REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE
PROIECT

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr.______ din ________2022
Ministru_______Sergiu LITVINENCO

HOTĂRÂRE
____________2022

Nr.____

Privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea CNPF nr. 2/1/2011 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de
lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului)
În temeiul art. 30 alin. (4) și alin. (7), art. 34 alin. (10) din Legea nr. 407/2006 cu
privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.4 7-49, art.
213), cu modificările și completările ulterioare,
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr. 1 la Hotărârea CNPF nr. 2/1/2011 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale
asigurătorului (reasigurătorului), (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,
nr. 59-62, art. 310), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.
812 din 08 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în tot textul Regulamentului și al Anexelor, cuvintele „de decontare” se exclud,
iar cuvintele „instituție financiară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu
cuvântul „bancă” la forma gramaticală corespunzătoare;
2) la punctele 3, 6 și 7 textul „/compania de asigurări” la orice formă gramaticală
se exclude;
3) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins „În textul Regulamentului
referirile la asigurător (reasigurător), marja de solvabilitate minimă, se citesc ca
referiri și la compania de asigurări, marja de solvabilitate minimă de garantare,
cu excepția cazului în care nu se prevede altfel”;
4) la punctul 2:
a) noțiunea „marja de solvabilitate disponibilă” va avea următorul cuprins:
„marja de solvabilitate disponibilă – suma cu care valoarea activelor, exceptând
activele la valoarea zero, depășește valoarea datoriilor”;
b) noțiunea „marja de solvabilitate minimă” va avea următorul cuprins:
„marja de solvabilitate minimă – marja de solvabilitate calculată potrivit pct. 8
și/sau pct. 9 din prezentul Regulament, mărimea căreia nu poate fi mai mică decât
mărimea capitalului social minim stabilit prin lege;”
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c) la noțiunea „marja de solvabilitate minimă de garantare” după cuvintele
„asigurări generale” se completează cu textul „și dețin obligații de plată asumate
în baza contractelor de asigurare (reasigurare)”;
5) la punctul 4 sbp. 4) se completează cu textul „cu excepția creanțelor aferente
primelor de asigurare subvenționate de către stat nu mai vechi de 365 de zile de la
data intrării în vigoare a contractului de asigurare”;
6) punctul 4 sbp. 10) va avea următorul cuprins:
„10) activele care nu se încadrează în limitele activității asigurătorului prevăzute
în art. 28 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări”;
7) punctul 4 se completează cu sbp. 13) cu următorul cuprins:
„13) bunurile imobile în mărimea valorii de 10 % din valoarea de bilanț, iar
bunurile imobile cu destinație agricolă și celor din extravilan în mărimea valorii
de 25 % din valoarea de bilanț”;
8) la punctul 16 sbp. 1) textul „de altă autoritate de stat” se substituie cu textul „de
o autoritate a administrației publice locale”, și după cuvintele „respectiv
autoritatea” se completează cu cuvintele „administrației publice locale”;
9) la punctele 16 sbp. 81), 161 sbp. 6), 18 sbp. 91) din Regulament, la rândul 1.11
din Forma A-Active și la rândul 11 din Registrul special al activelor admise să
acopere rezervele tehnice cifrele „180” se substituie cu cifrele „365”, iar cuvintele
„scadentă prevăzută în contractul de asigurare” se substituie cu cuvintele „intrării
în vigoare a contractului de asigurare”;
10) la punctele 16 sbp. 81) și 161 sbp. 6) cuvintele „și piscicultură” se exclud;
11) punctul 161 sbp. 1) va avea următorul cuprins:
„1) valorile mobiliare menționate la pct.16 sbpct. 3) și sbp. 4) se vor evalua o dată
pe an la valoarea activelor nete conform ultimei situații financiare auditate;
12) la punctul 161 sbp. 4) cuvântul „brute” se substituie cu textul „de asigurare și
marja de solvabilitate minimă”;
13) punctul 161 sbp. 2) se abrogă;
14) punctul 171 se completează cu textul „ , inclusiv servitutea, superficia”;
15) la punctul 18 sbp. 8) textul „separate sau bunurile imobile situate suficient de
aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singure investiție” se
exclude;
16) la punctul 18 sbp. 91) și la rândul 1.11 coloana (3) din Forma A-Active textul
„calculate pe contractele subscrise” se substituie cu textul „și marjei de
solvabilitate minime aferente tipului de asigurare;
17) punctul 21 va avea următorul cuprins:
„21. În scopul garantării lichidității, asigurătorul (reasigurătorul) va planifica
săptămânal fluxul de intrări şi ieșiri de lichidități”
18) punctul 22 va avea următorul cuprins:
„22. Coeficientul de lichiditate al asigurătorului (reasigurătorului) constituie
raportul dintre activele lichide prevăzute la pct. 23 şi datoriile prevăzute la pct.
24”;
19) la punctul 23:
a) sbp. 1) va avea următorul cuprins: „mijloacele băneşti în conturi curente în
monedă națională și valută care pot fi retrase necondiționat”;
b) sbp. 3) se completează cu textul „care pot fi retrase necondiționat”;
c) la sbp. 4) după cuvintele „depozite bancare” se completează cu cuvintele „la
termen”;

