SUBIECTELE
pentru proba de atestare a candidaţilor pentru obţinerea
certificatului de actuar
1.Bazele legislaţiei civile în Republica Moldova. Noţiuni generale privind
persoana juridică. Noţiuni de bază privind contractul şi conţinutul contractului.
2.Asigurarea şi actuariatul. Asiguratul şi asigurătorul. Clasificarea asigurărilor.
Bazele reasigurărilor. Tipuri de reasigurări. Conceptul de actuariat în asigurări.
Prima de asigurare. Fondurile de asigurare.
3.Legislaţia naţională în asigurări. Aspecte generale privind Legea cu privire la
asigurări. Categoriile şi clasele activităţii de asigurare. Contractul de asigurare.
Reglementarea activităţii de asigurare. Activitatea și obligațiile actuarului.
Reglementări legislative privind implicarea actuarilor în asigurări. Solvabilitatea şi
stabilitatea financiară a asigurătorului (reasigurătorului). Calculul marjei minime
de solvabilitate, ratei de solvabilitate coeficientului de lichiditate și raportarea
acestora către CNPF. Rezervele de asigurare - tipuri, calculul și raportarea către
CNPF. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în asigurări.
4.Teoria riscului. Teoria şi practica riscurilor. Clasificarea riscurilor în asigurări.
Risc asigurabil. Hazardul moral şi selecţia adversă (antiselecţia). Managementul
riscului. Împărţirea riscului în asigurări. Intermediarii în asigurări. Underwriterul.
5.Bazele matematicilor financiare. Teoria dobînzii. Dobînda simplă şi compusă.
Rata dobînzii nominală şi efectivă. Analiza şi evaluarea cash-flow-ului. Anuităţile.
6.Metode statistice. Teoria probabilităţilor. Indicatorii tendinţei centrale. Mediile.
Modul. Mediana. Indicatorii variaţiei. Distribuţii statistice. Testarea ipotezelor
statistice. Corelaţia statistică. Regresia statistică. Rolul informaţiei şi datele
statistice în calculele actuariale.
7.Investiţii. Piaţa de capital din Republica Moldova. Evaluarea valorilor mobiliare.
Circulaţia valorilor mobiliare. Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare
din Republica Moldova. Evaluarea proiectelor investiţionale. Piaţa obligaţiunilor.
Evaluarea obligaţiunilor.
8.Actuariat în asigurări de viaţă. Riscurile şi tipurile de asigurări de viaţă. Tabele
de mortalitate. Situaţia demografică în Republica Moldova. Valoarea actualizată şi
fructificarea fondurilor de asigurare. Sistemul internaţional de notaţii actuariale.
Calculul anuităţilor specifice asigurărilor de viaţă. Tipuri de prime în asigurări de
viaţă. Prima netă. Cheltuielile asigurătorului. Prima brută. Suma de răscumpărare.
Suma redusă. Poliţe cu participare la investiţii. Analiza profitabilităţii asigurărilor
de viaţă. Rezerve în asigurări de viaţă. Tipuri de rezerve. Rezerva matematică.

Metode de calculare a rezervelor. Metoda Zillmer. Aspecte legislative în Republica
Moldova privind calcularea primelor şi rezervelor în asigurările de viaţă. Calculul
solvabilităţii în asigurările de viaţă conform standardelor naţionale şi
internaţionale.
9.Actuariat în asigurări generale. Indicatori statistici specifici asigurărilor
generale. Distribuţii statistice specifice daunelor şi numărului de daune.
Introducere în teoria credibilităţii. Frecvenţa daunei şi expunerii la risc. Prima şi
tariful de risc. Marja de risc. Metode de calculare a primelor de asigurare. Franşiza.
Cheltuielile de asigurare şi prima brută. Tipuri de rezerve în asigurări generale.
Estimarea rezervelor de prime. Rezerva adiţională pentru riscuri neexpirate.
Rezerve de daune. Metode deterministe şi stochastice de calculare a rezervelor de
daune neavizate. Metode de calculare a rezervelor de asigurare conform legislaţiei
Republicii Moldova. Calculul solvabilităţii în asigurările de viaţă conform
standardelor interne şi internaţionale.
10.Actuariat în activitatea de pensii . Planurile de pensii private. Analiza
actuarială specifică planurilor de pensii cu contribuţii definite. Analiza actuarială
specifică planurilor de pensii cu beneficii definite. Sistemul de pensii în Republica
Moldova. Legislaţia cu privire la fondurile nestatale de pensii în Republica
Moldova.
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