larg uti lizate în spaţiul UE. Acest lucru este considerabil afectat 
şi de starea economică a sectorului real, unele ti puri de asigurări de viaţă şi sănătate fi ind considerate 
un lux, suplimentar asigurărilor obligatorii şi sociale existente.

Reglementarea acti vităţii de asigurare de viaţă 

Legislaţia comunitară, la fel ca şi legislaţia naţională, stabileşte principiul de autorizare prealabilă func-
ţionării unei societăţi în domeniul asigurării de viaţă. În Republica Moldova autoritatea competentă 
emite solicitantului licenţă exclusiv pentru acti vitate în una din categorii “asigurări de viaţă” sau „asigu-
rări generale”. La nivel naţional legislaţia permite asigurătorului care desfăşoară acti vitate în categoria 
“asigurări de viaţă”, fără a deţine licenţă pentru categoria “asigurări generale”, să subscrie şi riscurile 
acoperite prin asigurările de accidente şi asigurările de sănătate, care fac parte din categoria „asigură-
rilor generale”. Această prevedere este similară celei din UE. 

Solvabilitatea şi stabilitatea fi nanciară

La nivel naţional, urmînd exemplul UE, există obligaţia companiilor de asigurări să menţină o marjă de 
solvabilitate disponibilă, care să fi e corespunzătoare acti vităţii desfăşurate. În aspect comparati v, mar-
ja de solvabilitate, atî t în legea naţională cît şi în Directi va Comunitară, se consti tuie din patrimoniul 
asiguratorului, liber de orice angajament previzibil, cu excepţia acti velor nemateriale (necorporale)1. 
Pentru siguranţă fi nanciară, la nivel naţional CNPF adoptă regulamente ce stabilesc minimul de solva-
bilitate pentru companiile de asigurări în dependenţă de clasele de asigurări practi cate. 

La nivel comunitar, Directi va2 stabileşte expres care este marja de solvabilitate cerută pentru fi ecare 
clasă de asigurare separat, precum şi modul de determinare a acesteia. Mai mult ca atî t, directi va sti -
pulează mai detaliat sursele fi nanciare ce pot forma acti vele unei companii, pentru asigurarea marjei 
minime de solvabilitate, prevederi ce nu se regăsesc în legislaţia naţională.3

Legea prevede obligaţia de stabilire a unui sistem intern de contabilitate şi audit, care să permită, CNPF 
să obţină în orice moment informaţii veritabile şi concludente ce ţin de starea fi nanciară a societăţii. 
Societăţile, în baza actelor normati ve elaborate de Autoritatea de Supraveghere prezintă rapoarte fi -
nanciare şi stati sti ce.

Fondatorii societăţii pe lîngă restricţiile impuse la tranzacţiile ce ţin de cotele sociale, urmează să res-
pecte şi obligaţii stabilite de lege la tranzacţiile ce ţin de dispunerea acti velor societăţii. CNPF urmează 
să fi e informată privind tranzacţiile de proporţii cu acti vele societăţii precum şi în situaţiile de transmi-
tere a drepturilor asupra acestora altor persoane (gajare, împrumuturi, acordarea de garanţii).

1 Acti vele care nu au substanţa fi zica dar care acorda drepturi si privilegii proprietarului acestora, derivînd din drepturi, relaţii 
sau proprietate intelectuala.

2 Directi va 2002/83/CE , vezi art.28.
3 La etapa fi nală de elaborare a acestui studiu Comisia Naţională a Pieţei Financiare era în proces de adoptate a Regulamen-

tului privind rezervele tehnice şi marja de solvabilitate
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Rezervele tehnice în societăţile de asigurare de viaţă

Contabilitatea rezervelor tehnice asigură evidenţa rezervelor tehnice consti tuite de societate potrivit 
reglementarilor legale. Asiguratorii de viaţă trebuie sa îşi consti tuie rezerve tehnice care reprezintă 
esti mări ale plaţilor viitoare, pentru riscurile produse în trecut sau pentru cele care se vor produce în 
viitor. Valoarea rezervelor tehnice trebuie sa permită asiguratorului, în orice moment sa îşi onoreze 
angajamentele ce rezultă din contractele de asigurare.

Conform Legii cu privire la asigurări, societăţile de asigurare de viaţă, sunt obligate să formeze şi să 
menţină rezerve matemati ce precum şi alte rezerve sti pulate în lege1. Metodologia de formare a rezer-
velor tehnice a fost aprobată de Comisia Naţională a Pieţii Financiare.2

În scopul menţinerii solvabilităţii şi siguranţei fi nanciare a societăţilor de asigurări, legea interzice ares-
tarea sau sechestrarea acti velor ce formează aceste rezerve. Aceste acti ve nu pot servi obiect al con-
tractelor de gaj sau plată a obligaţiilor asumate prin garanţii bancare.

La nivelul UE, Directi va stabileşte că valoarea rezervelor (provizioanelor) tehnice pentru asigurarea de 
viaţă se calculează printr-o evaluare actuarială de perspecti vă sufi cient de prudentă, luînd în calcul toa-
te obligaţiile viitoare determinate de condiţiile de asigurare pentru fi ecare contract existent. Directi va 
lasă la discreţia statului membru să stabilească reguli de consti tuire a rezervelor tehnice, prin metode 
de evaluare acestora care trebuie să fi e nu doar prudente în sine, ci şi să aibă în vedere metoda de eva-
luare pentru acti vele care acoperă provizioanele în cauză. Precum este prevăzut şi în legislaţia naţio-
nală, rezervele tehnice se calculează pentru fi ecare contract de asigurare separat, cu excepţia cazurilor 
cînd se admite uti lizarea de generalizări sau aproximări adecvate pe moti v că acestea ar putea să dea 
aproximati v acelaşi rezultate ca şi calculele individuale. 

Desfăşurarea simultană a acti vităţii de asigurare de viaţă şi asigurării generale

Legislaţia naţională în corespundere cu legislaţia comunitară, adoptă practi ca de a permite acti vitatea 
pentru societăţile ce acti vau în categoria de asigurări de viaţă şi în cea de asigurări generale pînă la adop-
tarea legii din 2006 cu privire la asigurări, cu condiţia gesti onări interne separate a acestor acti vităţi. 

Societăţile de asigurări de viaţă, care acti vau şi în domeniul asigurărilor generale, sunt obligate con-
form legii să înceteze această practi că începînd cu 2012. Cu toate acestea legea cu privire la asigurări 
nu este sufi cient de explicită referitor la soarta asiguraţilor de viaţă care au semnat contracte de asi-
gurare pînă la intrare în vigoare a modifi cărilor respecti ve şi cum vor fi  garantate executarea acestor 
contracte ulterior.

Pînă la separarea completă a genurilor de asigurare de viaţă de cea de asigurări generale, contabilitatea 
asigurătorilor cu acti vitate simultană trebuie organizată astf el încît din înregistrări să derive sursele re-
zultatelor pentru fi ecare dintre cele două acti vităţi. Toate veniturile (în special primele încasate, plăţile 
de la reasiguratori şi veniturile din investi rea acti velor) şi toate cheltuielile (în special cele de plată a da-
unelor, sumele suplimentare pentru rezervele tehnice şi rezervele matemati ce, primele de reasigurare, 
cheltuielile operaţionale pentru acti vitatea respecti vă) trebuie să fi e refl ectate potrivit originii lor.

Mai mult ca atî t, se determină gradul înalt de armonizare al legii interne cu Directi va Comunitară în pri-
vinţa prevederilor ce ţin de gesti onarea separată a veniturilor şi cheltuielilor pentru ambele categorii, 

1 Rezerva matemati că adiţională (RMA), rezerva pentru benefi cii suplimentare ş.a 
2 La momentul elaborării prezentului studiu CNPF a adoptat (11.01.2011) norme metodologice privind formarea rezervelor 

tehnice pentru asigurările de viaţa şi ele vor intra în vigoare în data de 01.04.2011.
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unde şi legea şi Directi va sti pulează obligaţia de înregistrare separată a cheltuielilor comune celor două 
acti vităţi şi respecti v raportarea acestora în funcţie de provenienţă. În acelaşi fel se prevăd şi obligaţiile 
ce ţin de marja de solvabilitate, respecti v în cazul în care una dintre cele două marje de solvabilitate 
disponibile este insufi cientă, autoritatea de supraveghere va aplica, cu referinţă la acti vitatea la care 
se înregistrează defi cienţe, măsuri de redresare.

Contabilitatea şi managementul intern a companiilor de asigurare de viaţă

Legea stabileşte obligaţia pentru societăţile de asigurări de viaţă să respecte criterii sporite privind evi-
denţa contabilă, administrarea informaţiei interne precum şi controlul fi nanciar (audit) şi managerial1. 
Evidenţa contabilă este efectuată în conformitate cu standardele evidenţei contabile obligatorii pentru 
acti vitatea de asigurare. 

Societăţile de asigurări de viaţă sunt obligate în baza legii, prin intermediul actuarilor licenţiaţi, să so-
licite elaborarea rapoartelor fi nanciare. Acest raport va include informaţia privind rezervele tehnice şi 
matemati ce, solvabilitatea, concordanţa acti velor, corespunderea primelor şi analiza surplusului sau 
defi citului lor, înregistrat pe parcursul anului fi nanciar. Pentru asigurarea transparenţei, societăţile de 
asigurări de viaţă sunt obligate prin lege să publice în ediţii periodice de largă circulaţie, în termen 
de 4 luni de la sfî rşitul anului fi nanciar, raportul cu privire la situaţia fi nanciară a societăţii precum şi 
raportul de audit.

Intervenţia autorităţii de supraveghere în caz de remediere fi nanciară 

În scopul prevenirii situaţiei de insolvabilitate, autoritatea de supraveghere poate adopta conform 
legii, un plan de remediere fi nanciară (care poate stabili anumite acţiuni sau inacţiuni ale societăţii în 
vederea contractării sau executării de drepturi şi obligaţii).

Decizia de deschidere a procedurii de remediere fi nanciară urmează să fi e publicată în Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova precum şi în două editoriale de circulaţie largă. În cazul în care acţiunile de 
remediere nu s-au soldat cu rezultate poziti ve, autoritatea de supraveghere poate solicita instanţei de 
judecată iniţierea procedurii de insolvabilitate. 

În astf el de cazuri, cu scopul protejării intereselor asiguraţilor şi benefi ciarilor de asigurări, legea sta-
bileşte creare fondului naţional de garanţie, desti nat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele 
de asigurare de viaţă. Cu toate că legea prevede, pînă la momentul elaborării prezentului studiu acest 
fond nu a fost creat.

3.2. Cadrul regulator, insti tuţional şi de supraveghere al asigurării generale

Cadrul regulator în Republica Moldova

Acti vitatea de asigurare generală poate fi  desfăşurată în baza claselor de asigurări specifi cate în Anexa 
la Legea cu privire la asigurări.2 Pentru a putea iniţia acti vitatea de asigurări urmează a fi  respectate 
următoarele cerinţe:

1 Legea 407 din 2006 cu privire la asigurări, art.39
2 Vezi Anexa 1, p B. din Legea cu privire la asigurări. Clasele de asigurări specifi cate în Legea cu privire la asigurări în mare parte 

corespund claselor de asigurări stabilite în Directi vele UE care reglementează domeniul asigurărilor generale.
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a) fondarea întreprinderii de asigurări doar sub formă de societate pe acţiuni1

b) să obţină licenţă pentru acti vitatea de asigurări generale2

c) să deţină un capital social nu mai mic de 15 milioane lei3

d) alte cerinţe prevăzute de lege, printre care prezentarea unui plan de acti vitate care să includă ur-
mătorii 3 ani fi nanciari cu detalii privind cheltuielile, primele, obligaţiile şi marja de solvabilitate 
prognozată, politi ca de investi ţii, acti vele, modul lor de diversifi care, administrarea riscurilor.4

Pînă la 1 aprilie 2011 rezervele tehnice erau calculate uti lizîndu-se metoda „pro rata temporis” sau 
metoda ¼ (unei pătrimi).5 Începînd cu 1 aprilie 2011 Comisia Naţională a Pieţei Financiare a stabilit 
uti lizarea doar a primei metode.6 De asemenea sunt stabilite şi reguli cu privire la plasamentul pruden-
ţial al rezervelor de către întreprinderile de asigurări, inclusiv acti vele în care pot fi  plasate rezervele 
tehnice, care sunt cerinţele pentru admisibilitatea acti velor, modul în care acti vele urmează a fi  disper-
sate, coefi cientul de lichiditate ce urmează a fi  respectat.7 La etapa fi nală de elaborare a raportului au 
fost formulate noi reguli de dispersare sub formă de proiect de Hotărîre al Comisie Naţionale a Pieţei 
Financiare.8 Se prevede aprobarea acestora în viitorul apropriat şi modifi carea reglementărilor ce ţin 
de modul de plasare al rezervelor tehnice şi modul de calcul al marjei de solvabilitate. 

Pentru a putea achita creanţele creditorilor întreprinderilor de asigurări care au intrat în procedură de 
faliment, prin Legea cu privire la asigurări este insti tuit un fond naţional de garanţie, modalitatea de 
funcţionare a căruia urmează să fi e reglementat printr-o lege separată – legea privind fondul naţional 
de garanţie.9 Această lege nu a fost adoptată de Parlament.

Cadrul UE de reglementare

Domeniul asigurărilor generale (asigurarea alta decît asigurarea de viaţă) a cunoscut 3 generaţii de 
Directi ve, prin care în UE a fost stabilit cadrul de acti vitate al companiilor de asigurări, s-au insti tuit 
reguli comune de licenţiere, controlul acti vităţii de asigurare generală şi s-au stabilit garanţii şi norme 
de protecţie pentru deţinătorii de poliţe de asigurare.

