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Azi piața de asigurări

din Moldova



Companii de asigurare – 16
Brokeri de asigurare – 72

Companii de asigurare – 14
Brokeri de asigurare - 65

2017 2018

Rezerve tehnice – 1677 mil lei
Despăgubiri de asigurare –
560 mil lei
Prime de asigurare – 1500 mil 
lei
Profit – 110 mil lei

Pentru 2018 Banca Mondială 

estimează o creştere 

economică de 3,8 la sută

sectorul asigurări  va înregistra 
ascensiune de indicatori    



1. Legea cu privire la asigurări
- cerințe față de acționari și persoane cheie
- cerințe față de capitalul social și capitalul propriu
- cerințe de solvabilitate și stabilitate financiară 
- norme de prudență
- instrumente de intervenție a regulatorului în situații de criză a asigurătorului
- infrastructura asigurătorului

2.           Legea cu privire la RCA
- contractul de asigurare RCA
- prime reglementate de CNPF 
- mecanism de stabilire a despăgubirilor
- activitatea BNAA
- administrarea FPVS și FC

3. Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură
4. Legea prind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a 

transportatorilor față de călători

-Asistență externă TWINNING pentru elaborarea legilor 
noi 
- Sporirea gradului de conștientizare cu privire la 
principiile SOLVABILITATE II
- Elaborarea unei foi de parcurs pentru pregătirea pieței 
de asigurări de procedura implementării regimului 
Solvabilitate II
-Îmbunătățirea raportării prudențiale
-Revizuirea mecanismului de reglementare a tarifelor de 
asigurare RCA 
-Capitalizare
-Fortificarea situației financiare
-Risc management
-Control intern și audit intern
-Actuari 
-Audit extern eficient 
-Dezvoltarea segmentelor de asigurare facultativă

2017 2018



Probleme cheie în sectorul asigurări

•Insuficiența pârghiilor pentru identificarea beneficiarilor 
efectivi
•Liberalizarea tarifelor RCA
• Dumping 
•Fondul de garanție 
•Insuficiența capacităților actuariale
•Asigurarea obligatorie predominantă, categoria de 
asigurare de viață subdezvoltat
•Lipsa unui mecanism de asigurare a construcțiilor
• Supraevaluare active, rezerve tehnice insuficiente     
•Comisioanele exagerate pentru intermediari în asigurări 
•Supravegherea bazată pe conformitate
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Tendințe spre stabilitate și dezvoltare



Exerciții de conformare 
cerințelor Solvabilitate II

Perioada reformelor majore

Optimizarea numărului de operatori pe piață
Creșterea ponderii investițiilor străine
Produse și servicii atractive
Consumator instruit și informat 
Asigurători capitalizați, stabili financiar
Transparență
Persoane cheie  exigențe fit & proper

2021



Grad de 
penetrareDESPĂGUBIRI

PRIME DENSITATEA 
asigurări

2016

ROMANIA  2,09 MLRD EURO 

CROAȚIA 1,16MLRD EURO

MACEDONIA 0,14MLRD EURO

SLOVENIA 2,03 MLRD EURO

MOLDOVA 66,9 MIL EURO 

(0,067 MLRD EURO)

ROMANIA 0,96 MLRD EURO 

CROAȚIA 0,63 MLRD EURO

MACEDONIA 58,6MIL EURO

SLOVENIA 1,36 MLRD EURO

MOLDOVA 25,2 MIL EURO

Sporirea densității  în  MOLDOVA

ROMANIA 105,79EURO/CAP LOCUITOR

CROAȚIA 277,96 EURO CAP/LOCUITOR

MACEDONIA 68,43 EURO CAP/LOCUITOR

SLOVENIA 985,15EURO CAP/LOCUITOR

MOLDOVA 19 EURO CAP/LOCUITOR

ROMANIA 1,24%

CROAȚIA 2,55%

MACEDONIA 1,44%

SLOVENIA 5,11%

MOLDOVA 1,02%

02

01 03

04

Creșterea gradului de 

penetrare în PIB



%
Gradul de acoperire prin 

protecția de asigurare 

necesită creștere

Educare și 

stimulare 

Asigurări de bunuri 

(contra calamități 

naturale) 

