COMISIA NAŢIONALĂ
A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate
şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)
nr. 2/1 din 21.01.2011
(în vigoare 15.04.2011)

Monitorul Oficial nr.59-62 art.310 din 15.04.2011
***
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
_____________ Alexandru TĂNASE
nr.812 din 08.04.2011

În vederea executării prevederilor art.30 alin.(4) şi alin.(7), art.34 alin.(10) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 "Cu
privire la asigurări" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213), Comisia Naţională a Pieţei
Financiare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor), conform anexei nr.1.
2. Asigurătorii, în termen de pînă la 30.09.2011, îşi vor conforma activele, admise să acopere rezervele tehnice de
asigurare şi marja de solvabilitate minimă, la regulile de dispersare stabilite la pct.18 din Regulament.
3. Se abrogă unele acte normative ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor
Nestatale de Pensii, conform anexei nr.2.
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Aurica DOINA

Chişinău, 21 ianuarie 2011.
Nr.2/1.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011
Notă: În tot textul Regulamentului, inclusiv în conţinutul Anexei nr.1, cuvintele "o doime din" se exclud conform Hot. CNPF nr.6/3
din 11.02.2019, în vigoare 01.01.2020
Notă: În tot textul Regulamentului şi în conţinutul Anexei nr.1 cuvintele "o treime din marja de solvabilitate minimă" şi "o treime
din mărimea marjei de solvabilitate minime" se substituie cu cuvintele "o doime din marja de solvabilitate minimă" conform
Hot. CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.07.2019
Notă: În tot textul Regulamentului şi în conţinutul Anexei nr.1 cuvintele "terenuri sau construcţii" şi "terenuri şi construcţii" la orice
formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "bunuri imobile" la forma gramaticală corespunzătoare conform Hot. CNPF
nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019
Notă: În tot textul Regulamentului, cu excepţia pct.171, şi în conţinutul anexelor nr.5 şi nr.6, cuvintele "obligaţii", "obligaţiile",
"obligaţiilor" se substituie cu cuvântul "datorii"; sintagma "Autoritatea de supraveghere" se ortografiază cu literă mică
conform Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017

REGULAMENT
privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate
ale asigurătorului (reasigurătorului)
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de calculare şi raportare, structura şi componentele marjei de
solvabilitate minime (MSM) şi marjei de solvabilitate disponibile (MSD), categoriile de active admise să reprezinte
rezervele tehnice şi marja de solvabilitate minimă, regulile de dispersare a plasamentelor şi coeficientul de lichiditate ale
asigurătorului (reasigurătorului).
2. În sensul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
active lichide – mijloacele băneşti în casierie, conturi de decontare, conturi de depozit la vedere sau de depozit la
termen, care pot fi retrase necondiţionat şi valorile mobiliare care pot fi uşor convertite în mijloace băneşti fără a atrage
penalităţi;
daune apărute – daunele plătite plus modificarea rezervelor de daune nesoluţionate pentru o anumită perioadă de
raportare;
daune brute apărute – daunele apărute, înainte de deducerea cotei reasigurătorului aferentă lor;
daune nete apărute – daunele brute apărute minus cota reasigurătorului din daunele brute apărute;
fondurile asiguraţilor – totalitatea activelor admise de prezentul Regulament să acopere datoriile contractuale ale
asigurătorului (reasigurătorului) şi marja de solvabilitate minimă, în cuantumurile prevăzute de regulile de dispersare;
fondurile asigurătorului (reasigurătorului) – totalitatea activelor admise şi prevăzute de prezentul Regulament,

altele decît cele care reprezintă fondurile asiguraţilor;
marja de solvabilitate disponibilă – suma cu care valoarea activelor depăşeşte valoarea datoriilor şi constituie
nivelul capitalului propriu al asigurătorului (reasigurătorului);
marja de solvabilitate minimă – nivelul capitalului propriu pe care asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să-l
deţină şi să-l menţină în permanenţă, nivel sub care asigurătorul (reasigurătorul) nu are stabilitate financiară garantată,
punîndu-se în pericol onorarea datoriilor asumate faţă de asiguraţi (reasiguraţi). Mărimea marjei de solvabilitate minime
nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului social minim stabilit prin lege;
datorii contractuale (datorii asumate prin poliţa de asigurare) – valoarea totală a rezervelor tehnice de
asigurare;
rata de solvabilitate – raportul dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile şi valoarea marjei de solvabilitate
minime;
suma la risc – diferenţa dintre indemnizaţia de asigurare şi rezerva matematică, calculată pentru contractele de
asigurare care acoperă riscul de deces;
marja de solvabilitate minimă de garantare - mărimea marjei de solvabilitate minime a asigurătorului care a
deţinut licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurări de viaţă sau asigurări generale (în continuare - compania de
asigurări).
[Pct.2 completat prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
[Pct.2 modificat prin Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

21. Actuarul asigurătorului (reasigurătorului) este obligat să controleze activele admise să reprezinte rezervele
tehnice, să calculeze marja de solvabilitate minimă şi disponibilă, marja de solvabilitate minimă de garantare, rata de
solvabilitate şi coeficientul de lichiditate conform anexelor la prezentul Regulament. La efectuarea calculelor actuare,
asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte documentele şi informaţia solicitată de actuar, necesare în
elaborarea şi pregătirea calculelor actuare obligatorii şi a concluziilor şi poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei
prezentate. Actuarul este responsabil de corectitudinea şi exactitatea calculelor actuare, estimărilor şi concluziilor pe
care le-a efectuat.
[Pct.21 introdus prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Capitolul II
DETERMINAREA STRUCTURII ŞI COMPONENTELOR MARJEI
DE SOLVABILITATE A ASIGURĂTORULUI (REASIGURĂTORULUI)
3. Asigurătorul (reasigurătorul)/compania de asigurări va determina valoarea activelor în scopul calculării marjei de
solvabilitate disponibile şi va întocmi raportul Forma A – Active conform anexei nr.1, separat pentru activitatea de
asigurări de viaţă şi asigurări generale.
[Pct.3 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

31. Detaliile cu privire la fiecare activ dintr-o anumită categorie şi valorile acestuia vor fi prezentate de către
asigurător (reasigurător) în registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, separat pentru activitatea
de asigurări de viaţă şi asigurări generale, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.
[Pct.31 introdus prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