Astf el, în domeniul asigurărilor generale au fost adoptate următoarele Directi ve:

1 Arti colul 20 alin. 1 din Legea cu privire la asigurări
2 Arti colul 8 din Legea cu privire la asigurări. Condiţiile de licenţiere sunt stabilite în arti colul 24 din Legea cu privire la asigurări 

şi p. 4 din Ordinul Camerei de Licenţiere nr. 12-q din 20.02.2006 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor supli-
mentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de acti vitate, publicat în Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova nr. 70-72/260 din 05.05.2006

3 Arti colul 22 din Legea cu privire la asigurări
4 Arti colul 24 alin. 3 lit. g) din Legea cu privire la asigurări
5 Vezi Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr. 43 din 26.03.2001 cu privire la Regulile de Formare 

a rezervelor tehnice pe ti purile de asigurare în afară de viaţă (în redacţie nouă), publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova nr. 141-143/332 din 22.11.2001

6 La etapa fi nală de elaborare a acestui studiu Comisia Naţională a Pieţei Financiare a adoptat şi ulterior publicat Hotărîrea 
nr. 1/5 din 11.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, publicate în Monitorul 
Ofi cial al Republciii Moldova nr. 37-38/205 din 11.03.2011

7 Vezi Ordinul Inspectoratului de State pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 34 din 09.03.2006 
cu privire la aprobarea Regulilor de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare (în redacţie nouă), publicat în Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova nr. 79-82/280 din 26.05.2006

8 Vezi situl Comisie Naţionale a Pieţei Financiare htt p://www.cnpf.md/fi le/sec_asg/15.10.2010/ASM_RSM_Regulati on_First_
Draft _COR_1_Vlad.doc (accesat la 23.02.2011)

9 Arti colul 46 din Legea cu privire la asigurări
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– Prima Directi vă a Consiliului 73/239/CEE privind asigurarea generală directă1

– A Doua Directi vă a Consiliului 88/357/CEE privind asigurarea generală directă2

– A Treia Directi vă a Consiliului 92/49/CEE privind asigurarea generală directă3

Aceste trei Directi ve au fost modifi cate pe parcurs pentru a ajusta anumite prevederi la exigenţele pieţei 
UE, inclusiv după o cercetările şi propunerile Comisiei Europene. 

Actualmente principalele prevederi ale acestor trei Directi ve se referă ca şi în cazul asigurărilor de viaţă 
la:

a) rezervele tehnice pe care întreprinderile trebuie să le deţină, inclusiv regulile de dispersare apli-
cabile pentru acestea

b) marja de solvabilitate minimă ce trebuie întrunită de întreprinderile de asigurări

c) un fond de garantare care trebuie să fi e de minimum de la 2.000.000 EUR la 3.000.000 EUR în 
dependenţă de clasele de asigurări

De asemenea, pentru întreprinderile din cadrul UE a fost insti tuită procedura de control din partea auto-
rităţii statului de origine, inclusiv pentru fi lialele şi reprezentanţele întreprinderilor din alte state membre 
altele decît statele membre de origine.

Inconsistenţe depistate

a) Cerinţe cu privire la parti cipaţia califi cată în conducerea întreprinderilor de asigurări este mai 
puţin restricti vă şi prudenţială decît în cazul Directi velor UE

b) Cerinţele cu privire la capitalul social minim sunt mult mai mici decît cele stabilite pentru fondul 
minim de garantare (de la 15 la 30 milioane lei pentru societăţile naţionale versus de la 2 la 3 
milioane lei fondul de garantare în cazul UE)

c) Cerinţele privind modul de calculare şi formare a rezervelor tehnice şi a marjei de solvabilitate 
nu sunt la fel de oneroase în cazul legislaţiei naţionale şi pun în pericol interesele consumatori-
lor

d) Inexistenţa fondului de garantare, care urmează să funcţioneze în baza unei legi ce încă nu a fost 
adoptată de Parlament

1 Prima Directi vă a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrati ve 
privind iniţierea şi exercitarea acti vităţii de asigurare generală directă, publicată în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene 
L 228/3 din 16.08.1973

2 A Doua Directi vă a Consiliului 88/357/CEE din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor adminis-
trati ve privind asigurarea generală directă, de stabilire a dispoziţiilor desti nate să faciliteze exercitarea efecti vă a libertăţii de 
a presta servicii şi de modifi care a Directi vei 73/239/CEE, publicată în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene L 172/1 din 
04.07.1988

3 A Treia Directi vă a Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrati ve 
privind asigurarea generală directă şi de modifi care a Directi velor 73/239/CEE şi 88/357/CEE, publicată în Jurnalul Ofi cial al 
Comunităţilor Europene L 228/1 din 11.08.1992
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3.3. Acti vitatea de intermediere în asigurări

Cadrul regulator în Republica Moldova

Acti vitatea de intermediere a serviciilor de asigurări (reasigurări) are loc prin intermediul agenţilor 
şi brokerilor de asigurări şi brokerilor de reasigurări. Acti vitatea de agent şi broker de asigurare sunt 
incompati bile. Nu sunt permise acti vităţile de intermediere pentru servicii de asigurări ale întreprin-
derilor nerezidente. 

Agentul de asigurări acţionează din partea unui singur asigurător pe un ti p de asigurare şi are nevoie 
de autorizaţie de reprezentare din partea asigurătorului. Pentru a putea practi ca acti vitatea respecti vă 
agentul urmează să fi e asigurat de răspundere civilă profesională în volum de cel puţin 5 milioane lei 
pentru fi ecare solicitare de daune şi în total de 10 milioane lei pentru totalitatea solicitărilor, să nu aibă 
antecedente penale, să dispună de competenţele necesare pentru acti vitatea de agent de asigurări.1 
Forma juridică pe care o poate îmbrăca un agent este atî t persoană fi zică, cît şi persoană juridică.

Brokerul de asigurări poate fi  doar persoană juridică – fi e societate pe acţiuni, fi e societate cu răs-
pundere limitată, cu un capital social minim de 25.000 lei, cu un contract de asigurare de răspundere 
civilă profesionistă de cel puţin 10 milioane pentru fi ecare solicitare şi un total de 15 milioane lei pen-
tru totalitatea solicitărilor, personal califi cat, reputaţie bună. Pentru desfăşurarea acti vităţii respecti ve 
brokerii se supun licenţierii de către Comisia Naţională.2

Cadrul UE de reglementare

Domeniul intermedierii în asigurări este reglementat la nivelul UE de Directi va 2002/92/CE privind 
intermedierea în asigurări.3 Actul vine să completeze şi să modifi ce prevederile Directi vei 77/92/CEE 
privind măsurile de facilitare a exercitării efecti ve a libertăţii de stabilire şi libertăţii de prestare a servi-
ciilor în domeniul acti vităţilor de agent şi broker de asigurări şi în special măsurile tranzitorii în partea 
acestor acti vităţi.4

Conform Directi vei 2002/92/CE acti vitatea de intermediere în (re)asigurări este „orice acti vitate care 
constă în prezentarea sau propunerea unor contracte de (re)asigurare sau din desfăşurarea altor ac-
ţiuni pregăti toare în vederea fi nalizării unor astf el de contract sau din încheierea unor astf el de con-
tracte sau de contribuţie la gesti onarea sau derularea unor astf el de contracte, în special în cazul unei 
solicitări de daune”.5

Intermediar de (re)asigurări este orice persoană fi zică sau juridică ce iniţiază sau desfăşoară, în schim-
bul unei remuneraţii, acti vităţi de intermediere în (re)asigurări.6

Intermediar de asigurări legat este orice persoană care desfăşoară acti vităţi de intermediere de asi-
gurări pentru una sau mai multe întreprinderi de asigurare şi în numele acesteia/acestora, în cazul în 
care produsele de asigurare nu se afl ă în concurenţă, dar care nu colectează prime sau sume desti nate 

1 Vezi arti colul 48 din Legea cu privire la asigurări
2 Vezi arti colele 49, 50 din Legea cu privire la asigurări
3 Directi va 2002/92/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări, pu-

blicată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene L 9/3 din 15.01.2003
4 Publicată în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene L 26/14 din 31.01.1977
5 Arti colul 2 p. 3, 4 din Directi va 2002/92/CE
6 Arti colul 2 p. 5, 6 din Directi va 2002/92/CE
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clienţilor; această persoană acţionează sub răspunderea totală a acelor întreprinderi de asigurare pen-
tru produsele care le privesc pe fi ecare în parte.

Pentru a putea acti va intermediarii de asigurări, inclusiv cei legaţi sunt obligaţi să se înregistreze la 
autoritatea competentă a statului membru de origine.1 Pentru a se putea înregistra la autoritatea com-
petentă a statului membru de origine intermediarii urmează să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de cunoşti nţele şi apti tudinile corespunzătoare acti vităţii lui, care se referă cel puţin 
la persoanele fi zice din cadrul întreprinderii de intermediere care deţin funcţii de conducere

b) să dispună de reputaţie bună, care cel puţin presupune absenţa unui cazier juridic pentru infrac-
ţiuni grave sau infracţiuni în domeniul fi nanciar şi care nu au fost anterior declaraţi falimentari. 
Obligaţia de verifi care a reputaţiei bune a intermediarului poate fi  pusă pe responsabilitatea în-
treprinderii de asigurări. Cerinţa de reputaţie bună nu se aplică tuturor angajaţilor întreprinderii 
de intermediere, dar cel puţin pentru persoanele cu funcţii de conducere.

c) să deţină o asigurare de răspundere profesională care se răsfrînge asupra întregului teritoriu al 
Uniunii de cel puţin 1.000.000 EUR pentru fi ecare solicitare de daune şi 1.500.000 EUR pentru 
toate solicitările pe an, cu excepţia cazului cînd această asigurare se oferă de întreprinderea de 
asigurări

d) Existenţa unei capacităţi de plată de cel puţin 4% din suma primelor anuale încasate, dar nu mai 
puţin de 15.000 EUR

e) Plata despăgubirilor să fi e efectuate pe conturi separate şi excluderea posibilităţii ca aceste con-
turi să fi e uti lizate pentru a face plăţi pentru alţi creditori şi pentru cazul de faliment

f) Crearea unui fond de garanţie2

Pentru a putea începe acti vitatea de intermediere, este nevoie de informat autoritatea competentă a 
statului de origine. În termen de o lună statele membre informează autorităţile competente ale statelor 
membre gazdă, iar intermediarul poate începe acti vitate în termen de o lună de la informare, sau imediat 
dacă statul membru de origine nu doreşte să fi e noti fi cat.3 Cu toate acestea, pentru a putea practi ca ac-
ti vitatea de intermediere întreprinderile urmează să respecte prevederile legii interne a statului membru 
gazdă ce ţine de acti vitatea de intermediere. În acest sens, Directi va stabileşte posibilitatea pentru statele 
membre să publice condiţiile de acti vitate a intermedierii în asigurări.4

Inconsistenţe depistate

a) Cerinţele faţă de intermediarii de asigurări sunt mai puţin oneroase în cazul legislaţiei naţionale, 
inclusiv modul de prestare a serviciilor de intermediere, parti cipaţia califi cată în conducerea în-
treprinderii şi gradul răspunderii brokerilor de asigurări în procesul de intermediere a serviciilor 
de asigurări

b) Cerinţele privind asigurarea de răspundere profesionistă nu este la fel oneroasă în cazul legis-
laţiei naţionale (5 şi 15 milioane lei versus 1,5 milioane EUR) şi presupune risc sporit pentru 
consumatorii locali

1 Arti colul 7 alin. 1 din Directi va 2002/92/CE
2 Arti colul 4 din Directi va 2002/92/CE
3 Arti colul 6 din Directi va 2002/92/CE
4 Arti colul 6 alin. 3 din Directi va 2002/92/CE
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c) Nu există cerinţa de a stabili un capital minim disponibil pentru plata despăgubirilor în mărime 
de cel puţin 4% din primele anuale ridicate, dar nu mai puţin de 15.000 EUR.

d) Intermediarii din Republica Moldova nu parti cipă la un fond de garanţie care să asigure consu-
matorii în cazul falimentării intermediarilor

e) Nu există cerinţe privind contabilitatea separată a brokerilor în asigurări pentru a proteja fondu-
rile consti tuite din prime de asigurare plăti te de consumatori

Inconsistenţele depistate au fost confi rmate şi de parti cipanţii pe piaţa de intermediere a serviciilor de asi-
gurări, inclusiv a fost menţionată necesitatea lărgirii intervenţiilor brokerilor nu doar la nivel de eliberare a 
poliţelor de asigurare, dar şi la etapa de plată a despăgubirilor, un grad mai ridicat de protecţie a consuma-
torilor prin existenţa fondului de garantare şi a unei răspunderi civile profesionale mai sporite.1

3.3. Acti vitatea de reasigurări

Cadrul regulator în Republica Moldova

Pentru acti vitatea de reasigurare exclusivă există o cerinţă de capital social minim de 30 milioane lei. 
Ca şi în cazul asigurărilor, pentru întreprinderile de reasigurări se aplică restricţii cu privire la parti ci-
paţia califi cată, modalitatea de contractare a resurselor care consti tuie rezervele tehnice, stabilitatea 
fi nanciară şi solvabilitatea, personalul, licenţierea, forma întreprinderii etc.2

Cadrul UE de reglementare

O intervenţie amplă a fost aplicată prin adoptarea Directi vei 2005/68/CE.3 Înainte de adoptarea acestei 
Directi ve acti vitatea de reasigurare a fost reglementată de Directi vele privind asigurarea generală di-
rectă şi asigurarea de viaţă directă, ce au fost examinate în subcapitolele anterioare. Pentru a elimina 
diferenţele de reglementări la nivel de fi ecare stat membru, precum şi pentru a fi naliza construcţia 
pieţei interne a serviciilor fi nanciare în Uniune, inclusiv urmare a recomandărilor Fondului Monetar 
Internaţional şi al Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări a fost adoptat acest act al 
Uniunii pentru a armoniza defi niti v prevederile legilor statelor membre în domeniul reasigurărilor.4 
Cu toate acestea, Directi va are unele limitări şi anume aceasta nu reglementează acti vitatea între-
prinderilor create în baza Directi velor 73/239/CEE şi 2002/83/CE.5 În conti nuare, prezenta Directi vă 
reglementează doar iniţierea şi exercitarea acti vităţii independente de reasigurare, practi cată exclusiv 
de întreprinderi de reasigurare care desfăşoară acest ti p de acti vitate şi care sunt stabilite sau doresc 
să se stabilească într-un stat membru.6