d) sbp. 5) va avea următorul cuprins: „valori mobiliare prevăzute la pct.16, sbp.
1) și sbp. 2)”;
20) punctul 24 va avea următorul cuprins:
„24. În scopul determinării coeficientului de lichiditate al asigurătorului
(reasigurătorului) sunt considerate următoarele datorii:
1) Pentru asigurările generale:
a) rezerva de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele
de asigurare micșorată cu valoarea daunelor aferentă litigiilor judecătorești în
curs de examinare și diminuată cu 50% din cota reasiguratorului aferentă RDDN;
b) orice datorii scadente în următoarele 30 zile de la data raportării, altele decât
rezervele tehnice de asigurare;
2) Pentru asigurările de viață:
a) 0,5% din sumele asigurate în cazul asigurărilor de deces;
b) Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate şi 5% din valorile de
răscumpărare în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces şi la care este
garantată o valoare de răscumpărare;
c) 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care nu acoperă
riscul de deces şi la care este garantată o valoare de răscumpărare;
d) Rezerva de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele
de asigurare micșorată cu valoarea daunelor aferentă litigiilor judecătorești în
curs de examinare și diminuată cu 50% din cota reasigurătorului aferentă RDDN”;
21) punctul 25 se completează cu textul „(unu, zero)”;
22) la punctul 26 cuvântul „zilnic” se substituie cu cuvântul „lunar” și sintagma
„devenite scadente” se exclude;
23) punctul 28 se completează la început cu cuvintele „În condițiile punctului 21”;
24) la Anexele nr. 1-5 la Regulament, înainte de textul „Numele, prenumele şi
semnătura actuarului certificat” se completează cu textul „Numele, prenumele şi
semnătura administratorului asigurătorului (reasigurătorului)”;
25) la Anexa nr. 1 la Regulament:
a) rândul 1 coloana (1) din Forma A-Active va avea următorul cuprins: „Active
admise să acopere şi să reprezinte rezervele tehnice de asigurare şi marja de
solvabilitate minimă (total rd. 1.1 – 1.12), inclusiv:”;
b) rândul 1.9 coloana (1) din Forma A-Active va avea următorul cuprins:
„1.9 Bunurile imobile (în proporție de 80% din valoarea de bilanţ), cu excepția
bunurilor imobile cu destinație agricolă şi celor din extravilan (în proporție de
50% din valoarea de bilanţ)”;
26) la Instrucțiunea de completare a Formei A-Active:
a) punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. În coloana (4) se va indica valoarea activelor admise să reprezinte rezervele
tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă în limita stabilită de cerințele
de diversificare (dispersare)”;
b) se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
„5. În coloana (5) se va indica valoarea activelor admise să reprezinte rezervele
tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă peste limita stabilită de
cerințele de diversificare (dispersare) şi valoarea activelor neadmise care va fi
atribuită fondurilor asigurătorului (reasigurătorului))”;
27) la Anexa nr. 4 la Regulament, la punctul (1) din Instrucțiunea de completare a
Formei MSM_G / MSG_G, după cuvintele „valoarea primelor brute subscrise” se