4. Următoarele active vor fi recunoscute la valoarea zero:
1) activele nemateriale ale asigurătorului (reasigurătorului);
2) mobila ca parte componentă a mijloacelor fixe, materialele şi obiectele de inventar;
3) avansurile acordate sub orice formă;
4) creanţele aferente primelor subscrise în măsura în care sînt mai vechi de 60 de zile de la data scadentă,
prevăzută în contractul de asigurare;
5) creanţele de la reasigurătorii care nu mai deţin licenţă pentru activitatea de reasigurare, precum şi cele mai vechi
de 90 de zile de la data scadentă;
6) alte creanţe şi avansuri, în măsura în care nu sînt recuperabile;
7) cheltuielile, inclusiv de achiziţie, reportate;
8) rezerve, altele decît cele tehnice, spre alocare ale asigurătorului (reasigurătorului) şi orice active fictive altele
decît cheltuielile anticipate;
9) investiţii în emitenţii cărora li s-a retras autorizaţia de activitate sau care se află în procedură de insolvabilitate;
10) împrumuturile acordate de către asigurător, cu excepţia împrumuturilor cu dobândă propriilor asiguraţi persoane
fizice în limitele sumei de răscumpărare prevăzute în contractul de asigurare de viaţă;
11) depozitele şi investiţiile în instituţiile financiare asupra cărora au fost aplicate acţiuni de rezoluţie sau cărora li sa retras licenţa;
12) disponibilităţile băneşti în casierie în mărimea valorii de peste 3 % în ansamblu din totalul dintre rezervele
tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă.
[Pct.4 modificat prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019]
[Pct.4 modificat prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
[Pct.4 completat prin Hot.CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]
[Pct.4 completat prin Hot.CNPF nr.55/12 din 01.12.2011, în vigoare 29.12.2011]
[Pct.5 abrogat prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019]

6. Toate celelalte active ale unui asigurător (reasigurător)/unei companii de asigurări vor avea valori
corespunzătoare determinate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii în vigoare.
[Pct.6 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
[Pct.61 abrogat prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019]
[Pct.61 introdus prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

7. Asigurătorul (reasigurătorul)/compania de asigurări va determina valoarea datoriilor în scopul calculării marjei de

solvabilitate disponibile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii în vigoare şi va întocmi raportul Forma D –
Datorii, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, separat pentru activitatea de asigurări de viaţă şi asigurări
generale.
[Pct.7 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Capitolul III
MODUL DE CALCULARE ŞI RAPORTARE A MARJELOR DE
SOLVABILITATE ALE ASIGURĂTORULUI (REASIGURĂTORULUI)
8. Marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate minimă de garantare pentru activitatea de asigurări de
viaţă se va calcula pe baza rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viaţă şi sumei la risc în conformitate cu Forma
MSM_V/MSG_V, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, după caz:
1) asigurătorul (reasigurătorul) care deţine licenţă pentru activitatea de asigurări de viaţă va calcula marja de
solvabilitate minimă (MSM), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25 şi
capitalul social minim stabilit prin lege;
2) compania de asigurări care a deţinut licenţă pentru activitatea de asigurări de viaţă şi poartă răspundere numai
pentru portofoliul de contracte încheiate, va calcula marja de solvabilitate minimă de garantare (MSG), care va constitui
valoarea conform calculului MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25.
[Pct.8 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 01.04.2018

9. Marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate minimă de garantare pentru activitatea de asigurări
generale se va calcula pe baza primelor nete subscrise în ultimele 12 luni şi daunelor nete apărute în ultimele 12 luni, în
conformitate cu Forma MSM_G/MSG_G, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, după caz:
1) asigurătorul (reasigurătorul) care deţine licenţă pentru activitatea de asigurări generale va calcula marja de
solvabilitate minimă (MSM), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1, MSM-2 şi capitalul social minim
stabilit prin lege;
2) compania de asigurări care a deţinut licenţă pentru activitatea de asigurări generale şi poartă răspundere pe
contractele în vigoare, va calcula marja de solvabilitate minimă de garantare (MSG), care va constitui valoarea cea mai
mare dintre MSM-1 şi MSM-2 conform calculului cu aplicarea coeficientului de 1,25.
[Pct.9 modificat prin Hot.CNPF nr.16/3 din 30.03.2018, în vigoare 13.04.2018]
[Pct.9 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 01.04.2018
[Pct.9 completat prin Hot. CNPF nr.55/12 din 01.12.2011, în vigoare 29.12.2011]

10. Marja de solvabilitate disponibilă şi rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) se va calcula separat
pentru activitatea de asigurări de viaţă şi asigurări generale în conformitate cu Forma MSD_RS, conform anexei nr.5 la
prezentul Regulament.
[Pct.10 completat prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

11. Rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă trebuie în permanenţă acoperite şi reprezentate
de active admise, ţinînd cont de regulile de dispersare, în conformitate cu Capitolul IV.
[Pct.11 în redacţia Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

12. Rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să fie egală cu cel puţin 100%.
[Pct.12 în redacţia Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]
[Pct.12 în redacţia Hot. CNPF nr.55/12 din 01.12.2011, în vigoare 29.12.2011]

121. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să menţină în permanenţă rata de solvabilitate la un nivel nu mai mic
decît cel specificat la pct.12, nivel sub care este considerat incapabil de a-şi onora datoriile pe măsura ce acestea devin
eligibile.
[Pct.121 introdus prin Hot. CNPF nr.55/12 din 01.12.2011, în vigoare 29.12.2011]

13. Fiecare asigurător (reasigurător) este obligat să-şi calculeze şi să monitorizeze lunar în mod continuu, marja de
solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă.
14. Asigurătorul (reasigurătorul) va raporta informaţia privind marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate
disponibilă la data la care se întocmesc rapoartele financiare sau la oricare altă dată de raportare stabilită de autoritatea
de supraveghere.
15. În cazul în care se constată că rata de solvabilitate coboară sub nivelul cerinţelor prevăzute la pct.12 şi pct.121
din prezentul Regulament, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să informeze autoritatea de supraveghere imediat
sau nu mai târziu de 10 zile din ziua în care a aflat despre această situaţie.
[Pct.15 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Capitolul IV
CATEGORIILE DE ACTIVE ADMISE SĂ ACOPERE REZERVELE TEHNICE
DE ASIGURARE ŞI MARJA DE SOLVABILITATE MINIMĂ, REGULILE
DE DISPERSARE A ACESTOR ACTIVE
16. Sînt admise să acopere şi să reprezinte rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă a
asigurătorului (reasigurătorului) următoarele categorii de active:
1) valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, cu condiţia că Guvernul,
respectiv autoritatea, garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
2) valori mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale altor state, care deţin ratingul de cel puţin BBB sau unul
similar potrivit agenţiilor internaţionale de rating, precum şi de organisme financiare internaţionale, cu condiţia că
guvernele, băncile sau organismele menţionate garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
3) acţiuni ale emitenţilor admişi pe piaţa reglementată şi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare. Emitenţii
admişi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare trebuie să îndeplinească, pe întreaga perioadă a deţinerii
investiţiei asigurătorului, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să dispună de capital propriu în mărime de cel puţin 5 milioane lei conform ultimei perioade de gestiune;