Pentru a putea acti va în calitate de întreprindere de reasigurare este nevoie de obţinerea unei autori-
zaţii de la statul membru de origine.7 Autorizaţia are domeniu de aplicare pe întreg teritoriul Uniunii 

1 Concluzii din interviurile purtate cu brokerii în asigurări. Pentru detalii vezi lista de interviuri.
2 Vezi Legea cu privire la asigurări
3 Directi va Parlamentului European şi a Consiliului 2005/68/CE din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea şi modifi carea 

Directi velor Consiliului 73/239/CEE şi 92/49/CEE precum şi a Directi velor 98/78/CE şi 2002/83/CE, publicată în Monitorul 
Ofi cial al Uniunii Europene L 323/1 din 09.12.2005

4 Vezi p. 6 al Preambulului Directi vei 2005/68/CE
5 Arti colul 1 alin. 2 din Directi va 2005/68/CE
6 Arti colul 1 alin. 1 din Directi va 2005/68/CE
7 Arti colul 3 din Directi va 2005/68/CE
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şi poate fi  uti lizată de deţinătorul autorizaţiei fi e sub formă de libertate de stabilire, fi e sub formă de 
libertate de a presta servicii. Autorizaţia se eliberează fi e pentru reasigurări de viaţă, fi e pentru reasi-
gurări generale, fi e pentru orice alt ti p de reasigurări pentru care a fost eliberată autorizaţia.1 Forma 
întreprinderii de reasigurări este echivalentul din Republica Moldova a societăţii cu răspundere limita-
tă sau societăţii pe acţiuni sau societate comercială europeană.2

Ca şi în cazul Directi velor pe asigurări generale şi asigurări de viaţă, în cazul reasigurării sunt stabilite 
condiţii pentru rezervele tehnice, marja de solvabilitate şi fondul de garantare. Condiţiile sunt similare 
celor din domeniul asigurărilor generale şi asigurărilor de viaţă. Pentru fondul de garanţie se impune 
un cuantum minim de 3.000.000 EUR, iar pentru întreprinderile de reasigurare capti ve – de 1.000.000 
EUR. Aceste sume au fost indexate la sumele de 3.200.000 EUR şi respecti v 1.100.000 EUR.3

Inconsistenţe depistate

a) Cerinţe mai puţin restricti ve şi prudenţiale pentru parti cipaţia califi cată în întreprinderile de 
reasigurări

b) Cerinţe mai puţin oneroase privind capitalul social minim comparati v cu fondul minim de garan-
tare (30 milioane lei versus 3,2 milioane EUR)

c) Absenţa reglementărilor privind fondul de garantare

d) Cerinţele privind modul de calculare şi formare a rezervelor tehnice şi a marjei de solvabilitate 
nu sunt la fel de oneroase în cazul legislaţiei naţionale şi pun în pericol interesele consumatori-
lor

3.5. Asigurarea de protecţie juridică

Cadrul regulator în Republica Moldova

În bazal Legii cu privire la asigurări asigurarea de protecţie juridică este una din formele de asigurare 
benevolă şi poate fi  prestată de întreprinderile de asigurări în prezenţa licenţei pentru această clasă 
de asigurări. Ca şi în cazul altor ti puri de asigurări benevole sunt necesare condiţiile, formele, poliţele, 
contractele ti p şi tarifele de asigurare. Astf el de serviciu nu este însă practi cat în Republica Moldova. 
Potenţialele moti ve ale acestei stări de fapt sun următoarele:

a) lipsa culturii generale de asigurare în acest domeniu din partea populaţiei

b) numărul redus al asiguraţilor potenţiali reduce interesul asigurătorilor, care urmează să stabi-
lească prime de asigurare în baza unui număr mare de criterii, cum ar fi  costurile pentru cazul 
asigurat ce variază de la prestator de servicii de reprezentare în judecată sau mediere la altul, 
frecvenţa cazului asigurat în dependenţă de ti pul liti giului, clasifi carea ti purilor de liti gii etc., ce 
duc în fi nal la inatracti vitatea acestui sector de servicii

1 Arti colul 4 din Directi va 2005/68/CE
2 Arti colul 5, Anexa I din Directi va 2005/68/CE
3 Noti fi carea comisiei 2009/C 63/03 privind indexarea anumitor cuantumuri stabilite în Directi va privind reasigurările, publi-

cată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene C 63/11 din 18.03.2009
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c) lipsa cadrului regulator care ar permite asigurarea obligatorie1 cel puţin pentru cele mai simple 
ti puri de liti gii necesare pentru a oferi protecţie juridică celor mai defavorizaţi benefi ciari

d) existenţa în paralel a asistenţei juridice gratuite oferite de stat

e) existenţa avocaţilor din ofi ciu în cazul benefi ciarilor de servicii cu capitalizare ridicată.

Cadrul UE de reglementare

Prima Directi vă a Consiliului 73/239/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor adminis-
trati ve privind iniţierea şi exercitarea acti vităţii de asigurare generală directă stabileşte în alin. 17 de la 
punctul A al Anexei sale drept grad de clasifi care acti vitatea de asigurare de protecţie juridică. Acest ti p 
de asigurare urmează să nu intre în confl ict cu alte clase de asigurare pe care asigurătorul le prestează 
Asigurarea de protecţie juridică este reglementată la nivelul UE de Directi va Consiliului 87/344/CEE din 
22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrati ve privind asigurarea 
de protecţie juridică. Prin respecti vul act al UE a fost inclusă posibilitatea asigurării de protecţie juridi-
că care constă din asumarea angajamentului contra plăţii unei prime de a suport cheltuielile procedurii 
judiciare şi cheltuielile furnizării altor servicii legate direct de acoperirea dată de asigurare, în special 
cu scopul de a:

– compensa prejudiciul suferit de asigurat, printr-o soluţionare pe căi amiabile sau printr-o proce-
dură civilă sau penală

– apăra sau reprezenta asiguratul în proceduri civile, penale, administrati ve sau de altă natură sau 
în legătură cu orice plîngere împotriva acestuia.2

Pentru a se asigura protecţia juridică în baza directi vei, sunt impuse o serie de cerinţe faţă de serviciile 
prestate, printre care:

a) stabilirea separată a serviciilor într-un contract sau într-un capitol separat dintr-o poliţă unică

b) eliminarea legăturilor personalului care prestează servicii de asigurare din această clasă cu alte 
clase de asigurări dacă e vorba de o întreprindere sau dacă sunt întreprinderi separate, elimina-
rea legăturilor dintre angajaţii diferitor companii cu clase diferite de asigurări, sau

c) încredinţarea serviciilor de reprezentare unei întreprinderi disti ncte, care se menţionează în 
contractul de asigurare, şi care nu mai are competenţă de a se ocupa de servicii similare la între-
prinderea care se ocupă şi cu alte clase de asigurare, sau

d) încredinţarea serviciilor de reprezentare unui avocat ales de client.3

Directi va nu se aplică atunci cînd serviciile de asigurare de protecţie juridică sunt unul din riscurile auxiliare 
la alte clase de asigurări specifi cate în cele trei directi ve privind asigurarea generală.

3.6. Solvabilitate II

Urmare a dezvoltărilor care au avut loc în domeniul asigurărilor în UE, prin adoptarea mai multor ge-
neraţii de Directi ve direcţionate spre asigurări generale, asigurări de viaţă, asigurări auto etc. şi pentru 

1 În contrast, în Republica Federală Germania există asigurare obligatorie de protecţie juridică
2 Arti colul 2 alin. 1 din Directi va 87/344/CEE
3 Arti colul 3 alin. 2 din Directi va 87/344/CEE
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a asigura un cadrul armonizat şi uniform de aplicare a prevederilor ce ţin de asigurări, Parlamentul Eu-
ropean şi Consiliul au adoptat Directi va 2009/138/CE.1 Acest act legislati v al UE compilează prevederile 
Directi velor din diferite domenii şi stabileşte o limită minimă de aplicare a acesteia pentru întreprinde-
rile de asigurări. Astf el, dacă întreprinderile de asigurare, altele decît cele care fac parte dintr-un sistem 
Legal de asigurări sociale, întrunesc cumulati v condiţiile de mai jos, asupra lor nu se exti nd prevederile 
Directi vei Solvabilitate II:

a) venitul anual al întreprinderii din primele brute subscrise nu depăşeşte 5 milioane EURO

b) cuantumul total al rezervelor tehnice ale întreprinderii, înainte de deducerea sumelor recupe-
rabile din contractele de reasigurare şi din vehiculele investi ţionale nu depăşeşte 25 milioane 
EURO

c) în cazul în care întreprinderea face parte dintr-un grup, cuantumul total al rezervelor tehnice 
ale grupului, înainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare şi din 
vehiculele investi ţionale nu depăşeşte 25 milioane EURO

d) acti vitatea întreprinderii nu include acti vităţi de asigurare sau reasigurare care acoperă riscuri 
de răspundere civilă, de credit şi de garanţie, cu excepţia cazului în care acestea consti tuie riscuri 
auxiliare

e) acti vitatea întreprinderii nu include operaţiuni de reasigurare care depăşesc 0,5 milioane EURO 
din veniturile sale din prime brute subscrise sau 2,5 milioane EURO din rezervele sale tehnice, 
înainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare şi din vehiculele in-
vesti ţionale, sau peste 10% din veniturile sale din prime brute subscrise sau peste 10% din re-
zervele sale tehnice, înainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare 
şi din vehicule investi ţionale.2

Dacă oricare dintre aceste condiţii nu se îndeplineşte ti mp de 3 ani fi nanciari consecuti vi, Directi va este 
aplicabilă respecti vei întreprinderi. În aceleaşi ti mp, întreprinderile care prevăd depăşirea cuantumurilor 
specifi cate mai sus în următorii cinci ani, pot solicita aplicarea respecti vei Directi ve. De asemenea, între-
prinderile nu sunt limitate în aplicarea respecti vei Directi ve, chiar dacă cuantumurile nu sunt îndeplinite, 
inclusiv autorizarea în conformitatea cu prevederile acesteia.3

Novaţiile aduse de Directi vă ţin de următoarele componente:

a) a fost insti tuită obligaţia de a publica rapoartele privind solvabilitatea şi situaţia fi nanciară4

b) s-au consolidat modalităţile de calculare a rezervelor tehnice5

În rest, componentele din Directi vă ţin de reglementări examinate mai sus.6 Termenul de intrare în vi-
goare a Directi vei este 1 noiembrie 2012, cu excepţia unor arti cole care intră in vigoare în a douăzecea 

1 Directi va 2009/138/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la acti vitate şi desfă-
şurarea acti vităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare), publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene 
L 335/1 din 17.12.2009

2 Arti colul 4 alin. 1 din Directi va 2009/138/CE
3 Arti colul 4 alin. 3, 5 din Directi va 2009/138/CE
4 Vezi arti colele 53-56 din Directi va 2009/138/CE. Comisia urmează să adopte măsuri de punere în aplicare a acestor regle-

mentări ce ţin de publicarea informaţiei.
5 Vezi arti colele 76-86 din Directi va 2009/138/CE. Comisia este mandatată să adopte măsuri de punere în aplicare a reglemen-

tărilor ce ţin de modul de calculare a rezervelor tehnice.
6 Solvabilitate II include în sine prevederile Directi velor pe asigurare generală – 73/239/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, Direc-

ti vei 78/473/CEE privind coasigurarea comunitară, Directi vei 87/344/CEE privind asigurarea de protecţie juridică, Directi vei 



49

D e z v o l t a r e a  ş i  d i v e r s i f i c a r e a  p i e ţ e i  d e  a s i g u r ă r i  î n  R e p u b l i c a  M o l d o v a

zi din ziua publicării Directi vei. Statele membre dispun de o perioadă de transpunere a Directi vei pînă 
la 31 octombrie 2012.1

Pentru Republica Moldova condiţiile de aplicare a Directi vei Solvabilitate II sunt puţin probabile, întru-
cît cerinţele minime sunt mult prea ambiţioase pentru marea majoritate a întreprinderilor locale. Cu 
toate acestea, Directi va Solvabilitate II ar putea fi  aplicată pentru întreprinderile nou create sau pentru 
întreprinderile locale achiziţionate de investi tori cu profi l similar din UE. În acest caz necesitatea im-
plementării Directi vei este mult mai bine conturată. Adiţional, Directi va Solvabilitate II este şi un act 
de armonizare a Directi velor adoptate anterior şi pe care le-am analizat în scurt în Capitolul 3. Pentru a 
se putea asigura corespunderea cu cerinţele UE pentru întreprinderile locale care nu cad sub incidenţa 
Directi vei Solvabilitate II, se prevede crearea unui cadru regulator paralel, care va fi  compus din preve-
deri extrase din aceste Directi ve adoptate înainte de Directi va Solvabilitate II. 

3.7. Cadrul regulator al asigurărilor obligatorii

3.7.1. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule

Cadrul regulator în Republica Moldova

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă este reglementată de o lege specială – Legea cu privire 
la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule2. Adiţional, printr-o altă 
lege separată sunt reglementate relaţiile dintre transportatori şi călători în materie de asigurare de 
răspundere, care este analizată mai jos.. Asigurarea de răspundere civilă auto (în conti nuare RCA) 
este obligatorie pentru toţi deţinătorii de autovehicule înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova. 
Pentru persoanele străine, care au intrat cu autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova obligaţia de 
asigurare RCA se consideră executată în momentul în care sunt respectate exigenţele reglementărilor 
legii sus-menţionate sau există documente cu circulaţie internaţională de asigurare care sunt valabile 
pe teritoriul Republicii Moldova.3 Pentru deţinătorii de autovehicule din Republica Moldova care călă-
toresc în afara ţării se aplică exigenţele sistemului internaţional de asigurări „Cartea Verde”. În cele ce 
urmează ne vom expune asupra principalelor elemente ale asigurării obligatorii de răspundere civilă 
faţă de terţi a deţinătorilor de autovehicule.