1 persoană din 113

Asigurări de 

sănătate 

1 persoană din 

9

Asigurări de 

accidente 

1 persoană 

din 32 

Asigurări de RCA 

internă

1 persoană din 6

Asigurări de 

Carte Verde

1 persoană din 

11

Asigurări de viață 

1 persoană din 110 
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Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto 

Accente și riscuri 



2017

2018

2020

-Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data

-Tarife  calculate de autoritatea de supraveghere

-Modele cereri, polițe, contracte , condiții  aprobate de 

autoritatea de supraveghere

-Modalități de despăgubire

-Metodologia  de calcul a primelor de asigurare 

-Actualizare prime 

-Constatul amiabil 

-Micșorarea numărului de litigii 

-Implementarea Legii privind Fondul național de garanție –

asigurări obligatorii

-Detectarea automatizată a persoanelor neasigurate

- Scheme  de garantare pentru toate clasele de asigurare

-Liberalizarea absolută a tarifelor  de asigurare

-Excluderea suportului pe hârtie

2019

-Decontări directe

-Achitarea pagubelor morale

-Reglementări privind funcționarea întreprinderilor de reparație 

/unităților de specialitate

-Piese fără aplicarea uzurii –nou pe vechi

-Prelungire automată a contractelor de asigurare  



Polițe 
eliberate 

2015 -
586558

Rata accidentelor
2016 – 23133

TOTAL  autovehicule în Moldova – 902.000
Fiecare al 39  autovehicul accident (Registru  de 

stat)
Fiecare al 25 autovehicul accident (polițe de 

asigurare)

Cereri de Despăgubiri 
– 12140, soluționate 

cca 10.000 -

Autovehicule înregistrate 2016 –cca 30 

mii, inclusiv 4186 autovehicule noi 

Polițe
eliberate (RCA 
internă) 2016 

– 573225, 
inspecții tehnice  -

494601

Rata cererilor de despăgubire adresate asigurătorilor - 52,5  % 

Pentru leziuni corporale/deces (4367/368) –75 cereri de 

despăgubire
Despăgubiri achitate -166 mlnlei

Polițe eliberate 
2015 - 265 846 

Cereri de 
Despăgubiri –
1693,  daune 

soluționate cca 
1832 (cca 800 din 
anii precedenți) -

Polițe 
eliberate 

(Carte Verde ) 
2016 - 316 780 

Ponderea vânzărilor 

asigurărilor obligatorii 

predomină – cca 50%

1116,0 mil

RCA internă

Carte Verde

Bunuri

Persoane

Alte asigurari Raspundere Civila

Conform raportului de activitate a DPF încălcări 

privind lipsa asigurării CV nu s-au stabilit

cu 13333 
polițe mai 

mult

cu  50934 
polițe mai 
puțin

Traversări frontieră 
sens ieșire - 1 290 693



Asigurarea obligatorie de răspundere civilă externă 
CARTE VERDE

2015

Prime subscrise – 272 233 301

Despăgubiri - 69 843 439

2016

Prime subscrise – 309 856 083

Despăgubiri - 115 933 598

2017

Prime subscrise – 350 000 000

Despăgubiri – 766 100 000 
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Supraveghere bazată pe risc

Proces de tranziție



Supraveghere bazată
pe conformitate 

Supraveghere bazată pe 
risc
-evaluarea cerințelor calitative referitoare la sistemul 

de guvernanță, inclusiv propria evaluare de risc si 

solvabilitate

-identificarea categoriilor de riscuri, analizare și 

evaluare, activități de supraveghere

-evaluarea capacității asigurătorilor de a estima 

riscurile

-standarde minime privind Sistemul de avertizare 

timpurie

-Definirea simulărilor de criză, stabilirea frecvenței 

efectuării acestora, metoda de creare a simulărilor 

de criză, sporirea capacităților pentru analiza 

informației, organizarea întrunirilor cu asigurătorii 

privind punerea în discuție a exercițiului   