b) în ultimele 12 luni anterioare datei de raportare numărul de acţiuni tranzacţionate să reprezinte cel puţin 1% din
numărul total de acţiuni care reprezintă capitalul social al emitentului.
31) obligaţiuni ale emitenţilor admişi pe piaţa reglementată şi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare cu
respectarea condiţiilor care întrunesc cerinţele prevăzute la pct.16 subpct.3);
4) valori mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de
tranzacţionare, cu condiţia că acestea sunt emise de persoane juridice care sunt constituite în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
5) disponibilităţi băneşti în casierie aflate sub control restricţionat din partea asigurătorului;
6) disponibilităţi băneşti în conturi de decontare curente, depozite, în instituţiile financiare licenţiate de Banca
Naţională a Moldovei;
7) bunuri imobile care vor fi admise în proporţie de 80% din valoarea de bilanţ, cu excepţia bunurilor imobile cu
destinaţie agricolă şi celor din extravilan, care vor fi admise în proporţie de 50% din valoarea de bilanţ, cu condiţia că
aceste active aduc sau vor aduce beneficii economice şi sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile;
8) creanţe aferente primelor subscrise în măsura în care nu sînt mai vechi de 60 de zile de la data scadentă
prevăzută în contractul de asigurare;
81) creanţe aferente primelor de asigurare subvenţionate de către stat pentru asigurarea riscurilor de producţie în
agricultură şi piscicultură, în măsura în care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul
de asigurare;
9) cota reasigurătorului în rezervele tehnice de asigurare.
[Pct.16 subpct.7) modificat prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.07.2019]
[Pct.16 subpct.6) modificat prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019]
[Pct.16 modificat prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 01.04.2018
[Pct.16 completat prin Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

161. Asigurătorul (reasigurătorul) va evalua prudenţial valoarea activelor admise să acopere rezervele tehnice de
asigurare şi marja de solvabilitate minimă, respectând următoarele reguli:
1) valorile mobiliare menţionate la pct.16 subpct. 3) - 4) se vor evalua o dată pe an la un preţ egal cel puţin cu:
a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ultimei perioade
de gestiune, sau
b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare ultimei perioade de gestiune;
2) în cazul când prevederile subpct.1) lit.a) şi lit.b) nu pot fi aplicate, preţul se determină de către un evaluator
independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare, înregistrat în registrul persoanelor autorizate
conform legislaţiei;
3) bunurile imobile se vor accepta la valoarea de piaţă a acestora la data de referinţă, evaluată cel puţin o dată la 3
ani de către o entitate de evaluare independentă autorizată în domeniul respectiv, şi numai în măsura în care asigurătorii
(reasigurătorii) fac dovada proprietăţii acestora şi sunt libere de sarcini;
4) construcţiile vor fi asigurate la valoarea de piaţă împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel puţin la
nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un
alt asigurător;
5) valoarea creanţelor aferente primelor subscrise poate fi acceptată la acoperire în măsura în care acestea nu sunt
mai vechi de 60 de zile şi se calculează de la prima scadenţă de plată prevăzută în contractul de asigurare; orice
amânare a datei scadenţei iniţiale a creanţelor nu va fi luată în considerare în determinarea vechimii creanţelor
menţionate;
6) valoarea creanţelor aferente primelor de asigurare subvenţionate de către stat poate fi acceptată la acoperire în
măsura în care acestea nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, vor fi
admise la acoperirea rezervelor tehnice calculate pe contractele de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi
piscicultură;
7) asigurătorii (reasigurătorii) vor asigura evidenţe distincte privind creanţele admise la acoperirea rezervelor, care
să permită verificarea acestora, în orice moment, de către autoritatea de supraveghere. Orice situaţie în care evidenţele
nu permit aceste verificări va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise;
8) asigurătorul (reasigurătorul) va face dovada determinării evaluărilor prevăzute la subpct. 2) şi subpct.3) prin
transmiterea la autoritatea de supraveghere a raportului de evaluare şi ulterior ori de câte ori intervin modificări ale valorii
activelor în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
[Pct.161 introdus prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 01.04.2018

17. Activele care acoperă rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă trebuie plasate şi investite
în mod prudent, astfel încît să se asigure protecţia şi securitatea lor, precum şi într-un mod diversificat, astfel încît să se
evite concentrarea inutilă a riscului investiţional care poate fi asociat anumitor categorii de active admise.
171. Activele admise să acopere rezervele tehnice de asigurare, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele
tehnice şi marja de solvabilitate minimă, nu pot servi drept obiect al contractelor de gaj, drept sursă de plată a obligaţiilor
asumate prin garanţii bancare sau pentru acoperirea altor obligaţii faţă de creditori, precum şi nu pot fi grevate de alte
sarcini.
[Pct.171 introdus prin Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

172. Activele puse sub sechestru în contextul litigiilor judiciare care au la bază un contract de asigurare se vor
reflecta în registrul special al activelor şi vor fi admise să participe la acoperirea fondului asiguraţilor în limita rezervei de
daune declarate, dar nesoluţionate, formate pentru acest contract de asigurare.
[Pct.172 introdus prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

18. La plasarea activelor admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă, astfel
cum sînt descrise la pct.16, asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să respecte următoarele reguli de dispersare:
1) valorile mobiliare emise de către Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, sînt admise în orice
cuantum, în limita totalului dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de
solvabilitate minimă, cu condiţia că se respectă coeficientul de lichiditate stabilit la pct.25;

2) valorile mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale oricărui alt stat, sau ale unei organizaţii financiare
internaţionale, pot constitui nu mai mult de 5% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 20% în ansamblu din
totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
3) acţiunile emitenţilor admişi pe piaţa reglementată şi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, care
întrunesc cerinţele prevăzute la pct.16 subpct.3), pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu
mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate minimă;
31) obligaţiunile emitenţilor admişi pe piaţa reglementată şi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare cu
respectarea condiţiilor care întrunesc cerinţele prevăzute la pct.16 subpct.3) pot constitui nu mai mult de 15% în cazul
unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
32) valorile mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de
tranzacţionare pot constitui nu mai mult de 2% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau debitor şi nu mai mult de 5% în
ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de
solvabilitate minimă;
[Subpct.4) exclus prin Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