Cuantumurile despăgubirilor

98/78/CE privind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurări care fac parte dintr-un grup de asigurare, Direc-
ti vei 2001/17/CE privind reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor de asigurare, Directi vei 2002/83/CE privind asigurarea 
de viaţă, Directi vei 2005/68/CE privind reasiguarea.

1 Directi va 2009/138/CE a fost inclusă în lista preliminară de Directi ve negociate pentru transpunere de Republica Moldova în 
termen de 3 ani de la momentul intrării în vigoare a Acordului de Asociere, actualmente în proces de negociere (sursă Minis-
terul Afacerilor Externe şi Integrării Europene). În eventualitatea fi nalizării negocierii Acordului de Asociere dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană în anul 2011 şi intrării lui în vigoare la 01.01.2012, Republica Moldova va dispune de obligaţia 
de a implementa prevederile Directi vei pînă la 01.01.2015.

2 Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 
nr. 414-XVI, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 22.12.2006, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 
nr. 32-35/112 din 09.03.2007

3 Asigurarea obligatorie a deţinătorilor de autovehicule în afara ţării emitente are loc prin intermediul poliţei de asigurare 
„carte verde”. Această poliţă se emite de biroul naţional de asigurări, atestat în baza Recomandării nr. 5 din 25 ianuarie 1949, 
adoptată de Subcomitetul de Transport Ruti er al Comitetului Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
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Cuantumurile despăgubirilor de care este responsabil asigurătorul pentru poliţa de asigurare oferită 
asiguratului este de maximum:

a) 500.000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite 
într-un accident

b) 350.000 lei – pentru fi ecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu 
mai mult de 700.000 lei indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.1

Aceste cuantumuri sunt valabile pentru teritoriul Republicii Moldova.

Pentru autovehiculele înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova care circulă în afara Republicii Mol-
dova se aplică regulile sistemului „Cartea Verde”.2 Cuantumurile de despăgubire pentru cazul produceri de 
daune bunurilor sau persoanelor se stabilesc în baza legii în vigoare a statului unde a avut loc accidentul.3

Mărimea primelor de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi a deţinătorilor de autovehicule, inclu-
siv pentru asigurarea în interiorul şi în afara Republicii Moldova, se stabileşte de Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare.4 Parti cipanţii pe piaţa de asigură trebuie să urmeze aceste cuantumuri ale primelor 
de asigurare în eliberarea poliţelor de asigurare deţinătorilor de autovehicule.

Cadrul UE de Reglementare

Cadrul juridic UE în domeniul asigurărilor generale a fost marcat de adoptarea a trei generaţii de Di-
recti ve5, care nu a inclus domeniul asigurării de răspundere civilă auto a deţinătorilor de autovehicule 
întî i de toate datorită importanţei speciale pe care o avea asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi 
a deţinătorilor de autovehicule.

Actualmente Directi va 2009/103/CE este actul în vigoare pentru asigurările de răspundere civilă auto 
a deţinătorilor de autovehicule. 

1 În baza art. 40 alin. 4, 5 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de auto-
vehicule, începînd cu 09.03.2012 cuantumurile minime pentru despăgubiri vor fi  de 1 milion lei pentru daune produse bu-
nurilor, indiferent de numărul de victi me şi de 1 milion lei pentru o victi mă şi 5 milioane lei indiferent de numărul de victi me 
pentru daune produse persoanelor.

2 Actualmente în sistemul internaţional de asigurări „Cartea Verde” parti cipă statele membre ale UE (în ordine alfabeti că) 
– Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Litu-
ania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria; 
precum şi Elveţia, Islanda, Croaţia, Andora, Norvegia, Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Serbia, Albania, Bosnia şi Herţegovi-
na, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Turcia, Maroc, Tunisia, Israel şi Iran. 

3 Pentru cuantumurile valabile în spaţiul UE, precum şi pentru statele care fac parte din Spaţiul Economic European în afară de 
cele deja în cadrul UE, a se consulta subcapitolul următor ce ţine de cadrul de reglementare al UE.

4 Cota de bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto pe teritoriul Republicii Moldova este de 500 MDL, iar pentru între-
gul spaţiu de acţiune al sistemului internaţional „Cartea Verde” este de 611 EUR. Cotele, precum şi coefi cienţii de ajustare a 
primelor de asigurare sunt stabiliţi în baza Hotărîrii nr. 53/5 privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea coefi ci-
enţilor de recti fi care aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, aprobată de Comisia Naţiona-
lă a Pieţei Financiare la 31.10.2008, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 226-229/669 din 19.12.2008 cu 
modifi cările din 24.12.2009.

5 Prima Directi vă a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrati ve 
privind iniţierea şi exercitarea acti vităţii de asigurare generală directă, publicată în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene 
L 228/3 din 16.08.1973; a Doua Directi vă a Consiliului 88/357/CEE a Consiliului din 22 iulie 1988 de coordonare a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrati ve privind asigurarea generală directă, de stabilire a dispoziţiilor desti nate să faciliteze 
exercitarea efecti vă a libertăţii de a presta servicii şi de modifi care a Directi vei 73/239/CEE, publicată în Jurnalul Ofi cial al 
Comunităţilor Europene L 172/1 din 04.07.1988; Directi va Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor 
cu putere de lege şi actelor administrati ve privind asigurarea generală directă şi de modifi care a Directi velor 73/239/CEE şi 
88/357/CEE (a treia directi vă privind „asigurarea generală”), publicată în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene L 228/1 
din 11.08.1992
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Esenţial pentru aceste acte sunt următoarele prevederi:

a) cerinţa de cuantumuri minime de despăgubire pentru statele membre de 1.200.000 EUR pentru 
daune produse unei persoane dar nu mai mult de 5.600.000 EUR indiferent de numărul de per-
soane prejudiciate, şi de 1.200.000 EUR pentru daune produse bunurilor, indiferent de numărul 
de daune

b) interdicţia de prescripţie a primelor de asigurare din partea statelor membre

c) sistem complex de cooperare şi coordinare a plăţii despăgubirilor în statul membru de produ-
cere a accidentului şi transferare a acestuia prin intermediul birourilor naţionale de asigurare 
obligatorie

Inconsistenţe depistate:

a) Stabilirea prin act normati v a primelor brute pentru asigurarea RCA

b) Cuantumuri maxime de despăgubire mult mai mici în cazul Republicii Moldova comparati v cu 
spaţiul UE (500.000 lei versus 5.600.000 EUR pentru daune aduse persoanelor şi 350.000 lei pînă 
la 700.000 lei versus 1.200.000 EUR pentru daune aduse bunurilor)

c) Existenţa paralelă a RCA pentru teritoriul Republicii Moldova şi a asigurării „Cartea Verde” pen-
tru spaţiul UE 

3.7.2. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători

Cadrul regulator în Republica Moldova

În afară de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi a deţinătorilor de autovehicule, cadrul juridic na-
ţional impune asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.1 Prin trans-
portatori se presupun toţi transportatorii aerieni, feroviari, pe şosele şi fl uviali. Din domeniul de aplicare 
a asigurării sunt excluse transportul auto urban, inclusiv taximetrele şi transportul electric, precum şi 
transportul auto suburban, cu bacul, transportul fl uvial pe traseele pentru plimbări şi excursii.2

Limita asigurării pentru persoane este de 10.000 dolari S.U.A. pentru cazul decesului pasagerului. Pen-
tru daunele cauzate sănătăţii se aplică despăgubiri egale cu tratamentul medical, 20 dolari S.U.A. pen-
tru fi ecare zi de incapacitate de muncă. Pentru distrugerea bagajelor se aplică o despăgubire de 20 
dolari S.U.A. pentru fi ecare kg de bagaj declarat, dar nu mai mult de 1000 dolari S.U.A.3

3.7.3. Asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport

Asigurarea navelor mariti me

Cadrul regulator în Republica Moldova

Prin intermediul Codului Navigaţiei Mariti me Comerciale sunt prevăzute posibilităţi de asigurare a na-
velor mariti me. Acestea însă nu sunt obligatorii. În conti nuare serviciile de asigurare în acest domeniu 

1 Vezi Legea Republicii Moldova nr. 1553-XIII cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă 
de călători adoptată la 25.02.1998 de Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova 
nr. 38-39/270 din 30.04.1998

2 Arti colul 4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
3 Arti colul 8 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
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sunt puţin populare datorită cadrului internaţional de navigare ce permite asigurarea la companii din 
alte state şi numărul redus de nave mariti me sub pavilionul Republicii Moldova.

Cadrul UE de reglementare

Prin intermediul Directi vei 2009/20/CE1 la nivel de UE a fost insti tuită obligaţia statelor membre să 
verifi ce ca toate navele mariti me să dispună de asigurare pentru creanţe mariti me. În cazul absenţei 
asigurării navei, statul membru dispune de dreptul de a expulza nava, noti fi cînd Comisia şi celelalte 
state membre, precum şi statul sub pavilionul căruia este nava. În acest caz, statele membre nu vor ac-
cepta nava mariti mă expulzată.2 Directi va impune statelor membre aplicarea unui sistem de sancţiuni 
pentru nerespectarea obligaţiei de asigurare obligatorie pentru creanţe mariti me.3 Statele membre au 
obligaţia de a transpune Directi va pînă la 1 ianuarie 2012.4

Asigurarea navelor aeriene

Cadrul regulator din Republica Moldova

În baza Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători asi-
gurarea transportului aerian, a pasagerilor, bagajelor şi încărcăturilor poate fi  supusă reglementărilor 
ce reies din acorduri multi laterale şi bilaterale. În baza Convenţiei de la Montreal5 şi a noti fi cării de 
ajustare a limitelor minime operate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, au fost stabilite limite 
minime egale cu 1131 DST pentru bagaje, 19 DST pentru kg de încărcătură şi 113.100 DST pentru fi e-
care pasager. Pentru Republica Moldova nu sunt valabile limitele minime de asigurări pentru persoană 
dacă limita GMD este mai mică de 2700 kg. 

Republica Moldova este parte la Convenţia de la Roma cu privire la daunele cauzate de către aero-
navele străine terţilor pe pămînt.6 Aceasta prevede obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă faţă de terţi a aeronavei în mărime de la 500.000 franci la 10.500.000 franci în dependenţă de 
greutatea aeronavei.7 Această Convenţie a fost revăzută în 2009 şi în locul ei a fost adoptată Convenţia 
de la Montreal cu privire la compensarea daunelor cauzate de aeronave terţelor persoane.8 Republica 
Moldova nu este parte la această din urmă Convenţie.

Cadrul UE de reglementare

La nivelul UE există obligaţia de asigurare obligatorie a transportatorilor aerieni şi operatorilor de ser-
vicii aeriene faţă de pasageri, bagaje, încărcături şi faţă de terţi.9

1 Directi va 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor 
în ceea ce priveşte creanţele mariti me, publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene L 131/128 din 28.05.2009

2 Arti colul 5 din Directi va 2009/20/CE
3 Arti colul 7 din Directi va 2009/20/CE
4 Arti colul 9 din Directi va 2009/20/CE
5 Convenţia de la Montreal din 28.05.1999 privind unifi carea unor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, in-

trată în vigoare la 04.11.2003, rati fi cată de Republica Moldova prin Legea nr. 254-XVI privind aderarea Republicii Moldova 
la Convenţia pentru unifi carea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional din 05.12.2008, publicată în 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 230-232/846 din 23.12.2008

6 Convenţie rati fi cată prin Legea Republicii Moldova nr. 1083-XIV pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la 
daunele cauzate de către aeronavele străine terţilor pe pămînt, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 23.06.2000, 
publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 84-87/628 din 21.07.2000

7 Arti colul 11 din Convenţia de la Roma cu privire la daunele cauzate de către aeronavele străine ţerţilor pe pămînt
8 Convenţia de la Montreal privind compensarea daunelor cauzate de aeronave terţelor persoane. Vezi situl: htt p://www.icao.

int/DCCD2009/docs/DCCD_doc_42_en.pdf (accesat 01.03.2011)
9 Vezi Regulamentul 785/2004 a Parlamentului European şi Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru 

transportatorii aerieni şi operatorii de servicii aeriene, publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene L 138/1 din 30.04.2004
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Regulamentul 785/2004

Regulamentul se aplică tuturor transportatorilor aerieni şi operatorilor de servicii aeriene care operea-
ză în cadrul, înăuntrul, din afara sau deasupra teritoriilor statelor membre asupra cărora se răsfrînge 
Tratatul. Pentru a se stabili cuantumurile sumelor de asigurare sunt uti lizate termenii: GMD (greutatea 
maximă de decolare) şi DST (drepturi speciale de tragere). Astf el, limita minimă pentru asigurările pe 
pasager este de 250.000 DST. În acelaşi ti mp, pentru navele aeriene cu un GMT mai mic de 2700 kg 
sau mai puţin statele membre pot stabili un minimum de 100.000 DST pentru fi ecare pasager.1 Pentru 
bagaje limita minimă a asigurării este de 1000 DST pentru fi ecare pasager.2 În acelaşi ti mp, pentru 
încărcături limita minimă este de 17 DST pentru fi ecare kg de încărcătură.3 Aceste cuantumuri nu se 
referă la operatorii înregistraţi în afara UE care nu aterizează sau decolează de pe teritoriul statelor 
membre.4

În privinţa asigurării răspunderii civile faţă de terţi pentru fi ecare accident limita minimă a asigurării 
variază de la 750.000 DST pentru nave aeriene cu un GMD de pînă la 500 kg pînă la 700 milioane DST 
pentru nave aeriene cu un GMD de peste 500.000 kg.5 

Regulamentul 285/2010

În urma ajustărilor efectuate la nivel internaţional, limita minimă de 1000 DST a fost majorată la 1131 
DST pentru bagaje şi de la 17 DST la 19 DST pentru fi ecare kg de încărcătură.6

Inconsistenţe depistate:

a) nu există asigurare obligatorie a navelor mariti me în Republica Moldova

b) asigurarea navelor aeriene este efectuată în baza cerinţelor Convenţiei de la Roma privind com-
pensarea daunelor terţilor produse de aeronave, ce prevede cerinţe mai puţin oneroase

c) nu există despăgubiri în cazul Republicii Moldova pentru persoane şi bagaje dacă GMD este mai 
mică de 2700 kg

3.7.4. Asigurarea obligatorie a intermediarilor de asigurări (reasigurări)

Cadrul regulator al Republicii Moldova

În baza Legii cu privire la asigurări acti vitatea agentului de asigurări şi a brokerului de asigurări este 
supusă unei asigurări obligatorii de răspundere profesionistă care este egală cu 5 milioane şi respecti v 
10 milioane lei pe an pentru o solicitare şi de 10 milioane şi respecti v 15 milioane lei pe an pentru tota-
litatea solicitărilor.7 Pentru agentul de asigurări poliţa de asigurare se obţine individual sau se oferă sub 
formă de garanţie de către întreprinderea de asigurări reprezentată, iar în cazul brokerului de asigurări 
(reasigurări), aceasta se obţine individual de broker.

