COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÂRE
cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a
calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto
nr. 25/2 din 24.06.2019
(în vigoare 01.07.2019)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 209-216 art. 1095 din 28.06.2019

***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1465 din 24 iunie 2019
Ministru __________ Olesea STAMATE

În temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.85) şi
potrivit Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, art.416), Comisia
Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
1. Asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto prezintă autorităţii de
supraveghere anual, până la data de 15 martie a anului în curs, baza de date statistice (exceptând dublarea contractelor
reperfectate/modificate), conform anexei la Metodologia unică de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor
de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (în continuare – Metodologie),
aprobată prin Hotărârea CNPF nr.57/13 din 28.12.2018, după cum urmează:
1) baza de date statistice se prezintă în format electronic, iniţial pentru ultimii 5 ani (pentru fiecare an consecutiv
separat), ulterior pentru anul precedent, confirmată oficial prin scrisoare cu semnătura olografă/electronică avansată
calificată, aplicată de organul executiv împuternicit al asigurătorului;
2) asigurătorii care au o activitate mai mică de 5 ani prezintă baza de date statistice pentru perioada sa de activitate.
[Pct.1 modificat prin Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]

2. Autoritatea de supraveghere, cel puţin o dată pe an, în baza datelor statistice generalizate şi condiţional validate la
nivel de piaţă, prezentate potrivit pct.1, calculează în baza Metodologiei şi aprobă prima de referinţă aferentă asigurării de
răspundere civilă auto internă, conform anexei nr.1 şi prima de referinţă aferentă asigurării de răspundere civilă auto
externă, conform anexei nr.2.
3. Asigurătorii prezintă anual autorităţii de supraveghere, până la data de 15 mai a anului în curs, pe suport de hârtie
şi în format electronic, calculul primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru factorii de risc aferenţi
asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, determinat conform bazei de date statistice prezentată autorităţii de
supraveghere potrivit pct.1, însoţit de nota explicativă, confirmate prin semnătura olografă/electronică avansată calificată a
actuarului asigurătorului.
În cazul în care apar discrepanţe între calculul prezentat pe suport de hârtie şi varianta electronică a acestuia,
prevalează varianta calculului pe suport de hârtie.
[Pct.3 modificat prin Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]

4. Nota explicativă indicată la pct.3 va conţine, cel puţin, următoarele:
1) confirmarea corectitudinii şi plenitudinii datelor care au stat la baza calculului primei de asigurare de bază şi al
coeficienţilor de rectificare (rezerve, daune şi poliţe);
2) ipotezele utilizate şi fundamentarea acestora;
3) metodele actuariale utilizate;
4) modalitatea de stabilire a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare, respectiv o analiză pe
fiecare componentă şi pe fiecare segment de risc, din care să reiasă adecvarea:
a) primei de risc estimate;
b) factorului de încărcare şi a marjei de profit;
c) coeficienţilor de rectificare.
5. Asigurătorii sunt responsabili de corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei prezentate atât autorităţii de
supraveghere cât şi actuarilor, precum şi sunt obligaţi să notifice autoritatea de supraveghere asupra erorilor depistate în
datele prezentate anterior, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un
impact.
6. În termen de până la 45 de zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu pct.3,
autoritatea de supraveghere, prin decizia sa, acceptă sau respinge prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare
pentru factorii de risc aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă. În cazul deciziei motivate de
respingere, autoritatea de supraveghere restituie setul de documente prezentat de asigurător, pentru efectuarea unor
investigaţii suplimentare, informând în scris asigurătorul. În acest caz, asigurătorul va aplica prima de referinţă, până la
emiterea de către autoritatea de supraveghere a următoarei decizii.
7. Dacă în perioada examinării setului complet de documente, depus în conformitate cu pct.3 şi pct.4, au intervenit
modificări, asigurătorul este obligat să informeze despre aceasta autoritatea de supraveghere şi să prezinte
documentele/informaţiile ajustate în acest sens.
8. În cazul specificat la pct.7, precum şi în condiţiile necesităţii solicitării unor informaţii suplimentare sau întru
înlăturarea deficienţelor identificate de autoritatea de supraveghere, termenul stabilit la pct.6 poate fi prelungit pentru o
perioadă de până la 20 zile lucrătoare, cu informarea în scris a asigurătorului.