5) disponibilităţile băneşti în casierie pot constitui nu mai mult de 3% din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd
cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
6) disponibilităţi în conturi de decontare curente în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei,
inclusiv în valută străină, pot constitui nu mai mult de 10% din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota
reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
7) depozitele în instituţiile financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei pot constitui nu mai mult de 20% în
cazul unei şi aceleiaşi instituţii financiare, nu mai mult de 10% în cazul unei instituţii financiare la care sunt aplicate
măsuri de intervenţie timpurie de către Banca Naţională a Moldovei din cauza unei deteriorări rapide a situaţiei
financiare, şi nu mai mult de 70% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
8) bunurile imobile separate sau bunurile imobile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate
efectiv ca o singure investiţie pot constitui nu mai mult de 20% în cazul unei şi aceleiaşi investiţii, nu mai mult de 35%
pentru activitatea de asigurări generale şi nu mai mult de 60% pentru activitatea de asigurări de viaţă, în ansamblu din
totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
9) creanţele aferente primelor subscrise, în măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de zile de la data scadentă
prevăzută în contractul de asigurare, pot constitui nu mai mult de 3% în cazul unui şi aceluiaşi debitor şi nu mai mult de
25% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de
solvabilitate minimă;
91) creanţele aferente primelor de asigurare subvenţionate de către stat, în măsura în care nu sunt mai vechi de
180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, vor fi admise în cuantumul mărimii rezervelor
tehnice calculate pe contractele subscrise;
10) cota reasigurătorului în rezervele tehnice este admisă în cuantumul obţinut la calcularea rezervelor tehnice.
[Pct.18 modificat prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019]
[Pct.18 modificat prin prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 01.04.2018
[Pct.18 modificat prin Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

Capitolul V
MODUL DE CALCULARE ŞI RAPORTARE
A COEFICIENTULUI DE LICHIDITATE
19. Asigurătorul este obligat să garanteze lichiditatea prin menţinerea în permanenţă a unor active negrevate de
sarcini şi lichide şi să menţină lichiditatea permanentă asigurînd executarea în termen a datoriilor sale contractuale,
precum şi a celorlalte datorii şi acoperirea cheltuielilor sale operaţionale.
20. Pentru a menţine o lichiditate permanentă, asigurătorul este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru a
asigura securitatea investiţiilor sale cu scopul de a preveni periclitarea valorii lor de piaţă şi a lichidităţii sale.
21. În scopul garantării lichidităţii, asigurătorul (reasigurătorul) va planifica în fiecare zi, în măsura în care este
posibil, fluxul de intrări şi ieşiri de lichidităţi pentru următoarele şase zile.
22. Coeficientul de lichiditate al asigurătorului (reasigurătorului) constituie raportul dintre activele lichide şi datoriile
devenite scadente.
23. În scopul determinării coeficientului de lichiditate activele lichide ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt
următoarele:
1) mijloacele băneşti în conturile de decontare curente, inclusiv în valută străină;
2) numerar în casierie;
3) depozite bancare la vedere;
4) depozite bancare care pot fi retrase necondiţionat;
5) alte active care pot fi transformate imediat în mijloace băneşti pentru stingerea datoriilor devenite scadente.
24. Datoriile devenite scadente ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt următoarele:
1) datoriile devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare);
2) datoriile devenite scadente rezultate din activitatea operaţională, altele decît cele indicate la pct.1);
3) alte datorii devenite scadente.
25. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să menţină în permanenţă un coeficient de lichiditate de cel puţin 1,0.
26. Asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să calculeze zilnic suma activelor lichide menţionate la pct.23, suma
datoriilor devenite scadente menţionate la pct.24 şi coeficientul de lichiditate, separat pentru activitatea de asigurări de
viaţă şi asigurări generale, conform formei CL din anexa nr.6 la prezentul Regulament.
[Pct.26 completat prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

27. Forma CL întocmită de asigurător (reasigurător) se va păstra în documentele primare şi va fi prezentată

autorităţii de supraveghere la cererea acesteia sau la oricare altă dată de raportare.
28. Asigurătorul va notifica autoritatea de supraveghere privind incapacitatea sa de a-şi onora datoriile devenite
scadente în cel mult 48 de ore din momentul constatării situaţiei de incapacitate, anexînd forma CL la acea dată.
29. Notificarea va include suma şi structura activelor lichide şi datoriile devenite scadente dar nesoluţionate ale
asigurătorului, explicaţii privind incapacitatea de plată şi măsurile de redresare aplicate.
Anexa nr.1
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 A – ACTIVE
RAPORT
privind valoarea activelor asigurătorului
(reasigurătorului)/companiei de asigurări
la data de __________________
Denumirea asigurătorului
(reasigurătorului) /companiei de asigurări:___________________________
Cod IDNO ____________________________________________________
Nr.
d/o

Categoriile de active

A
1

(1)
Active admise să reprezinte fondurile
asiguraţilor (total
rd.1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9),
inclusiv:
1.1 valorile mobiliare emise de către Guvernul
Republicii Moldova sau de altă autoritate
de stat

1.2 valorile mobiliare emise de Guvernul,
Banca Centrală ale oricărui alt stat sau de
o organizaţie financiară internaţională

1.3 acţiunile emitenţilor admişi pe piaţa
reglementată şi în cadrul sistemului
multilateral de tranzacţionare, care
întrunesc cerinţele prevăzute la pct.16
subpct.3) din Regulament

1.4 obligaţiunile emitenţilor admişi pe piaţa
reglementată şi în cadrul sistemului
multilateral de tranzacţionare cu
respectarea condiţiilor care întrunesc
cerinţele prevăzute la pct.16 subpct.3) din
Regulament

Valoarea,
lei
(2)

Fondurile asiguraţilor
Fondurile
Cerinţe de
Valoarea asigurătorului
(reasigudiversificare
admisă,
rătorului), lei
(dispersare)
lei
(3)
(4)
(5)=(2)-(4)
X

orice cuantum în
limita totalului dintre
rezervele tehnice,
exceptând cota
reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate
minimă, cu condiţia
că se respectă
coeficientul de
lichiditate stabilit la
punctul 25 din
prezentul Regulament
nu mai mult de 5% în
cazul unui şi aceluiaşi
emitent şi nu mai mult
de 20% în ansamblu
din totalul dintre
rezervele tehnice,
exceptând cota
reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 15%
în cazul unui şi
aceluiaşi emitent şi nu
mai mult de 40% în
ansamblu din totalul
dintre rezervele
tehnice, exceptând
cota reasigurătorului
în rezervele tehnice,
şi marja de
solvabilitate minimă
nu mai mult de 15%
în cazul unui şi
aceluiaşi emitent şi nu
mai mult de 20% în
ansamblu din totalul
dintre rezervele
tehnice, exceptând
cota reasigurătorului
în rezervele tehnice,
şi marja de