Cadrul UE de reglementare

1 Arti colul 6 alin. 1 din Regulamentul 785/2004
2 Arti colul 6 alin. 2 din Regulamentul 785/2004
3 Arti colul 6 alin. 3 din Regulamentul 785/2004
4 Arti colul 6 alin. 4 din Regulamentul 785/2004
5 Arti colul 7 alin. 1 din Regulamentul 785/2004
6 Arti colul 1 din Regulamentul 285/2010
7 Vezi arti colul 48 alin. 3 lit b şi arti colul 49 alin. 2 lit. c din Legea cu privire la asigurări.
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În baza Directi vei 2002/92/CE intermediarii de asigurări, care pot fi  legaţi sau nelegaţi, sunt obligaţi să 
deţină o asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de 1.000.000 EUR pentru o solicitare şi 
1.500.000 EUR pentru totalitatea solicitărilor pe an, fi e o garanţie ce asigură achitarea despăgubirilor 
pînă la această valoare de către compania de asigurări reprezentată.1 

Inconsistenţe depistate

Limitele răspunderii în baza contractelor de asigurare de răspundere profesionistă sunt mai puţin one-
roase în Republica Moldova.

3.7.5. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a notarilor, avocaţilor, auditorilor2

Cadrul regulator al Republicii Moldova

În baza Legii cu privire la notariat3 notarii sunt obligaţi să deţină o poliță de asigurare de răspundere 
civilă profesională. Legea nu stabileşte cuantumuri minime ale asigurării obligatorii. 

În baza legii cu privire la avocatură4 avocaţii sunt în drept să deţină o asigurare de răspundere civilă 
profesionistă. Cuantumurile minime de asigurare sunt stabilite de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Din mo-
mentul stabilirii acestei obligaţii în 2010 şi pînă în prezent aceste cuantumuri minime nu au fost încă 
aprobate.

În baza Legii privind acti vitatea de audit societatea de audit sau auditorul individual este obligat să se 
asigure de răspundere civilă profesionistă și/sau să consti tuie provizioane a căror mărime minimă nu 
va fi  mai mică de 15% din volumul veniturilor din vînzările anuale.5

Cadrul UE de Reglementare

Pentru notari nu există legislaţie armonizată la nivelul UE care să prevadă obligaţia de asigurare obli-
gatorie. Acest lucru se datorează faptului că notarii în mod normal sunt recunoscuţi drept subiecţi 
care practi că acti vităţi inerente autorităţii publice.6 În acest sens Directi va 2005/36/CE stabileşte în 
preambul că ea nu se aplică prevederilor Tratatului ce ţine de excepţiile ce ţin de exercitarea autorităţii 
publice, în mod special notarilor.7

În cazul avocaţilor obligaţia de asigurare obligatorie este prevăzută de Directi va 94/5/ CE, dar care se 
rezumă la dreptul statului membru gazdă unde avocatul prestează serviciile lui să deţină o asigurare de 
răspundere civilă profesionistă în baza legii statului respecti v, iar în cazul în care avocatul deja deţine 

1 Arti colul 4 alin. 3 din Directi va 2002/92/CE
2 Aceste ti puri de asigurări prevăd asigurarea obligatorie de răspundere profesionistă. Raportul nu include forme cvasi obliga-

torii de asigurare cum ar fi  asigurarea de bunuri ce prezintă risc sporit şi asigurarea de incendii pentru anumite clădiri 
3 Arti colul 201 din Legea Republicii Moldova nr. 1453-XV cu privire la notariat, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 

08.11.2002, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 154-157/1209 din 21.11.2002
4 Arti colul 61 din Legea Republicii Moldova nr. 1260-XV cu privire la avocatură, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 

19.07.2002, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002, republicată în Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova nr. 159/582 din 04.09.2010

5 Arti colul 9 din Legea Republiciii Moldova 61-XVI privind acti vitatea de audit, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
16.03.2007, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 117-126/530 din 10.08.2007

6 Arti colul 45 alin. 4 şi 51 din Tratatul privind Funcţionarea UE stabileşte excepţii de la libertatea de circulaţie a lucrătorilor şi 
libertatea de stabilire pentru acti vităţile care sunt inerente exercitării autorităţii publice. 

7 Vezi p. 41 din Preambulul Directi vei Parlamentului European şi Consiliului nr. 2005/36/CE privind recunoaşterea califi cărilor 
profesionale, publicată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene L 255/22 din 30.09.2005
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o asigurare din partea statului membru de origine, statul membru gazdă poate solicita completarea 
asigurării pentru a acoperi cuantumul minim din acest stat.1

Pentru auditori, ca de altf el pentru toate genurile de califi cări care cad sub incidenţa Directi vei 2005/36/
CE se aplică acelaşi mecanism de solicitare prealabilă din partea statului membru gazdă a confi rmării 
asigurării de răspundere civilă profesionistă la stabilirea iniţială prin libertatea de stabilire sau odată în 
an în momentul cînd se prestează servicii ocazional prin libertatea de prestare a serviciilor.2

Inconsistenţe depistate

a) Nu este clară modalitatea de asigurare a răspunderii notarilor, inclusiv nu sunt stabilite limitele 
de răspundere minimă în baza legislaţiei naţionale

b) Asigurarea de răspundere civilă profesionistă a notarilor nu este sufi cient de reglementată şi nu 
este funcţională

3.8. Cadrul regulator al asigurărilor în agricultură

Cadrul regulator în Republica Moldova

Pentru Republica Moldova domeniul asigurărilor în agricultură prezintă un interes special datorită im-
portanţei pe care o reprezintă agricultura în economia naţională. Spre deosebire de asigurarea din alte 
domenii, asigurarea în agricultură nu poate înregistra profi turi. Din aceste considerente, acti vitatea de 
asigurare în agricultură este o acti vitate subvenţionată de stat. Acest ti p de asigurări este reglementat 
de Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.3 

Subiecţii asigurării subvenţionate în agricultură sunt producătorii agricoli şi piscicoli, asigurătorii care 
prestează servicii de asigurare în acest domeniu şi statul prin intermediul autorităţilor specializate care 
parti cipă cu subvenţii pentru primele de asigurare care sunt achitate de producătorii din agricultură şi 
piscicultură.

Obiectul asigurării subvenţionate în agricultură sunt riscurile patrimoniale de producţie ce ţin de obţi-
nerea recoltei agricole, creşterea animalelor şi păsărilor, întreţinerea familiilor de albine şi producerea 
peşti lor.4 În acest sens, pot fi  asigurate următoarele bunuri agricole:

a) recolta culturilor agricole şi plantaţiilor multi anuale

b) animalele, păsările, familiile de albine şi peşti i care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli5

Cuantumul subvenţiei de stat pentru primele de asigurare în agricultură sunt următoarele părţi din prima 
de asigurare:

1 Arti colul 4 din Directi va Parlamentului European şi a Consiliului 98/5/CE privind facilitarea practi cării profesiei de avocat pe 
baze permanente într-un alt stat membru decît cel unde a fost obţinută califi carea, publicată în Jurnalul Ofi cial al Comunită-
ţilor Europene L 77/36 din 14.03.1998

2 Arti colul 7 din Directi va 2005/36/CE
3 Legea Republicii Moldova nr. 243-XVI privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, adoptată 

de Parlamentul Republicii Moldova la 08.07.2004, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 132-137/704 din 
06.08.2004. Pentru o analiză econometrică a acestui sector a se consulta subcapitolul 2.4.

4 Arti colul 5 alin. 1 din Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
5 Arti colul 5 alin. 2 din Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
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a) 60% pentru plantaţiile multi anuale, sfecla de zahăr şi legume

b) 50% pentru celelalte culturi şi pentru animale

Pentru a putea benefi cia de subvenţii, asiguraţii urmează să prezinte confi rmarea existenţei bunurilor şi a 
achitării în mărime de respecti v 40% şi 50% din prima pentru bunurile asigurate. În termen de pînă la 2 luni 
de la recepţionarea actelor la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare se achită subvenţiile pentru 
primele de asigurare.1

Decizia cu privire la acreditarea asigurătorilor se face de o comisie compusă din cinci persoane – doi re-
prezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, un reprezentant al Ministerului Finan-
ţelor şi doi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale (în textul Regulamentului se menţionează Inspectoratul 
de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii).2

Cadrul UE de reglementare

Actualmente la nivelul UE nu există cadrul legislati v aplicabil pentru toate statele membre în domeniul 
asigurării subvenţionate în agricultură Moti vul acestei stări de lucruri este existenţa unor politi ci deja 
implementate la nivelul UE cum ar fi  Politi ca Agricolă Comună sau Politi ca de Concurenţă şi Ajutor 
de Stat. Deşi aceste domenii au scopuri diferite – în cazul asigurării în agricultură la nivel de UE s-ar 
urmări scopul reducerii efectelor producerii riscurilor asigurate, iar în cazul Politi cii Agricole Comune 
stabilizarea veniturilor cetăţenilor UE implicaţi în agricultură prin favorizarea implicării în alte domenii 
decît agricultura, precum şi Politi ca de Concurenţă şi Ajutor de Stat, care impune cerinţe unice pentru 
toţi subiecţii parti cipanţi pe o anumită piaţă – se relevă o posibilitate pentru a reglementa la nivel de 
UE acest domeniu.3

Pentru ca acesta să fi e viabil şi fi abil, intervenţia la nivel de UE trebuie să dispună de condiţii similare 
pentru asigurări în agricultură, precum şi experienţă similară a statelor membre. Din cercetările efec-
tuate la începutul anilor 2000 acest domeniu încă nu este gata pentru o astf el de intervenţie la nivel de 
UE. În perspecti vă, acest domeniu s-ar putea dezvolta şi la nivelul UE însă nu neapărat prin intermediul 
unei reglementări rigide cum ar fi  Directi vele sau Regulamentele. Coordonarea practi cilor la nivel na-
ţional prin consultări şi coordonare de poziţii fără intervenţii legislati ve este cel mai indicat mecanism 
pentru moment la nivelul UE. 

3.9. Barierele în dezvoltarea pieţelor de asigurare şi reasigurare

Din perspecti va consumatorului, serviciile de asigurări pot îmbrăca o formă mult mai răspîndită în 
Republica Moldova prin:

a) diversifi carea produselor de asigurare prestate de întreprinderile de asigurări

b) stabilirea unor preţuri perti nente aferente riscurilor asigurate

1 Arti colul 23 din Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură
2 P. 5 din Regulamentul concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de 

producţie în agricultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 217 din 24.05.2005
3 Pentru a analiză amplă a politi cilor existente în stelele membre UE la nivel de politi ci naţionale accesaţi htt p://ec.europa.

eu/agriculture/publi/insurance/text_en.pdf (accesat la 10.03.2011)
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c) protecţia intereselor consumatorilor prin intermediul ajustărilor legislati ve şi normati ve şi acţiu-
nilor din partea Comisiei Naţionale.

Una din soluţiile pentru oferirea unui pachet diversifi cat de servicii de asigurări îl consti tuie deschiderea 
pieţei de asigurări a Republicii Moldova pentru întreprinderi cu profi l similar din afara ţării, ce deţin nivel 
ridicat de capitalizare, rezerve tehnice şi pot, datorită capacităţii lor, să presteze servicii la preţuri accesibile 
consumatorilor.