9. Asigurătorii stabilesc primele de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de
răspundere civilă auto internă cel puţin o dată pe an.
[Pct.9 modificat prin Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]

10. Asigurătorul notifică autoritatea de supraveghere cu privire la stabilirea sau modificarea (prin ajustarea factorului
de încărcare) primelor de asigurare de bază cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de perioada în care acestea pot fi
puse în aplicare, în condiţiile înregistrării de către asigurător cel puţin a uneia din următoarele situaţii:
1) obţine/redobândeşte dreptul de a comercializa poliţe de asigurare obligatorie RCA internă şi externă;
2) înregistrează o rată operaţională combinată ce depăşeşte 100 la sută pentru ultimele două perioade de raportare
consecutive (calculată pentru ultimele 12 luni), cu excepţia situaţiei în care asigurătorul prezintă dovezi motivate, precum
că înregistrarea unei rate operaţionale combinate de peste 100 la sută este determinată de influenţa unor daune mari care
nu denotă caracter sistematic;
3) constată temei de modificare a primei de asigurare de bază, reieşind din analizele economico-financiare privind
eficienţa activităţii de asigurare sau a primelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
[Pct.10 în redacţia Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]

11. În cazul prevăzut la pct.10, notificarea va fi însoţită de nota explicativă întocmită şi confirmată prin semnătura
olografă / electronică avansată calificată de actuarul asigurătorului, potrivit pct.4, cu detalierea procedurilor efectuate şi a
rezultatelor obţinute.
12. Asigurătorii care nu dispun de informaţie statistică suficientă necesară calculului actuarial corespunzător
Metodologiei vor aplica prima de referinţă stabilită de autoritatea de supraveghere. Informaţia statistică suficientă la
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă se consideră:
1) deţinerea plenitudinii datelor aferente coeficienţilor de rectificare; şi/sau
2) satisfacerea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) perioada minimă de activitate de cel puţin 4 ani consecutivi;
b) numărul minim anual al dosarelor de daune de 300 unităţi.
13. Asigurătorii vor aplica prima de asigurare acceptată prin decizia autorităţii de supraveghere, care nu va fi mai
mică decât prima de referinţă calculată de autoritate.
[Pct.13 în redacţia Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]

14. Asigurătorii care nu vor prezenta documentele/baza de date statistice conform prezentei Hotărâri sau nu se vor
încadra în termenele de prezentare a acestora sunt pasibili de tragere la răspundere conform legislaţiei şi vor aplica prima
de referinţă pentru o perioada stabilită, dar care nu va depăşi un an calendaristic, în baza deciziei autorităţii de
supraveghere.
[Pct.14 modificat prin Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]

15. În perioada 1 iulie 2019 – 30 iunie 2022, asigurătorii vor aplica prima de referinţă pentru asigurarea de
răspundere civilă auto internă calculată de autoritatea de supraveghere.
[Pct.15 modificat prin Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]
[Pct.15 modificat prin Hot.CNPF nr.61/1 din 15.12.2020, în vigoare 25.12.2020]
[Pct.15 modificat prin Hot.CNPF nr.28/2 din 23.06.2020, în vigoare 26.06.2020]

16. Prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto
internă calculaţi de către asigurători, potrivit Metodologiei, se pun în aplicare anual de la 1 iulie 2022.
[Pct.16 modificat prin Hot. CNPF nr.28/4 din 18.05.2021, în vigoare 04.06.2021]
[Pct.16 modificat prin Hot.CNPF nr.61/1 din 15.12.2020, în vigoare 25.12.2020]
[Pct.16 modificat prin Hot.CNPF nr.28/2 din 23.06.2020, în vigoare 26.06.2020]

17. Pe perioada de până la 30 iunie 2022, asigurătorii vor aplica prima de referinţă aferentă asigurărilor de
răspundere civilă auto externă (Carte Verde) calculată de autoritatea de supraveghere.
[Pct.17 modificat prin Hot.CNPF nr.61/1 din 15.12.2020, în vigoare 25.12.2020]

18. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2019.
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Valeriu CHIŢAN

Nr.25/2. Chişinău, 24 iunie 2019.