1.5 valorile mobiliare care nu sunt
tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau
în cadrul sistemului multilateral de
tranzacţionare

1.6 disponibilităţile băneşti în casierie

1.7 disponibilităţile în conturi de decontare
curente în instituţii financiare licenţiate de
Banca Naţională a Moldovei, inclusiv în
valută străină

1.8 depozitele în instituţii financiare licenţiate
de Banca Naţională a Moldovei

1.9 bunurile imobile separate, sau bunurile
imobile situate suficient de aproape unele
de altele ca să fie considerate efectiv ca o
singură investiţie

1.10 creanţe aferente primelor subscrise în
măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de
zile de la data scadentă prevăzută în
contractul de asigurare

1.11 creanţe aferente primelor de asigurare
subvenţionate de către stat în măsura în
care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la
data scadentă prevăzută în contractul de
asigurare

solvabilitate minimă
nu mai mult de 2% în
cazul unui şi aceluiaşi
emitent şi nu mai mult
de 5% în ansamblu
din totalul dintre
rezervele tehnice,
exceptând cota
reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 3%
din totalul dintre
rezervele tehnice,
exceptând cota
reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 10%
din totalul dintre
rezervele tehnice,
exceptând cota
reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 20%
în cazul unei şi
aceleiaşi instituţii
financiare, nu mai
mult de 10% în cazul
unei şi aceleiaşi
instituţii financiare la
care sunt aplicate
măsuri de intervenţie
timpurie de către
Banca Naţională a
Moldovei din cauza
unei deteriorări rapide
a situaţiei financiare şi
nu mai mult de 70%
în ansamblu din
totalul dintre rezervele
tehnice, exceptând
cota reasigurătorului
în rezervele tehnice,
şi marja de
solvabilitate minimă
nu mai mult de 20%
în cazul unei şi
aceleiaşi investiţii şi
nu mai mult de 35%
pentru asigurările
generale şi nu mai
mult de 60% pentru
asigurările de viaţă în
ansamblu din totalul
dintre rezervele
tehnice, exceptând
cota reasigurătorului
în rezervele tehnice,
şi marja de
solvabilitate minimă
nu mai mult de 3% în
cazul unui şi aceluiaşi
debitor şi nu mai mult
de 25% în ansamblu
din totalul dintre
rezervele tehnice,
exceptând cota
reasigurătorului în
rezervele tehnice, şi
marja de solvabilitate
minimă
în cuantumul mărimii
rezervelor tehnice
calculate pe
contractele subscrise

1.12 cota reasigurătorului în rezervele tehnice

2
3

Active neadmise să reprezinte fondurile
asiguraţilor
Total general (rd.1+rd.2)

în cuantumul stabilit
la calcularea
rezervelor tehnice
X

X

X

X

______________________
1. Total active conform bilanţului contabil____________ lei;
2. Rezerve tehnice brute ___________ lei;
3. Marja de solvabilitate minimă conform Formei MSM_V/MSG_V sau MSM_G/MSG_G __________ lei;
4. Totalul dintre rezervele tehnice brute şi marja de solvabilitate minimă ______________lei;
5. Totalul dintre rezervele tehnice brute, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă
______________lei;
6. Valoarea admisă a activelor în Fondul asiguraţilor, (rd.1 col.4) _________________ lei;
7. Excedent/deficit de active admise în fondurile asiguraţilor, ţinând cont de regulile de dispersare, (6 – 4) ____________ lei.

Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii ______________
Instrucţiuni de completare a Formei A-Active:
1. Coloana (1) reprezintă categoriile de active după cum sunt prezentate în bilanţul contabil, ajustate
în conformitate cu prevederile punctului 4, punctului 5 şi punctului 6 din prezentul Regulament.
2. Coloana (2) cuprinde valoarea activelor stabilită la data de evaluare în conformitate cu prezentul
Regulament.
3. Coloana (3) cuprinde activele admise să reprezinte fondurile asiguraţilor care corespund cerinţelor
Cap.IV din prezentul Regulament în ceea ce priveşte categoria şi în măsura în care acestea corespund
cerinţelor de diversificare (dispersare).
4. Valoarea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor peste limita stabilită de cerinţele de
diversificare (dispersare) şi valoarea activelor neadmise să reprezinte fondurile asiguraţilor va fi atribuită
fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) şi se va indica în col.(4).
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.CNPF nr.6/3 din 11.02.2019, în vigoare 01.04.2019]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]
Anexa nr.2
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 D – DATORII
RAPORT
privind datoriile asigurătorului
(reasigurătorului)/companiei de asigurări
la data de __________________________
Denumirea asigurătorului
(reasigurătorului) /companiei de asigurări:_______________________
Cod IDNO ________________________________________________
Nr.
Descrierea datoriilor
d/o
A
1
1 Total datorii contractuale (rezerve
tehnice de asigurare) (rd.1.1 - 1.6),
inclusiv:
1.1 Rezerva de prime necâştigate
1.2 Rezerva de daune declarate, dar
nesoluţionate
1.3 Rezerva de daune neavizate
1.4 Rezerva adiţională pentru riscuri
neexpirate
1.5 Rezerve matematice
1.6 Alte, specificaţi
2 Total datorii, altele decât cele
contractuale (rd.2.1 - 2.10),
inclusiv
2.1 Credite, împrumuturi, subvenţii
2.2 Datorii faţă de furnizori, creditori
2.3 Datorii faţă de personal
2.4 Impozite, taxe şi contribuţii de stat
2.5 Datorii pentru comisioane
2.6 Datorii faţă de fondatori (dividende)
2.7 Datorii faţă de reasigurători

Valoarea,
lei
2

Fondurile
asiguraţilor, lei
3

Fondurile asigurătorului
(reasigurătorului, lei
4
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

2.8 Datorii faţă de alţi asigurători
2.9 Provizioane pentru cheltuieli
preliminare şi litigiile
2.10 Alte, specificaţi
3 Total datorii (rd.1 + rd.2)