Actualmente accesul pe piaţa de asigurări a Republicii Moldova are loc doar prin stabilirea primară a 
întreprinderilor, elementul străin fi ind capitalul transferat în fondul social, precum şi experienţa şi pro-
cesele interne din cadrul întreprinderilor ce formează fi liale în Republica Moldova. Actualmente, statu-
tul fi lialelor întreprinderilor străine sunt supuse reglementărilor similare întreprinderilor nou formate.1 
Există posibilitatea înregistrării reprezentanţelor întreprinderilor nerezidente, însă acestea nu obţin 
personalitate juridică şi nu pot desfăşura acti vitate economică.2 În domeniul asigurărilor nu este per-
misă intermedierea serviciilor de asigurări prestate de întreprinderi nerezidente.3 Este permisă doar 
acti vitatea de reasigurare pentru întreprinderile nerezidente, cu condiţia că întreprinderea rezidentă 
va reţine cel puţin 20% din volumul total al obligaţiunilor.4

Comisia Naţională stabileşte limite maxime ale primelor de asigurare pentru unele servicii de asigu-
rări: 500 lei anual coefi cient de bază pentru asigurarea de răspundere civilă internă a deţinătorilor de 
autovehicule şi 611 EURO anual pentru Zona III (care include pe lîngă alte state şi statele membre UE) 
coefi cient de bază pentru asigurarea de răspundere civilă externă (în sistemul Cartea Verde) a deţină-
torilor de autovehicule.5

Acti vitatea întreprinderilor de asigurări este verifi cată insufi cient din punct de vedere a asigurării con-
curenţei în domeniul asigurărilor şi aplicării sancţiunilor pentru concurenţă neloială, abuz de poziţie 
dominantă, acorduri anti concurenţiale între întreprinderile de asigurări.6 Stabilirea preţurilor minime 
pentru unele din serviciile de asigurări de către Comisia Naţională este în sine o acţiune care apropie 
preţurile pentru serviciile de asigurări şi nu încurajează concurenţa între întreprinderile de asigurări.7 
Cadrul juridic în domeniul concurenţei în Republica Moldova de asemenea este un factor care uneori 
nu permite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei să ia acţiuni pentru a stopa încălcarea 
concurenţei pe piaţa Republicii Moldova.8

1 Arti colul 19 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 81-XV cu privire la investi ţiile în acti vitatea de întreprinzător, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 18.03.2004, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 64-66/344 din 
23.04.2004

2 Arti colul 19 alin. 3 din Legea cu privire la investi ţiile în acti vitatea de întreprinzător
3 Arti colul 47 alin. 6 din Legea cu privire la asigurări
4 Arti colul 31 alin. 6, arti colul 11 din Legea cu privire la asigurări, intră în vigoare la 06.04.2012, în baza arti colului 57, alin. 4 

lit. a) din Legea cu privire la asigurări
5 Vezi Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 53/5 din 31.10.2008
6 De la momentul acti vităţii de facto a Agenţiei Naţionale pentru Protecţie Concurenţei în februarie 2007 – Hotărîrea Par-

lamentului Republicii Moldova nr. 21-XVI din 16.02.2007 cu privire la măsurile de organizare a Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 29-31/99 din 02.03.2007 – nu au fost emise 
hotărîri ale Agenţiei care să aplice sancţiuni sau să solicite de la autorităţile publice stoparea acţiunilor anti concurenţiale. 

7 Vezi arti colul 101, 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene C 
115/1 din 09.05.2008, Arti colul 6, 7 din Legea Republicii Moldova nr. 1103-XIV cu privire la protecţia concurenţei, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 30.06.2000, publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 166-168/1205 din 
31.12.2000 

8 Vezi Raportul Armonizarea Legislaţiei Republicii Moldova la standardele UE în domeniul Concurenţei, htt p://www.support-
md-eu.md/docs/Publicati on%20RO.pdf (accesat la 28.02.2011)
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4. Perspective legislative de ajustare la 
reglementările UE

4.1. Experienţa internaţională

Pentru a putea evalua impactul pe care îl va avea procesul de negociere şi ulterior implementare a 
Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană vom analiza în scurt experienţa 
cîtorva state care au trecut prin procesul de negociere a acordului de asociere/aderare la UE. În acest 
sens, ne propune să analizăm experienţa Sloveniei şi României.

Experienţa Sloveniei

Procesul de aderare al Sloveniei la UE a presupus un proces de negociere a acordului de aderare, un 
proces cu implicarea a 31 capitole de negociere1 dintre care capitolul 3 legate de libertatea de prestare 
a serviciilor.2 În cadrul capitolului 3 au fost tratate şi subiectele legate de prestarea serviciilor de asi-
gurări.

La data negocierii comparti mentului legat de asigurări Slovenia dispunea de o lege cu privire la asi-
gurări şi de o lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă faţă de terţi a deţinătorilor de 
autovehicule.

Inconsistenţele care au fost depistate la momentul negocierii capitolului ce ţine de asigurări ţineau de 
următoarele aspecte:

a) licenţierea unică, controlul din partea statului membru de origine şi prestarea transfrontalieră a 
serviciilor de asigurări, aşa cum aceasta a fost stabilit în Directi va 92/49/CEE, nu este prezentă în 
legislaţia Sloveniei

b) Serviciile de asigurări de bunuri şi persoane pot fi  prestate doar de întreprinderi care îşi au sediul 
social în Slovenia

c) Reasigurarea părţii din riscuri neacoperite se efectuează doar cu companii de reasigurări care îşi 
au sediul social în Slovenia

d) Directorul companiei de asigurări nu poate fi  un cetăţean altul decît al Sloveniei

1 Pentru detalii vezi situl: htt p://www.svrez.gov.si/en/legislati on_and_documents/eu_documents/negoti ati ng_positi ons/ (ac-
cesat 28.02.2011)

2 Vezi poziţia Sloveniei privind negocierea capitolului 3 – Libertatea Circulaţiei Serviciilor situl: htt p://www.svrez.gov.si/fi lead-
min/svez.gov.si/pageuploads/docs/negoti ati ng_positi ons/3.pdf (accesat 28.02.20011)
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e) Deţinerea de către străini a unei cote de parti cipare, chiar mai mici de 15% este supusă unei 
aprobări prealabile din partea autorităţii de control

f) Acti vităţile de investi ţie ale companiilor de asigurări pot avea loc doar în Slovenia

g) Cuantumurile despăgubirilor din cadrul asigurării de răspundere civilă auto sunt mai mici decît 
cele prevăzute în Directi va 92/49/CEE

Pentru a putea asigura gradul complet de transpunere a Directi velor ce ţin de asigurări şi care erau în 
vigoare la momentul negocierii Acordului de Aderare al Sloveniei, s-au stabilit următoarele angajamente 
din partea Sloveniei:

a) Licenţa unică, controlul din partea statului membru de origine, prestarea transfrontalieră a ser-
viciilor de asigurări vor fi  implementate prin acte de transpunere care vor intra în vigoare de la 
data cînd Slovenia va deveni membru UE

b) Serviciile de asigurări vor putea fi  prestate şi de alte întreprinderi prin intermediul dreptului de 
stabilire sau dreptului de a presta servicii din momentul intrării în vigoare a acordului de aderare 
al Sloveniei la UE

c) Se vor elimina tratamentul discriminatoriu, inclusiv limitările pentru achiziţiile de cote, parti ci-
parea în calitate de director şi alte prevederi similare

d) Se permite reasigurarea la alte întreprinderi decît cele din Slovenia, iar investi ţiile vor putea fi  
efectuate şi în statele membre UE

e) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă va fi  implementată în corespundere cu Directi vele UE 
din acest domeniu, iar cuantumurile vor fi  mărite treptat pentru a fi  egalate pînă la aderare.

f) Adoptarea tuturor actelor subordonate legii pentru a implementa prevederile tehnice ale Di-
recti velor ce ţin de asigurări generale, asigurări de viaţă şi asigurare de răspundere civilă faţă de 
terţi1

Slovenia nu a solicitat perioadă de tranziţie în implementarea Directi velor ce ţin de asigurări, stabilind 
că va ajusta cadrul său legislati v şi normati v pînă la aderare.

Experienţa României

Similar Sloveniei, România a trecut procesul de negociere a 31 capitole2 dintre care şi capitolul 3 – li-
bertatea circulaţiei serviciilor.3

România a acceptat în întregime Acquis-ul Comunitar în domeniul asigurărilor, cu excepţia Directi vei 
84/5/CEE – A doua Directi vă privind asigurarea de răspundere civilă auto faţă de terţi a deţinătorilor 
de autovehicule. Pentru această Directi vă România a solicitat o perioadă de tranziţie pînă 1 ianuarie 
2012. 

În urma analizei legislaţiei naţionale a României au fost depistate următoarele inconsistenţe majore:

1 Vezi anexa 1 Programul de adoptare şi implementare a legislaţiei şi programelor din poziţiile de negociere a Sloveniei pe 
capitolul 3 – libertatea circulaţiei serviciilor, p. 2 Asigurări, situl: htt p://www.svrez.gov.si/fi leadmin/svez.gov.si/pageuploads/
docs/negoti ati ng_positi ons/3.pdf (accesat 28.02.2011)

2 Pentru detalii vezi situl: htt p://www.mie.ro/_documente/negocieri/prezentare_capitole.htm (accesat 28.02.2011)
3 Vezi poziţia României privind negocierea capitolului 3 – Libertatea Circulaţiei Serviciilor situl: htt p://www.mie.ro/_documen-

te/negocieri/capitole/CAP03.pdf (accesat 28.02.2011)
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a) dreptul de stabilire al societăţilor cu sediul social din afara României este condiţionat de demon-
strarea unei experienţe de 5 ani de acti vitate similară pentru care se solicită licenţa de acti vitate 
în România

b) desfăşurarea simultană a acti vităţii de asigurări generale şi asigurare de viaţă

c) acti vitatea societăţilor de reasigurare

d) modalitatea de control a parti cipărilor califi cate în întreprinderile de asigurări

e) cuantumurile pentru despăgubirile pentru daunele de bunuri şi persoane în cazul asigurării de 
răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule

f) capacitatea administrati vă de a implementa prevederile Directi velor din domeniul asigurărilor, 
inclusiv capacitatea de autorităţii de control

În acest sens pînă la fi nele anului 2005 Guvernul României a preluat angajamente de transpunere a Di-
recti velor din domeniul asigurărilor. În acelaşi ti mp, pentru cuantumurile pentru despăgubiri s-a solicitat 
o perioadă de tranziţie de 5 ani pînă la 1 ianuarie 2012, cînd acestea au vor consti tui 350.000 EUR şi re-
specti v 100.000 EUR, aşa cum este prevăzut în a Doua Directi vă 84/5/CEE. Urmează de menţionat că din 
momentul aprobării poziţiei Guvernului României pe capitolul 3 – libertatea circulaţiei serviciilor, inclusiv 
serviciile de asigurări, cuantumurile minime de despăgubire au fost majorate prin Directi va 2005/14/CE 
de la 350.000 EUR la 1.000.000 pentru victi mă şi 5.000.000 EUR pentru numărul total de victi me şi de la 
100.000 EUR la 600.000 EUR pentru daune de bunuri pe fi ecare solicitare dar nu mai mult de 1.000.000 
EUR. Aceste sume vor fi  valabile pentru România începînd cu 01.01.2012.1

4.2. Costuri şi benefi cii ale ajustărilor regulatorii 

În urma analizei legislaţiei UE în domeniul asigurărilor generale şi asigurărilor de viaţă, precum şi a ana-
lizei prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul asigurărilor, se pot identi fi ca o serie de inconsistenţe 
ce vor necesita ajustări în cadrul politi cii naţionale actuale în domeniul asigurărilor, inclusiv ajustări de 
ordin legislati v.

Principalele inconsistenţe identi fi cate în acest studiu sunt următoarele:

Asigurări generale şi asigurări de viaţă

• Prevederile actelor naţionale care stabilesc cerinţe privind rezervele tehnice şi marja de sol-
vabilitate, precum şi modul lor de calcul generează prudenţă redusă şi nu protejează la fel de 
sistemic şi efi cient interesele benefi ciarilor de servicii de asigurări cum aceasta are loc la nivelul 
UE (Prima, a Doua şi a Treia Directi vă pe asigurări generale şi Directi va pe asigurări de viaţă)

• Este absentă Legea cu privire la fondul de garantare, necesară pentru a proteja interesele be-
nefi ciarilor serviciilor de asigurări în caz de insolvabilitate a asigurătorului. În contrast la nivelul 
UE fondul de garantare reprezintă 1/3 din marja de solvabilitate dar nu poate fi  mai mic decît 
2.000.000 EUR respecti v 3.000.000 EUR în dependenţă de clasele de asigurări practi cate

Intermedierea în asigurări

1 Vezi htt p://www.cobx.org/modules/doc/public/get.php?id_doc=21 
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• Cerinţele privind asigurarea de răspundere civilă profesionistă sunt reduse comparati v cu cerin-
ţele impuse pentru intermediarii în UE

• Nu sunt stabilite cerinţe privind minimum de disponibil fi nanciar al brokerului de asigurări în 
cazul legislaţiei naţionale (4% din primele încasate anual în cazul legislaţiei UE)

• Cerinţele privind serviciile şi modul lor de prestare de către intermediari sunt mai puţin oneroa-
se în cazul legislaţiei naţionale

• Nu există un fond de garantare pentru brokeri în cazul legislaţiei Republicii Moldova

Reorganizarea şi insolvabilitatea întreprinderilor de asigurări

• Clasele de creditori sunt diferiţi în baza legii naţionale şi prejudiciază intrarea pe piaţă a potenţi-
alilor clienţi din lipsă de protecţie juridică în comparaţie cu Directi vele UE

Asigurări obligatorii

• Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto implică cuantumuri destul de mici pentru cazul 
legislaţiei naţionale comparati v cu cele stabilite în UE care consti tuie la moment 5.600.000 EUR 
pentru pagube produselor persoanelor şi 1.120.000 EUR pentru pagube produse unei persoane 
sau pagube produse bunurilor.

• Nu există asigurare obligatorie de răspundere mariti mă a navelor mariti me conform legislaţiei 
naţionale, iar asigurarea obligatorie a navelor aeriene are loc în baza Convenţiei de la Roma din 
1952 care a fost deja revizuită prin Convenţia de la Montreal din 2009 şi a fost deja implemen-
tată în UE la nivel de Regulament.

• Asigurarea de persoane în cazul transportului aerian se limitează la Acordul de la Montreal şi 
ajustările care au fost efectuate, în ti mp ce pentru pasagerii care călătoresc cu nave aeriene 
există o limită minimă de 250.000 DST pentru fi ecare pasager, precum şi obligaţia de a asigura 
de răspundere civilă obligatorie faţă de terţi în mărime de la 750.000 DST la 700.000.000 DST în 
dependenţă de capacitatea aeronavei.