Anexa nr.1
la Hotărârea CNPF
nr.25/2 din 24 iunie 2019
Prima de referinţă aferentă
asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, lei
Categoria
autovehiculului

municipiul Chişinău, raioanele Hînceşti, Orhei,
Alte localităţi
Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi Criuleni
Persoane fizice
PerPersoane fizice
soane
număr limitat de utilizatori de
nelinumăr limitat de utilizatori de
maximum 3 utilizatori
mitat juridice
maximum 3 utilizatori
Vârsta Vârsta Vârsta Vârsta
Vârsta Vârsta Vârsta Vârsta
<23
<23
>23
>23
>23
<23
<23
>23
vechime vechime vechime vechime
vechime vechime vechime vechime
>2
<2
>2
<2
<2
>2
<2
>2

nelimitat

Persoane
juridice

a) autoturisme:
până la 1200
936,68
cm3
între 1201 şi
1.338,12
1600 cm3
între 1601 şi
1.471,93
2000 cm3
între 2001 şi
1.605,74
2400 cm3
între 2401 şi
2.007,18
3000 cm3
peste 3000
4.014,36
cm3
taxi (numai
pentru
persoane
juridice) şi
chirie auto
(rent a car)
electromobil
1.204,31

858,63

780,57

702,51

936,68 1.561,14

669,06

613,31

557,55

501,80

669,06 1.115,10

1.226,61 1.115,10 1.003,59 1.338,12 2.230,20

955,80

876,15

796,50

716,85

955,80 1.593,00

1.349,27 1.226,61 1.103,95 1.471,93 2.453,22 1.051,38

963,77

876,15

788,54 1.051,38 1.752,30

1.471,93 1.338,12 1.204,31 1.605,74 2.676,24 1.146,96 1.051,38

955,80

860,22 1.146,96 1.911,60

1.839,92 1.672,65 1.505,39 2.007,18 3.345,30 1.433,70 1.314,23 1.194,75 1.075,28 1.433,70 2.389,50
3.679,83 3.345,30 3.010,77 4.014,36 6.690,60 2.867,40 2.628,45 2.389,50 2.150,55 2.867,40 4.779,00
4.460,40

1.103,95 1.003,59

903,23 1.204,31 2.007,18

b) autovehicule destinate transportului de persoane:
până la 17
2.007,18 1.839,92 1.672,65 1.505,39 2.007,18
locuri, inclusiv
al
conducătorului
auto
de la 18 până 2.676,24 2.453,22 2.230,20 2.007,18 2.676,24
la 30 locuri,
inclusiv al
conducătorului
auto
cu peste 30
2.943,86 2.698,54 2.453,22 2.207,90 2.943,86
locuri
troleibuze

3.186,00

860,22

788,54

716,85

645,17

860,22 1.433,70

3.345,30 1.433,70 1.314,23 1.194,75 1.075,28 1.433,70 2.389,50

4.460,40 1.911,60 1.752,30 1.593,00 1.433,70 1.911,60 3.186,00

4.906,44 2.102,76 1.927,53 1.752,30 1.577,07 2.102,76 3.504,60
4.460,40

c) tractoare rutiere având puterea motorului:
până la 45 CP
669,06 613,31 557,55 501,80 669,06 1.115,10
inclusiv
de la 46 CP
936,68 858,63 780,57 702,51 936,68 1.561,14
până la 100
CP inclusiv
peste 100 CP 1.204,31 1.103,95 1.003,59 903,23 1.204,31 2.007,18

3.186,00

477,90

438,08

398,25

358,43

477,90

796,50

669,06

613,31

557,55

501,80

669,06 1.115,10

860,22

788,54

716,85

645,17

860,22 1.433,70

d) camioane şi alte autovehicule a căror masă maximă autorizată este:
până la 3500 2.007,18 1.839,92 1.672,65 1.505,39 2.007,18 3.345,30 1.433,70 1.314,23 1.194,75 1.075,28 1.433,70 2.389,50
kg
între 3501 şi
2.542,43 2.330,56 2.118,69 1.906,82 2.542,43 4.237,38 1.816,02 1.664,69 1.513,35 1.362,02 1.816,02 3.026,70
12000 kg
peste 12000
3.077,68 2.821,20 2.564,73 2.308,26 3.077,68 5.129,46 2.198,34 2.015,15 1.831,95 1.648,76 2.198,34 3.663,90
kg
e) motociclete:
până la 300
401,44
cm3
peste 300 cm3 669,06

367,98

334,53

301,08

401,44

669,06

286,74

262,85

238,95

215,06

286,74

477,90

613,31

557,55

501,80

669,06 1.115,10

477,90

438,08

398,25

358,43

477,90

796,50

Prima de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referinţă
pentru autovehiculul care tractează remorca, a coeficientului unic egal cu 0,2.
[Anexa nr.1 în redacţia Hot. CNPF nr.54/1 din 17.11.2020, în vigoare 01.12.2020]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot. CNPF nr.59/1 din 10.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Anexa nr.2
la Hotărârea CNPF
nr.25/2 din 24 iunie 2019
Prima de referinţă aferentă asigurării
obligatorii de răspundere civilă auto externă, euro
ZONA 1
Categoria
Termenul asigurării
autovehiculului 15 zile 1 lună 2 luni 3 luni 4 luni 5 luni 6 luni 7 luni 8 luni 9 luni 10 luni 11 luni 12 luni
Autoturisme - A
3,15
4,20
6,30
8,40 10,50 12,60
14,70
16,80
17,85
18,90
21,00
21,00
21,00