X
X
X

Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii ___________
Instrucţiune de completare a Formei D – Datorii:
1. În coloana (1) vor fi reflectate toate datoriile corespunzătoare după cum sunt prezentate în bilanţul
contabil al entităţii raportoare la data de evaluare.
2. Detaliile (descrierea şi valoarea) cu privire la datoriile care sunt incluse în categoriile de datorii vor
fi anexate sub formă de tabel sau tabele.
3. Valorile datoriilor contractuale vor corespunde valorilor rezervelor tehnice indicate în bilanţul
contabil.
4. Valorile indicate în coloana (2) reprezintă valorile datoriilor stabilite la data de evaluare în
conformitate cu prezentul Regulament şi principiile contabile standard aplicabile domeniului asigurărilor,
aprobate de autoritatea de supraveghere.
5. Datoriile care nu constituie datorii faţă de asiguraţi, beneficiari sau alţi reclamanţi şi datoriile legate
de regularizarea daunelor vor fi atribuite fondurilor asigurătorului (reasigurătorului).
[Anexa nr.2 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Anexa nr.3
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 MSM_V/MSG_V
Calculul marjei de solvabilitate minime
a asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de
asigurări pentru activitatea de asigurări de viaţă
la data de ________________
Denumirea asigurătorului
(reasigurătorului) /companiei de asigurări:__________________________
Cod IDNO ___________________________________________________
Descriere

1
Contracte
nelegate de
fondurile de
investiţii:
Categoria –
Individuale:
(a) Asigurări
de viaţă
(b) Anuităţi
Categoria –
Colective:
(a) Asigurări
de viaţă,
inclusiv:
- cu prime
garantate
pentru cel mult
un an;
- cu prime
garantate
pentru o
perioadă mai
mare de un an
(b) Anuităţi
Contracte
legate de
fondurile de
investiţii:
Categoria –
Individuale

Rezervele
matematice
înainte de
cedările în
reasigurare
2

Rezervele Rata Suma la
Suma la Rata Factor Factor MSM- MSM
2
1
2
1
matematice 1 risc înainte risc după
după
de cedările cedările în
cedările în
în
reasigurare
reasigurare
reasigurare
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
X

X

X

(a) Asigurări
de viaţă,
inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
(b) Anuităţi,
inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
Categoria –
Colective:
(a) Asigurări
de viaţă,
inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
(b) Anuităţi,
inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
Asigurări
(riscuri)
suplimentare1
Individuale,
specificaţi
Colective,
specificaţi
TOTAL
MSM/MSG

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Capitalul social minim stabilit de lege____________________________lei.
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii ___________
_________________________
1

Rezerve tehnice, inclusiv rezervele matematice, după caz.

Instrucţiune de completare a Formei MSM_V/MSG_V:
(1) Rata 1 este 0.85 (85%) sau raportul dintre rezervele matematice după deducerea cedărilor în
reasigurare şi rezervele matematice brute, oricare din ele este mai mare.
(2) Rata 2 este 0.5 (50%) sau raportul dintre suma la risc reţinută ca obligaţie după cedările în
reasigurare şi suma la risc brută, oricare din ele este mai mare.
(3) Marja de solvabilitate minimă (MSM-1) Col.(10) = {[Col.(3) × Col.(4) × Col.(8)] + [Col.(6) × Col.(7) ×
Col.(9)]} ×1,25.
(4) La calcularea sumei la risc totale, contractele pentru care suma la risc este negativă sau nu există
vor fi ignorate.
(5) Pentru asigurările suplimentare în coloniţele (2) şi (3) vor fi indicate rezervele tehnice altele decât
rezervele matematice.
(6) Detalii cu privire la factorul 1 şi factorul 2 sunt indicate în tabelul ajutător la instrucţiunea de
completare a Formei MSM_V/MSG_V:
(7) MSM reprezintă marja de solvabilitate minimă şi va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 şi
capitalul social minim stabilit prin lege.
(8) MSG se va calcula doar în cazul când compania de asigurări nu mai deţine licenţă. MSG reprezintă
marja de solvabilitate minimă de garantare care constituie valoarea obţinută conform calculului MSM-1 cu
aplicarea coeficientului de 1,25.
Tabel ajutător
la instrucţiunea de completare a Formei MSM_V/MSG_V
Detalii cu privire la factori
Asigurări nelegate de fonduri de investiţii:
Individuale:
Asigurări de viaţă
Anuităţi
Colective:
Asigurări de viaţă:
• cu prime garantate pentru cel mult un an
• cu prime garantate pentru o perioadă mai mare de un an
Anuităţi
Asigurări legate de fonduri de investiţii:
Individuale:
Asigurări de viaţă
• Garantate

Factor 1

Factor 2

4%
4%

0.3%
0%

1%
3%
4%

0.2%
0.3%
0%

2%

0.2%

• Negarantate
Anuităţi
• Garantate
• Negarantate
Colective
Asigurări de viaţă:
• Garantate
• Negarantate
Anuităţi
• Garantate
• Negarantate
Asigurări (riscuri) suplimentare
Individuale şi colective
• deces din accident
• vătămări corporale din accident
• incapacitate permanentă de muncă
• incapacitate temporară de muncă
• spitalizare sau asigurarea cheltuielilor medicale
• asigurări de boli grave
• asigurări de şomaj
• alte (specificaţi)

1%

0.3%

2%
1%

0%
0%

2%
1%

0%
0%

2%
1%

0%
0%

2%
2%
2%
4%
4%
4%
2%
2%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%"

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Anexa nr.4
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 MSM_G/MSG_G
Calculul marjei de solvabilitate minime
a asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de
asigurări pentru activitatea de asigurări generale
la data de _________________
Denumirea asigurătorului
(reasigurătorului) /companiei de asigurări:____________________________
Cod IDNO ____________________________________________________
Nr.
d/o

Clasa de asigurare

A
1
1 Asigurările de accidente
2 Asigurările de sănătate
3 Asigurările de vehicule
terestre (altele decât cele
feroviare)
4 Asigurările de vehicule de
cale ferată
5 Asigurările de nave aeriene
6 Asigurările de nave maritime,
lacustre şi fluviale
7 Asigurările de bunuri în tranzit
8 Asigurările de incendiu şi de
alte calamităţi naturale
9 Alte asigurări de bunuri
10 Asigurările de răspundere
civilă auto
11 Asigurările de răspundere
civilă avia
12 Asigurările de răspundere
civilă maritimă, lacustră şi
fluvială
13 Asigurările de răspundere
civilă generală
14 Asigurările de credite
15 Asigurările de garanţii
16 Asigurările de pierderi

Prime brute Prime nete
subscrise subscrise
2

3

Daune
apărute
brute
4

Daune MSM- MSM- MSM
apărute
1
2
nete
5
6
7
8
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

financiare
17 Asigurările de protecţie
juridică
18 Asigurările de asistenţă ale
persoanelor aflate în
dificultate în cursul
deplasărilor sau absenţelor
de la domiciliu ori de la locul
de reşedinţă permanentă
19 TOTAL (rd.1 - rd.18)
20 MSM/ MSG