completează cu textul „ , exceptând primele returnate pe contractele sub efectul
rezoluțiunii (reziliate) și anulării,”;
28) Anexa nr. 6 la Regulament va avea următorul cuprins:
Anexa nr. 6
la Regulamentul privind marjele de solvabilitate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin
Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru
asigurător (reasigurător)
la data de ______________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): _____________________
Cod IDNO _______________________________________________________
Nr.
Denumirea
Suma, Notă
d/o
lei
A
1
2
3
Asigurări generale:
1 Mijloace bănești în conturi curente în monedă națională și valută care pot fi retrase
necondiționat
2 Numerar în casierie
3 Depozite bancare la vedere care pot fi retrase necondiționat
4 Depozite bancare la termen care pot fi retrase necondiționat
5 Valori mobiliare prevăzute la pct.16, sbp.1) și sbp.2)
6 Total active lichide (1+2+3+4+5)
7 Rezerva de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele de asigurare
micșorată cu valoarea daunelor aferentă litigiilor judecătorești în curs de examinare și
diminuată cu 50% din cota reasigurătorului aferent RDDN
8 Orice datorii scadente în următoarele 30 zile de la data raportării, altele decât rezervele tehnice
de asigurare
9 Total obligații (7+8)
10 Coeficientul de lichiditate pentru asigurări generale (rd.6/ rd.9)
Asigurări de viață:
11 Mijloace bănești în conturi curente în monedă națională și valută care pot fi retrase
necondiționat
12 Numerar în casierie
13 Depozite bancare la vedere care pot fi retrase necondiționat
14 Depozite bancare la termen care pot fi retrase necondiționat
15 Valori mobiliare prevăzute la pct.16, sbp.1) și sbp.2)
16 Total active lichide (11+12+13+14+15)
17 0,5% din sumele asigurate în cazul asigurărilor de deces
18 Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate şi 5 % din valorile de răscumpărare în cazul
asigurărilor care acoperă riscul de deces şi la care este garantată o valoare de răscumpărare
19 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care nu acoperă riscul de deces şi la
care este garantată o valoare de răscumpărare
20 Rezerva de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele de asigurare
micșorată cu valoarea daunelor aferentă litigiilor judecătorești în curs de examinare și
diminuată cu 50% din cota reasigurătorului aferent RDDN
21 Total obligații (17+18+19+20)
22 Coeficientul de lichiditate pentru asigurări de viață (rd.16/ rd.21)
Prin prezenta certific că raportul privind calculul coeficientului de lichiditate a fost perfectat în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi actele normative emise de autoritatea de supraveghere.
Numele, prenumele şi semnătura administratorului asigurătorului (reasigurătorului).
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii.

Registrul litigiilor aflate în curs de examinare pe rolul
instanțelor de judecată, în cazul în care asigurătorul deține calitatea de pârât, la situația din ________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): _____________________
Data
primirii
Faza
Data
Valoarea
Nr. de cererii
Nr.
procesuală
Nr.
Instanța
înregistrării Nume/Denumire Pretenții
Clasa de Obiectul rezervei
dosar
de
dosar
la
crt.
responsabilă
dosarului reclamantului
(lei)
asigurări litigiului de daună
procesual chemare
daună
momentul
de daună
(lei)
în
raportării
judecată
1.
2.
3....
Total

Numele, prenumele şi semnătura administratorului asigurătorului (reasigurătorului).
Data întocmirii.

29) la Anexa nr. 7 la Regulament:
a) coloana 2 din „Registrul special al activelor admise să acopere rezervele
tehnice la dat de _______” va avea următorul cuprins: „Activul constituie drept
obiect al contractelor de gaj, drept sursă de plată a obligațiilor asumate prin
garanții bancare sau pentru acoperirea altor obligații față de creditori, precum și
este grevat de alte sarcini, inclusiv servitutea, superficia (da/nu)”;
b) pct. 2 din Instrucțiunea de completare a Registrului special al activelor admise
să acopere rezervele tehnice va avea următorul cuprins: „2. La coloana (2) se va
indica prin mențiunea da sau nu dacă activul constituie drept obiect al contractelor
de gaj, drept sursă de plată a obligațiilor asumate prin garanții bancare sau pentru
acoperirea altor obligații față de creditori, precum și este grevat de alte sarcini,
inclusiv servitutea, superficia”;
30) la punctul 13 din Instrucțiunea de completare a Registrului special al activelor
admise să acopere rezervele tehnice cuvintele „la solicitare” se substituie cu textul
„în format electronic, trimestrial,”;
31) la Anexa nr. 7 la Regulament, în tabelul „Creanțele aferente primelor subscrise
la data de ________„:
a) la denumirea primei coloane textul „/contract de asigurare” se substituie cu
textul „(asigurat sau intermediar)”;
b) după prima coloană se completează cu o coloană cu denumirea „Contractul
de asigurare”;
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Cornelia COZLOVSCHI,
PREȘEDINTE