Motociclete - B
Autocamioane
cu masa totală
de până la 3,5
tone – C1
Autocamioane
şi autotractoare
cu masa totală
de peste 3,5
tone – C2
Autovehicule
destinate
transportului de
persoane cu
până la 17
locuri, inclusiv al
conducătorului E1
Autovehicule
destinate
transportului de
persoane cu
peste 17 locuri
– E2

2,70
8,10

3,60
10,80

5,40
16,20

7,20
21,60

9,00
27,00

10,80
32,40

12,60
37,80

14,40
43,20

15,30
45,90

16,20
48,60

18,00
54,00

18,00
54,00

18,00
54,00

13,50

18,00

27,00

36,00

45,00

54,00

63,00

72,00

76,50

81,00

90,00

90,00

90,00

7,65

10,20

15,30

20,40

25,50

30,60

35,70

40,80

43,35

45,90

51,00

51,00

51,00

13,50

18,00

27,00

36,00

45,00

54,00

63,00

72,00

76,50

81,00

90,00

90,00

90,00

Categoria
autovehiculului 15 zile 1 lună 2 luni 3 luni
Autoturisme - A 23,20 46,40 69,60 92,80
Motociclete - B
16,24 32,48 48,72 64,96
25,52 51,04 76,56 102,08
Autocamioane
cu masa totală
de până la 3,5
tone – C1
23,20 46,40 69,60 92,80
Autocamioane
şi autotractoare
cu masa totală
de peste 3,5
tone – C2
23,20 46,40 69,60 92,80
Autovehicule
destinate
transportului de
persoane cu
până la 17
locuri, inclusiv al
conducătorului E1
20,88 41,76 62,64 83,52
Autovehicule
destinate
transportului de
persoane cu
peste 17 locuri
– E2

Categoria
autovehiculului 15 zile
Autoturisme - A 35,91
Motociclete - B
35,91
Autocamioane 102,60
cu masa totală
de până la 3,5
tone – C1
Autocamioane
61,56
şi autotractoare
cu masa totală
de peste 3,5
tone – C2
153,90
Autovehicule
destinate
transportului de
persoane cu
până la 17
locuri, inclusiv al
conducătorului E1
Autovehicule
71,82
destinate

1 lună
71,82
71,82
205,20

2 luni
107,73
107,73
307,80

3 luni
143,64
143,64
410,40

4 luni
116,00
81,20
127,60

ZONA 2
Termenul asigurării
5 luni 6 luni 7 luni
139,20 162,40 185,60
97,44 113,68 129,92
153,12 178,64 204,16

8 luni 9 luni 10 luni 11 luni 12 luni
197,20 208,80 232,00 232,00 232,00
138,04 146,16 162,40 162,40 162,40
216,92 229,68 255,20 255,20 255,20

116,00 139,20

162,40

185,60

197,20

208,80

232,00

232,00

232,00

116,00 139,20

162,40

185,60

197,20

208,80

232,00

232,00

232,00

104,40 125,28

146,16

167,04

177,48

187,92

208,80

208,80

208,80

4 luni
179,55
179,55
513,00

ZONA 3
Termenul asigurării
5 luni 6 luni 7 luni
215,46 251,37 287,28
215,46 251,37 287,28
615,60 718,20 820,80

123,12 184,68 246,24 307,80 369,36

430,92

492,48

8 luni 9 luni 10 luni 11 luni 12 luni
305,24 323,19 359,10 359,10 359,10
305,24 323,19 359,10 359,10 359,10
872,10 923,40 1026,00 1026,00 1026,00

523,26

554,04

615,60

615,60

615,60

307,80 461,70 615,60 769,50 923,40 1077,30 1231,20 1308,15 1385,10 1539,00 1539,00 1539,00

143,64 215,46 287,28 359,10 430,92

502,74

574,56

610,47

646,38

718,20

718,20

718,20

transportului de
persoane cu
peste 17 locuri
– E2
Prima de asigurare pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de asigurare obligatorie pentru autovehicule a
coeficientului unic egal cu 0,1 la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă - toate zonele.