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Capitalul social minim stabilit de lege ________________lei.
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii ___________
Instrucţiune de completare a Formei MSM_G / MSG_G:
(1) MSM-1 din Forma MSM_G/MSG_G reprezintă Marja de solvabilitate minimă calculată pe baza
primelor nete subscrise şi este egală cu produsul dintre 25% şi valoarea cea mai mare dintre valoarea
primelor brute subscrise înmulţite cu un factor A, specificat în tabelul ajutător la instrucţiunea de
completare a Formei MSM_G/MSG_G, şi valoarea primelor nete subscrise.
(2) MSM-2 din Forma MSM_G/MSG_G reprezintă Marja de solvabilitate minimă determinată pe
baza daunelor nete apărute şi este egală cu produsul dintre 35% şi valoarea cea mai mare dintre valoarea
daunelor brute apărute înmulţite cu un factor B, specificat în tabelul ajutător la instrucţiunea de completare
a Formei MSM_G/MSG_G, şi valoarea daunelor nete apărute.
(3) MSM reprezintă Marja de solvabilitate minimă şi va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM1, MSM-2 şi capitalul social minim stabilit prin lege.
(4) MSG se va calcula doar în cazul când compania de asigurări nu mai deţine licenţă. MSG
reprezintă Marja de solvabilitate minimă de garantare şi va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1
şi MSM-2 conform calculului cu aplicarea coeficientului de 1,25.
Tabelul ajutător
la instrucţiunea de completare a Formei MSM_G/MSG_G
Nr.
d/o
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Clasa de asigurare
1
Asigurările de accidente
Asigurările de sănătate
Asigurările de vehicule terestre (altele decât cele feroviare)
Asigurările de vehicule de cale ferată
Asigurările de nave aeriene
Asigurările de nave maritime, lacustre şi fluviale
Asigurările de bunuri în tranzit
Asigurările de incendiu şi de alte calamităţi naturale
Alte asigurări de bunuri
Asigurările de răspundere civilă auto
Asigurările de răspundere civilă avia
Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială
Asigurările de răspundere civilă generală
Asigurările de credite
Asigurările de garanţii
Asigurările de pierderi financiare
Asigurările de protecţie juridică
Asigurările de asistenţă ale persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau
absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă

A

B

2
0,85
0,85
0,85
0,5
0,9
0,5
0,7
0,5
0,5
0,85
0,85
0,85
0,85
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7

3
0,85
0,85
0,85
0,5
0,9
0,5
0,7
0,5
0,5
0,85
0,85
0,85
0,85
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.CNPF nr.16/3 din 30.03.2018, în vigoare 01.10.2018]
[Anexa nr.4 modificată prin Hot.CNPF nr.16/3 din 30.03.2018, în vigoare 13.04.2018]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Anexa nr.5
la Regulamentul privind marjele de solvabilitate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011
FORMA MSD_RS
Calculul marjei de solvabilitate disponibile şi ratei
solvabilităţii asigurătorului (reasigurătorului)/
companiei de asigurări
la data de __________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): ______________________________________

Cod IDNO _________________________________________________________________
Nr.
Descriere
d/o
A
1
1 Active admise în Fondurile asiguraţilor (rd.3 col.(4) din Forma A – Active), lei
2 Obligaţii contractuale (Rezervele tehnice de asigurare) (rd.3 col.(3) din Forma D –
Datorii), lei
3 Excedent/deficit în Fondurile asiguraţilor faţă de obligaţiile contractuale (rd.1 –
rd.2), lei
4 Active în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(5) din Forma A – Active),
lei
5 Obligaţii aferente Fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(4) din Forma D –
Datorii), lei
6 Excedent/deficit în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.4 - rd.5), lei
7 Total marja de solvabilitate disponibilă (MSD) (rd.3 + rd.6), lei
8 Total marja de solvabilitate minimă/minimă de garantare (MSM/MSG), lei
9 Rata solvabilităţii ([MSD rd.7/ (MSM/MSG) rd.8] × 100), %

Valoarea Note
2

3

Prin prezenta certific că raportul privind marjele de solvabilitate a fost perfectat în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi actele normative emise de autoritatea de supraveghere.
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii

[Anexa nr.5 modificată prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
[Anexa nr.5 modificată prin Hot. CNPF nr.38/11 din 28.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

Anexa nr.6
la Regulamentul privind marjele de solvabilitate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011
Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurător
(reasigurător)/compania de asigurări
la data de ______________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): __________________________________________
Cod IDNO _____________________________________________________________________
Nr.
d/o
A
1
2
3
4
5

Denumirea

1
Mijloace băneşti în conturi de decontare
Numerar în casierie
Depozite bancare la vedere
Depozite bancare care pot fi retrase necondiţionat
Alte active care pot fi transformate imediat în mijloace băneşti pentru stingerea obligaţiilor
devenite scadente
6 Total active lichide
7 Obligaţii devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare)
8 Obligaţii devenite scadente rezultate din activitatea operaţională, altele decît cele indicate
în rd.7
9 Alte obligaţii devenite scadente
10 Total obligaţii devenite scadente
11 Coeficientul de lichiditate rd.6/ rd.10

Suma,
lei
2

Notă
3

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 actuarului certificat.
Data întocmirii

[Anexa nr.6 modificată prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Anexa nr.7
la Regulamentul privind marjele
de solvabilitate ale asigurătorului
(reasigurătorului), aprobat prin
Hotărârea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

Registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice la data de _______
- Activitate de asigurare de viaţă / - Activitate de asigurare generală
Denumirea asigurătorului
(reasigurătorului)/companiei de asigurări: ____________________
Cod IDNO ____________________________________________
Nr.
d/o

Denumirea
activelor

A
1
1 Valori mobiliare
emise de către
Guvernul RM
sau de altă
autoritate de
stat
1
2
3…
TOTAL
2 Valori mobiliare
emise de
Guvernul,
Banca Centrală
ale oricărui alt
stat sau de o
organizaţie
financiară
internaţională
1
2
3…
TOTAL
3 Acţiuni ale
emitenţilor
admişi pe piaţa
reglementată şi
în cadrul
sistemului
multilateral de
tranzacţionare
1
2
3…
TOTAL
4 Obligaţiuni ale
emitenţilor
admişi pe piaţa
reglementată şi
în cadrul
sistemului
multilateral de
tranzacţionare
1
2
3…
TOTAL
5 Valori mobiliare

Denumirea
instituţiei
unde sunt
deţinute
după caz
valorile
mobiliare,
depozitele
bancare
sau
disponibilităţile
băneşti /
locul
amplasării
bunului
imobil

Numărul
înregistrării, nr.
contului
de decontare,
contului
de depozit, contractului
de depozit, nr.
cadastral
(după
caz)