Costurile ajustărilor regulatorii se vor regăsi în următoarele acţiuni: ajustarea cerinţelor minime faţă de 
rezervele tehnice, marja de solvabilitate, fondul de garantare, cuantumurile minime de despăgubire la 
nivel de modifi cări legislati ve, insti tuţionale şi pentru companiile de asigurări din Moldova, care vor genera 
inevitabil creşteri de preţuri pentru unele servicii de asigurări, necesităţi suplimentare de lichiditate pentru 
întreprinderile de asigurări, dar şi o diversifi care a serviciilor, o siguranţă sporită pentru consumatori, po-
tenţiale venituri suplimentare sub formă de taxe şi impozite către bugetul de stat, precum şi o necesitate 
sporită faţă de servicii specializate de asigurare, cum ar fi  cele de actuariat, brokeri, evaluatori şi nu în 
ulti mul rînd va necesita investi ţii suplimentare în resursele umane din autorităţile publice specializate, întî i 
de toate CNPF. 

Benefi ciile ajustărilor regulatorii se vor regăsi în servicii diversifi cate de asigurări la preţuri reduse pen-
tru consumatori, concurenţă sporită între întreprinderile de asigurări, intrarea pe piaţa a noilor com-
panii, cu capital din UE, accesul transnaţional la servicii de asigurări, inclusiv asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto, aeriană, mariti mă etc. În parti cular această deschidere a pieţei de asigurări este 
privită drept o oportunitate pentru valorifi carea pieţei de asigurări din Moldova, consolidarea unor 
servicii de asigurări ce nu sunt populare la moment şi potenţial de cooperare cu întreprinderi din UE, 
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ce dispun de experienţă sporită în acest domeniu. Transformările de pe piaţa de asigurări a Republicii 
Moldova sunt privite şi din perspecti va reglementărilor prudenţiale, inclusiv protecţia consumatorilor, 
ce se materializează în crearea fondului de garantare şi înăsprirea regulilor de dispersare a acti velor ce 
formează rezervele tehnice şi marja de solvabilitate.1

4.3. Costuri şi benefi cii economice 

Obiecti vul economic principal al negocierii ZLSAC cu Uniunea Europeana se referă la modernizarea 
standardelor de administrare a riscurilor a pieţei de asigurare din Republica Moldova, cu intenţia de 
a împuternici standardele de prudenţă ale actorilor pieţei de asigurare locale. Consecinţele acestei 
modernizări structurale se pot evidenţia prin o reducere semnifi cati vă a probabilităţii de faliment al 
companiilor de asigurare şi o îmbunătăţire considerabilă a nivelului de protecţie a deţinătorilor pro-
duselor de asigurare. În cele ce urmează ne propunem să dezvoltăm un şir de benefi cii specifi ce ale 
negocierii ZLSAC cu Uniunea Europeană, după care vom prezenta o analiză SWOT care v-a identi fi ca 
oportunităţile dar şi ameninţările actorilor pieţei de asigurare.

Dintre cele mai importante benefi cii specifi ce putem enumera următoarele:

Sensibilitatea riscurilor evidenţiază că importanţa riscurilor nu este bine percepută de către agenţii 
economici ai pieţei de asigurare. O abordare legislati vă bazată pe esti marea coerentă a riscurilor poate 
îmbunătăţi considerabil acest element esenţial al pieţei de asigurare. Adoptarea unui cadru corespun-
zător va îmbunătăţi percepţiile riscurilor de către agenţii economici de asigurare, astf el infl uenţînd 
poziti v elasti citatea companiilor dar şi a industriei de asigurare în general.

Sensibilitatea pieţei se referă la o abordare de piaţă a reglementării industriei de asigurare în concor-
danţă cu normele europene. O astf el de abordare va rezulta într-o sensibilitate mai precisă şi oportună 
decît în cadrul normelor regimului rezervelor de capital adecvate. Astf el, piaţa fi nanciară locală va be-
nefi cia prin asigurarea unui nivel al rezervelor de capital care refl ectă condiţiile curente ale pieţei. 

Supravegherea agenţilor economici necesită o îmbunătăţire considerabilă a regimului curent prin fa-
cilitarea interdependenţei pieţelor de asigurare cu cele fi nanciare. 

Transparenţa va creşte considerabil avînd în vedere necesităţile de divulgare şi diseminare a datelor 
întreprinderilor de asigurare la nivel european. Îmbunătăţirea transparenţei pieţei de asigurare locale 
va încuraja analiza comparati va a companiilor de asigurare din ţară şi de peste hotare şi în general v-a 
afecta nivelul de înţelegere al pieţei de către investi torii străini potenţiali. 

Instrumente comune de intervenţie cu UE se referă la crearea unui set codifi cat de intervenţie în 
concordanţă cu UE care va facilita procesul de supraveghere pentru a acţiona prompt şi efi cient în mo-
mentele de stres ale companiilor de asigurare sau în perioade determinate de riscuri sistemice.

Cross-subsidizarea şi armonizarea legislaţiei locale cu cele ale ţărilor UE va diminua riscurile discri-
minării economice prim implementarea diferitor regimuri de reglementare a necesităţilor de capital 
pentru companiile ce oferă produse de asigurare similare. Prin armonizarea acestor cerinţe, legislaţia 
locală se va baza prin alinierea cerinţelor rezervelor de capital în dependenţă de condiţiile riscurilor 
de piaţă şi profi lul produselor de asigurare oferite de către agenţii economici. Acest lucru va asigura 

1 Poziţie expusă de întreprinderile de asigurări din Moldova. Pentru detalii vezi lista interviurilor.



63

D e z v o l t a r e a  ş i  d i v e r s i f i c a r e a  p i e ţ e i  d e  a s i g u r ă r i  î n  R e p u b l i c a  M o l d o v a

condiţii echitabile pentru companiile autohtone şi va creşte competi ti vitatea acestora. Efectul benefi c 
fi nal va fi  în primul rînd în favoarea consumatorilor produselor de asigurare.

Raţionalizarea regimului existent prin simplifi carea cadrului legislati v şi armonizarea acestuia cu cel 
al UE.

Crearea unei subdiviziuni din cadrul Comisiei Naţionale responsabile de acti vităţile de actuariat, care 
va asigura implementarea efi cientă a prevederilor ce ţin de rezervele tehnice şi marja de solvabilitate.

Dintre cele mai importante costuri specifi ce putem enumera următoarele:

a) Pentru CNPF:

Structura organizatorică CNPF trebuie să dispună de un departament de actuariat, cu costuri anuale 
de 400 000 – 600 000 lei. 

Implementarea modelului supravegherii bazate pe gradul de risc: însușirea conceptelor, şcolarizarea 
personalului, aplicarea în practi că a conceptelor şi tehnicilor modelului.

Implementarea cadrului normati v nou elaborat, subordonat Legii cu privire la asigurări, precum şi a 
cadrului normati v compati bil prevederilor Directi velor UE

b) Pentru întreprinderile de asigurări:

Implementarea tehnicilor şi instrumentelor contemporane de administrare a riscurilor, adecvate nive-
lului actual al dezvoltării pieţei fi nanciare şi mediului macroeconomic, contractarea serviciilor actua-
rilor;

Organizarea internă şi administrarea prudenţială a obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare;

Conformarea soft -urilor referitoare la respectarea noilor cerinţe privind calcularea rezervelor tehnice 
şi crearea registrelor privind contractele încheiate şi de daune;

Apelarea la parti cipanţii profesionişti  din domeniul valorilor mobiliare privind evaluarea la valoarea 
justă a unor acti ve, precum şi la intermedierea tranzacţiilor de diversifi carea a portofoliului investi ţio-
nal, care să asigure conformarea acti vităţii la noile reglementări; 

Organizarea internă şi administrarea prudenţială a portofoliului investi ţional;

implementarea cerinţelor de management al riscului;

Adaptarea sistemelor informaţionale proprii; 

Respectarea noilor cerinţe privind dezvăluirea informaţiilor referitoare la marja minimă şi marja dis-
ponibilă de solvabilitate;

Eventuale majorări de costuri privind întreţinerea CNPF (taxe şi plăţi de supraveghere): supravegherea 
este un serviciu, iar un serviciu de o calitate mai înaltă poate genera şi un preţ mai mare. 

Alte aspecte importante legate de aderarea la ZLSAC sunt următoarele:

Cererea şi oferta de echilibru. Conform celor relatate în capitolul doi indicatorul de penetrare al asigu-
rărilor in Moldova este mult sub media mondială. Conform unor studii empirice (vezi Maher, Staudt și 
Warren, 2009) relaţia dintre indicatorul de penetrare şi profi tabilitate al companiilor de asigurare este 
aproape perfectă (80-85%). Un efort de dublare al acestui indicator ar putea creşte profi turile com-
paniilor de asigurare cu peste 80%. Experienţa ţărilor din Europa Centrală şi de Est ne arată ca după 
liberalizare, indicele de penetrare a crescut cu peste 30%. Extrapolînd acest rezultat, ne putem aştepta 
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la o creştere a profi turilor companiilor de asigurare autohtone cu aproximati v 20% într-o perioadă 
destul de scurtă după liberalizare.

Concurenţa. O alternati vă de a măsura puterea de negociere a unei pieţe este indicatorul competi ti vi-
tăţii pieţei, aşa numitul Indicator Herfi ndahl (IH). Caracteristi c pieţelor de asigurare este efectul poziti v 
al IH asupra profi tabilităţii. O creştere a competi ti vităţii (ceea ce reprezintă o scădere a indicatorului 
IH) este asociată cu o scădere a profi tabilităţii industriei de asigurare. Corelaţia empirică a acestui efect 
este de 40-60% conform experienţei ţărilor Europei Centrale şi de Est. În 2009, IH reprezentati v pieţei 
de asigurare din Moldova a fost de 0,16, ceea ce reprezintă o piaţă relati v competi ti vă. Ipoteti c, dacă 
după liberalizare vor apărea trei companii noi de asigurare care vor penetra în total 25% din piaţă (uni-
form de la fi ecare companie actuală), IH va fi  de 0.09 – o scădere de aproximati v 45%. Astf el, profi turile 
companiilor de asigurare ar putea scădea cu 18-25%.

Asimetria informaţională. O asimetrie informaţională pe piaţa produselor de asigurare de fapt în-
seamnă că furnizorii de produse de asigurare sunt mai bine informaţi decît cumpărătorii acestor pro-
duse referitor la nivelul cumpărătorilor de acceptabilitate a preţurilor produselor de asigurare dar 
şi a caracteristi cilor şi riscurile pe care acestea le acoperă. Aderarea Moldovei la ZLSAC cu Uniunea 
Europeana ar presupune o rezoluţie a unor astf el de asimetrii informaţionale şi prin urmare o scădere 
a profi tabilităţii companiilor de asigurare.

Evaluarea benefi ciilor globale ale negocierii ZLSAC cu UE este un exerciţiu complex care necesită atî t o 
viziune globală cît şi una locală. În urma analizei economicei prezentate în capitolul 1 şi 2 putem enu-
mera oportunităţile dar şi ameninţările actorilor locali în tabelul de mai jos.

Puncte forte Puncte slabe
• CNPF creată prin susţinerea insti tuţiilor europene, 

ceea ce facilitează integrarea pieţei în spaţiul 
european

• Concordanţa actelor legislati ve existente şi cele 
în proiect elaborate în conformitate cu directi vele 
europene

• Prime brute subscrise şi comisioane înalte şi în 
conti nuă creştere

• Creşterea conti nuă a volumului de produse de 
asigurare oferite pe piaţa locală

• Creşterea numărului dar şi a calităţii serviciilor 
oferite de către companiile de brokeraj

• Lipsa unei capacităţi de adaptare dinamică la 
condiţiile de piaţă în conti nuă schimbare

• Tendinţa evidenţiată de instabilitate fi nanciară a 
companiilor locale

• Specializarea pe o gamă relati v îngustă de produse 
şi servicii de asigurare

• Potenţial de creştere sporită a competi ti vităţii din 
partea băncilor şi furnizorilor de asigurare online

• Capitalul statutar a unui număr mare de companii 
de asigurare este alcătuit din creanţe

Oportunităţi Ameninţări
• Lipsa înregistrării capacităţii de re-vînzare a 

serviciilor fi nanciare şi de asigurare
• Dezvoltarea tehnologiilor care permit tranzacţii de 

asigurare virtuale (on-line)
• Creşterea necesităţilor consumatorilor de a apela la 

companii de consultanţă în asigurare
• Dezvoltarea tehnologiilor alternati ve de achitare a 

serviciilor de asigurare (SMS-payment)
• Dezvoltarea sistemului unic de monitorizare a 

accidentelor ruti ere

• Dependenţă excesivă de piaţa asigurărilor auto
• Efectul negati v al competi ti vităţii asupra creşterii 

primelor brute subscrise şi a comisioanelor înalte 
• Reglementările cu privire la asigurarea de viaţă şi 

de sănătate pot schimba dramati c regulile jocului 
pe piaţa de asigurare locală 

• Creşterea dramati că a cheltuielilor şi scăderea 
marginilor de profi t vor afecta preponderent agenţii 
mici de asigurare

• Companiile străine dispun de o experienţă mai 
mare şi de capital substanţial pentru a limita sau 
elimina acti vitatea companiilor locale
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5. Sugestii şi Recomandări

5.1. Negocierile pentru crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în 
contextul serviciilor de asigurare

Actualmente, Republica Moldova şi Uniunea Europeană sunt într-un proces complex de negociere a vi-
itorului cadru de cooperare, care va îmbrăca forma unui Acord de Asociere. La etapa cînd studiul a fost 
fi nalizat comparti mentul serviciilor de asigurări deja a fost negociat şi închis provizoriu. Atenţionăm 
asupra faptului că Republica Moldova s-a angajat să implementeze Directi va 2009/138/CE privind ac-
cesul la acti vitate şi desfăşurarea acti vităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II) într-un termen 
de 7 ani de la momentul intrării în vigoare a Acordului de Asociere.1 Întrucît Directi va Solvabilitate II 
este un act prin care se armonizează domeniul asigurărilor la nivelul UE prin preluarea conţinutului Di-
recti velor din domeniul asigurării generale, asigurării de viaţă, reasigurării, intermedierii şi lichidării şi 
reorganizării, obligaţiile ce reies din acestea din urmă se vor regăsi în lista de obligaţii pentru Republica 
Moldova. Considerăm oportun atragerea atenţiei asupra unei serii de obligaţiuni care pot consti tui 
un obstacol substanţial pentru Guvernul Republicii Moldova în asigurarea angajamentelor preluate în 
versiunea actuală în partea ce ţine de serviciile de asigurări. 