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suma
Activul
secheseste
trului
arestat,
confiscat, aplicat
este
obiect al
contractelor de
gaj, sursă
de plată a
obligaţiilor
asumate
prin garanţii
bancare
sau mijloc
de acoperire a
altor
obligaţii
(da/nu)
2
3

Monedă Cursul ValoaData
Valoanaţio- oficial rea no- înregis- rea de
nală
la
minală a trării în bilanţ
sau
data activului eviden- la data
valută rapor- în vaţa con- raporstrăină tării
lută la
tabilă
tării,
data
lei
intrării

Valoarea admisă în
fondul
asiguraţilor,
lei

Valoarea admisă în
fondul
asigurătorului,
lei

12

13

in- ietrării şirii

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

6

7

8

9

10

11

care nu sunt
tranzacţionate
pe o piaţă
reglementată
sau în cadrul
sistemului
multilateral de
tranzacţionare
1
2
3…
TOTAL
Disponibilităţi
băneşti în
casierie
TOTAL
Disponibilităţi
în conturi de
decontare
curente în
instituţii
financiare
licenţiate de
Banca
Naţională a
Moldovei,
inclusiv în
valută străină
1
2
3…
TOTAL
Depozite şi
investiţii în
instituţii
financiare
licenţiate de
Banca
Naţională a
Moldovei
1
2
3…
TOTAL
Bunuri
imobiliare
contabilizate ca
bunuri imobile
1
2
3…
TOTAL
Creanţe
aferente
primelor
subscrise în
măsura în care
nu sunt mai
vechi de 60 de
zile de la data
scadentă
prevăzută în
contractul de
asigurare
Creanţe
aferente
primelor de
asigurare
subvenţionate
de către stat în
măsura în care
nu sunt mai
vechi de 180
de zile de la
data scadentă
prevăzută în
contractul de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

asigurare
12 Cota
reasigurătorului
în rezervele
tehnice
TOTAL
ACTIVE

x

x

x

x

x

x

x

Administratorul asigurătorului (reasigurătorului) _______________
Contabil şef ________________
Actuarul certificat ________________
Data întocmirii __________________
Instrucţiune de completare
a Registrului special al activelor admise să acopere rezervele tehnice
1. La completarea registrului special al activelor asigurătorul (reasigurătorul) va ţine cont de prevederile punctului 6 din
prezentul Regulament, precum şi de toate documentele justificative care au stat la baza înregistrării activelor în evidenţa
contabilă. Confirmarea detaliilor menţionate referitoare la activele admise să reprezinte fondurile asiguraţilor se va efectua
prin documente confirmative aferente fiecărui activ admis după caz, certificate eliberate de emitenţi, registratori
independenţi, extrase bancare, rapoarte de casă, extrase din registrul bunurilor imobile, rapoarte de evaluare a activelor,
acte de verificare a decontărilor, care se vor prezenta autorităţii de supraveghere la solicitare.
2. La coloana (2) se va indica prin menţiunea da sau nu dacă activul este arestat, confiscat, este obiect al contractelor
de gaj, sursă de plată a obligaţiilor asumate prin garanţii bancare sau mijloc de acoperire a altor obligaţii, precum şi grevat
de alte sarcini.
3. La coloana (3) se va specifica suma sechestrului aplicat asupra activului (inclusiv aplicarea sechestrului integral sau
parţial asupra activului).
4. La coloana (4) se va indica denumirea instituţiei unde sunt deţinute, după caz, valorile mobiliare, depozitele bancare
sau disponibilităţile băneşti şi locul amplasării bunurilor imobile reflectate separat ca bunuri imobile.
5. La coloana (5) se va indica numărul atribuit aferent fiecărui tip de activ: numărul înregistrării atribuit valorilor
mobiliare, numărul contractului de depozit, contului de depozit şi de decontare, numărul cadastral separat al bunurilor
imobile.
6. La coloanele (6) şi (7), în cazul în care activul este reflectat în valută, se vor completa respectiv valuta şi cursul
oficial al acesteia la data raportării.
7. La coloana (8) se va indica valoarea nominală a activului în valută la data intrării.
8. La coloanele (9) şi (10) se va reflecta data înregistrării în evidenţa contabilă, respectiv data intrării şi ieşirii.
9. La coloana (11) se va reflecta valoarea de bilanţ la data raportării, inclusiv, dacă activele admise sunt în valută , ele
se convertesc în lei conform cursului oficial la data raportării.
10. La coloana (12) se va reflecta valoarea admisă în fondul asiguraţilor care corespunde cerinţelor Cap.IV din
prezentul Regulament în ceea ce priveşte categoria şi în măsura în care acestea corespund cerinţelor de diversificare.
11. La coloana (13) se va reflecta valoarea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor peste limita stabilită de
cerinţele de diversificare şi valoarea activelor neadmise să reprezinte fondurile asiguraţilor va fi atribuită fondurilor
asigurătorului (reasigurătorului).
12. Valoarea totală a activelor înscrise, evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare trebuie să fie, în orice
moment, cel puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice.
13. Creanţele admise la acoperirea rezervelor tehnice în asigurări pe fiecare debitor în parte se vor reflecta într-un
tabel separat în formă electronică, care se va remite la solicitare autorităţii de supraveghere.
Creanţele aferente primelor subscrise la data de___________
Debitor/
contract
de
asigurare

Valoarea
inclusiv
Valoarea
Soldul Creanţe Creanţe
Data
admisă în
admisă în
cu
scadenţei creanţei la care
fondul
fondul
la data termenul termenul <30 31- 61- 91- 121- 181- >365
creanţei
conform raportării de plată de plată zile 60 90 120 180 365 zile asiguraţilor, asigurătorului,
lei
n-a sosit expirat
lei
contractului
zile zile zile zile zile
la data
la data
raportării raportării
Creanţele aferente primelor subscrise

1.
2.
3….
Total
Creanţele aferente primelor de asigurare subvenţionate de către stat conform contractelor încheiate
1.
2.
3….
Total
Administratorul asigurătorului (reasigurătorului)________________
Contabil şef _________________
Actuarul certificat________________
Data întocmirii ___________
[Anexa nr.7 introdusă prin Hot.CNPF nr.17/5 din 21.04.2017, în vigoare 19.05.2017]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare

nr.2/1 din 21 ianuarie 2011
LISTA
actelor normative ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea
Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii care se abrogă
1.Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.91 din
21.11.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la garantarea solvabilităţii organizaţiilor de asigurare (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.416);
2.Ordinul Inspectoratului de Stat 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)
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.280);
3.Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.87 din
06.09.2006 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Ordinul Inspectoratului de Stat pentru
Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.158-160, art.538).