În paralel, domeniul asigurărilor va fi  supus unei evaluări esenţiale şi propus pentru modifi care şi restruc-
turare conform exigenţelor UE la comparti mentul ZLSAC, negocierile căruia urmează să fi e iniţiate odată 
de Comisia Europeană va considera întrunite condiţiile pentru iniţierea negocierilor. În acest sens Guver-
nul deja s-a angajat să efectueze unele modifi cări printre care modifi carea Legii cu privire la asigurări şi a 
Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.2

În consecinţă, următoarele domenii de intervenţie în negocierea comparti mentului de servicii de asi-
gurări urmează a fi  examinate şi formulate poziţii:

a) Cadrul regulator privind rezervele tehnice, marjele de solvabilitate, fondul de garantare, capaci-
tăţile administrati ve de control

Aceste angajamente pot fi  preluate şi implementate în termenii specifi caţi în textul actual al Acordului 
de Asociere, adică în termen de trei ani, prin adoptarea cadrului respecti v şi antrenarea Comisiei Naţi-
onale în procese de control adiţional

b) Cuantumurile minime ale fondurilor de garantare ce consti tuie 2.000.000 EUR respecti v 
3.000.000 EUR pentru întreprinderile de asigurări

1 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
2 Vezi p. 8 al Planului de Acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene privind insti tu-

irea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010, publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 252-253/1258 din 21.12.2010
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Actualmente, aceste sume sunt mai mari decît capitalul social minim stabilit prin legea cu privire la 
asigurări. Fondul minim este legat de marja de solvabilitate care trebuie să fi e de trei ori mai mare 
decît fondul de garantare. În conti nuare şi rezervele tehnice sunt legate de marja de solvabilitate şi 
reprezintă o sumă şi mai mare. Se recomandă negocierea implementării graduale a acestei prevederi, 
prin stabilirea unei perioade de 5-7 ani, cu creşteri graduale de 300.000-400.000 EUR pe an. 

c) Cuantumurile minime pentru despăgubiri în cazul accidentelor cu implicarea automobilelor, na-
velor mariti me şi navelor aeriene

Cuantumurile pentru asigurarea de răspundere civilă auto sunt mult sub cotele stabilite de Directi va 
2009/103/CE. Acestea pot fi  ridicate treptat prin păstrarea în acelaşi ti mp a posibilităţii de contractare 
a RCA internă şi cartea verde şi RCA care să acopere întreg spaţiul UE. Actualmente cuantumurile sunt 
de 350.000 lei pentru daune produse unei persoane dar nu mai mult de 700.000 lei pentru volumul 
total de solicitări de despăgubire şi 500.000 lei pentru daune produse bunurilor, indiferent de numărul 
de solicitări. În UE aceste cuantumuri sunt de 1.120.000 EUR pentru daune produse unei persoane dar 
nu mai mult de 5.600.000 EUR pentru volumul total de solicitări şi 1.120.000 EUR pentru volumul total 
de solicitări pentru pagube aduse bunurilor. Pentru a putea implementa aceste cerinţe urmează a fi  
anulată practi ca de reglementare a primelor de asigurări de răspundere civilă auto şi creşte gradual 
aceste cuantumuri pentru a permite diversifi carea pieţei de servicii de asigurări pentru cetăţenii Repu-
blicii Moldova care doresc să călătorească cu mijlocul lor de transport în spaţiul UE. 

Pentru a evita creşterea preţurilor în acest sector barierele de intrare pe piaţă urmează a fi  eliminate, 
prin permiterea companiilor de asigurări din UE să practi ce acti vităţi de asigurare, pentru prima peri-
oadă prin forma de stabilire primară cu înregistrarea întreprinderilor în Republica Moldova.

Perioada de tranziţie pentru acest angajament urmează a fi  cel puţin de 7 ani. Creşterea graduală a 
cuantumurilor minime de asigurare de răspundere civilă auto va asigura securitate sporită pentru be-
nefi ciarii din Republica Moldova, garantî nd şi posibilitatea de a compensa în întregime într-un număr 
mai mare de cazuri daunele produse prin accidente.

Asigurarea de răspundere civilă a navelor mariti me nu este reglementată în Republica Moldova. Acest 
domeniu necesită a fi  implementat prin stabilirea obligaţiei de asigurare obligatorie a tuturor navelor 
care se înregistrează sub pavilionul Republicii Moldova. Perioade de tranziţie nu sunt văzute drept o 
necesitate în acest caz.

Cuantumurile stabilite pentru asigurarea pasagerilor la bordul aeronavelor şi asigurarea de răspundere 
civilă a aeronavelor în cazul Republicii Moldova sunt extrase din Convenţia de la Montreal din 1999 şi 
Convenţia de la Roma din 1952. Alăturat acestora în cadrul UE există un cuantum minim de despăgubire 
de 250.000 DST pentru pasagerii care călătoresc în UE şi un volum de la 750.000 DST la 700.000.000 DST 
în dependenţă de capacitatea aeronavei. Pentru a putea implementa cu succes aceste angajamente, 
Republica Moldova va avea nevoie de o perioadă de tranziţie de 5-7 ani pentru acest sector. Deşi reasi-
gurarea în afara Republicii Moldova este permisă pentru întreprinderile de asigurări, acestea din urmă 
urmează să deţină cel puţin 20% din riscurile asigurate, iar în cazul aeronavelor aceste sume, chiar dacă 
1/5 din riscurile totale, nu vor putea fi  acoperite imediat de întreprinderile de asigurări locale.

d) Asigurarea controlului din statul de origine, licenţiere unică, libertatea prestării serviciilor fi e 
prin stabilire primară, fi e prin stabilire secundară

Acest comparti ment va putea fi  implementat fi e la ulti mele etape ale acordului de asociere, fi e la o eta-
pă ulterioară, în cazul în care Republica Moldova va trece la negocierea Acordului de Aderare la UE.
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6. Concluzii

Piaţa de asigurări necesită un imbold suplimentar din partea societăţii prin sporirea interesului faţă 
de aceste servicii, inclusiv prin intermediul popularizării lor, consolidării transparenţei procesului de 
acti vitate al societăţilor de asigurări şi organizarea de campanii de informare.

Dimensiunile internaţionale ale pieţei asigurărilor din Moldova sunt limitate. Pe cînd relaţiile de asi-
gurare transfrontalieră şi de reasigurare sunt slab dezvoltate, cooperarea internaţională în comerţul 
de asigurare este mai pronunţată. Cele mai semnifi cati ve investi ţii în asigurare sunt furnizate de către 
investi torii din Cipru, Austria, Marea Britanie şi Liechtenstein. 

Companiile cu capital social preponderent străin sunt mai mari şi mai efi ciente. Din totalul primelor brute 
subscrise în 2009, peste 70% au fost subscrise de către companiile de asigurare cu capital social străin.

În pofi da incerti tudinii economice şi politi ce din 2010, potenţialul de creştere al pieţei de asigurare 
rămîne la nivele înalte datorită dimensiunilor pieţei şi a ratei scăzute de penetrare a produselor de 
asigurare.

Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este, ca volum, cea mai mică din regiunea Europei Centrale şi 
de Est. De altf el, avînd în vedere numărul scăzut de locuitori (3,56 mil. locuitori), precum şi dimensiu-
nile reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată la mărimea celor din statele europene 
cu tradiţie în domeniul economic per ansamblu.

Pentru ti nderea către valorile înregistrate de ţările europene în cadrul asigurărilor de viaţă sunt nece-
sare de realizat un şir de reforme, printre care şi cele de ordin fi scal, adică de deducti bilitate a primelor 
de asigurare de la plata impozitului pe venit.

Produsele de asigurări generale reprezintă o nişă importantă în piaţa de asigurare din Moldova. Porto-
foliul companiilor de asigurare este concentrat, cu o pondere de peste 95%, în furnizarea de produse 
de asigurare generale şi numai 5% din portofoliul produselor de asigurare oferite de companiile de 
asigurare din Moldova revin produselor de asigurare de viaţă. Piaţa produselor de asigurări generale a 
înregistrat totodată şi cele mai mari rate de creştere în ulti mii ani de peste 20%. Reprezentanţa produ-
selor de asigurare de viaţă în portofoliile companiilor de asigurare a înregistrat creşteri negati ve.

Piaţa de asigurare din Moldova se caracterizează prin o diversitate largă în ceea ce priveşte preferinţele 
companiilor de asigurare față de produsele de asigurare oferite clienţilor. Companiile de asigurare au, 
de fapt, în majoritatea cazurilor un portofoliu de produse de asigurare nediversifi cat și mai mult con-
centrat pe anumite produse specifi ce. Dintre acestea, produsele de asigurare auto înregistrează cea 
mai mare popularitate, iar produsele de asigurare de viaţă sunt cel mai puţin atracti ve pentru portofo-
liile companiilor de asigurare din nu îndeplinesc cerinţele pentru licenţiere.

Asigurările în agricultură reprezintă o verigă importantă a asigurărilor în Moldova. Protejarea culturilor 
agricole dar şi a investi ţiilor din acest sector, prin urmare, este esenţială economiei Moldovei. Din acest 
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moti v, asigurările în agricultură sunt subvenţionate de stat prin lege. Potenţialul asigurărilor agricole 
în Republica Moldova rămîne la o fază incipientă de valorifi care, suprafeţele agricole asigurate fi ind de 
doar 5% din totalul terenurilor agricole. Distribuţia asigurărilor agricole pe regiuni nu se diferenţiază 
după popularitatea asigurărilor ci mai bine după ponderea terenurilor agricole din regiune în totalul 
terenurilor agricole a ţării.

Cadrul regulator în domeniul asigurărilor este parţial conform reglementărilor UE şi va necesita ajus-
tări esenţiale în toate domeniile de asigurări, care urmează să se axeze pe subiecte importante cum 
sunt: fondurile de garantare, reglementările prudenţiale înăsprite pentru formarea rezervelor tehnice, 
marjelor de solvabilitate, capitalului social minim, cotelor minime de despăgubiri pentru asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă, inclusiv răspundere profesionistă, lărgirea competenţelor interme-
diarilor în asigurări, implementarea efi cientă a insti tuţiei de actuar, consolidarea în termen mediu a 
capacităţilor autorităţii naţionale de control – CNPF, inclusiv în domenii ce ţin de cooperarea cu alte 
autorităţi similare din statele membre UE si Comisia Europeană, modifi carea legislaţiei naţionale ce 
ţine de dreptul de stabilire primar şi secundar şi libertatea circulaţiei serviciilor.

La o etapă avansată a implementării Acordului de Asociere Republica Moldova va urma să întreprindă 
acţiuni pentru a consolida capacităţile autorităţii de control naţionale – CNPF – pentru a putea asigura 
libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor de asigurări în baza reglementărilor actuale ale UE, 
inclusiv Directi va 2009/138/CE.

Principalii benefi ciari ai restructurărilor în sectorul de asigurări vor fi  consumatorii de astf el de servicii. 
Cu condiţia că Guvernul va negocia perioade sufi ciente pentru implementarea actelor UE în domeniul 
asigurărilor, în special Directi va Solvabilitate II, Directi va RCA şi Directi va pe intermediere, consumato-
rii vor obţine mai multă transparenţă a proceselor din cadrul companiilor de asigurări, inclusiv modul 
de administrare al fondurilor provenite din încasarea primelor, se vor diversifi ca serviciile de asigurări, 
datorită intrării noilor companii pe piaţa Republicii Moldova, vor rezista cele mai efi ciente şi efecti ve 
companii de asigurări şi companii de intermediere de asigurări, în urma procesului inevitabil de ridica-
re a cerinţelor de solvabilitate şi administrare a rezervelor tehnice. Un grup de consumatori totuşi ar 
putea 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 inefi ciente, care se bazează excesiv pe servicii de asigurări 
obligatorii, în special asigurările de răspundere civilă auto, şi asigurările facultati ve de automobile.

Un grup de cîşti gători ai implementării cu succes a prevederilor Acordului de Asociere şi creării ZLSAC, 
după cum acesta este privit în respecti vul raport, va fi  consti tuit din companiile de asigurări din UE, 
care vor dispune de acces liber la o piaţa cu reglementări similare celora existente în UE, avantajul lor 
comparati v fi ind în principal format din experienţa pe piaţa UE de asigurări în diverse servicii şi exce-
dentul 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 gene-
rat de implementarea altor componente ale Acordului de Asociere şi creării ZLSAC.

Guvernul trebuie să asigure un proces parti cipati v, cu implicarea întreprinderilor naţionale pentru a 
evita consecinţe sociale nefavorabile, inclusiv preluarea unor angajamente care ar schimba prea rapid 
modul de intrare şi acti vitate pe piaţa de asigurări. Stabilirea termenilor de tranziţie pentru implemen-
tarea Directi velor UE urmează în acest sens să fi e coordonată cu parti cipanţii pe piaţă.
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tare_capitole.htm
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8. Anexe

Anexa 1: Prime brute subscrise

Sursa: CNPF (www.cnpf.md)
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Anexa 2: Profit net (pierderi)

Sursa: CNPF (www.cnpf.md)
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Anexa 3: Rentabilitatea capitalului propriu (ROE), %

Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)
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Anexa 4: Rentabilitatea activelor (ROA), %

Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)
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Anexa 5: Despăgubiri de asigurare

Sursa: CNPF (www.cnpf.md)
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Anexa 6: Lista instituţiilor şi experţilor consultaţi

1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

3. Ministerul Economiei

4. Serghei Puşcuţă, Director, Uniunea Asigurătorilor din Republica Moldova

5. Ion Lăcătuş, Director General, EUROASIG SRL

6. Veaceslav Cernică, Director, ERVAX GRUP, Companie de Brokeraj în Asigurări

7. Alexandru Zgardan, expert asigurări, Business and Finance Consulti ng


