REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

HOTĂRÂRE
22 septembrie 2020

Nr.45/1

Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/14 din 28.12.2018
În temeiul prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.407/2006 cu privire la
asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
art.38 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),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂȘTE:
1. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/14 din 28.12.2018 cu
privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)
aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.30-37, art.234) se modifică
după cum urmează:
1) Punctul 4, după textul „trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare
perioadei de raportare” se completează cu cuvintele „și anual până la data de 1
martie”.
2) Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.57/14 din 28.12.2018
RAPORT
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)
al asigurătorului _________________________
pentru luna ________________ 20__

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 77, mun. Chișinău, MD 2012, tel: (373 22) 859 401, www.cnpf.md, e-mail: office@cnpf.md

Denumirea indicatorului

1

Codu
Categoria autovehiculului
Total
l
autoturisme autovehic tractoare alte
motoci perioada de la
rând. ( până la 9 ule
rutiere autovehi clete
de
începu
locuri)
pentru
cule
raportar tul
transport
e
anului
de
persoane
2

Numărul polițelor eliberate,
inclusiv:

010

I. a) pentru termen de un an

011

b) pentru termen scurt

012

II. a) persoanelor fizice

013

b) persoanelor juridice

014

III. a) pentru autovehicule

015

b) pentru remorci

016

Numărul polițelor în vigoare

020

Primele brute subscrise calculate,
inclusiv:

030

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

9

I. a) pentru polițele eliberate pe 031
termen de un an
b) pentru polițele eliberate pe termen 032
scurt
II. a) persoane fizice

033

b) persoane juridice

034

III. a) pentru autovehicule

035

b) pentru remorci

036

Numărul total al despăgubirilor de
asigurare achitate, inclusiv:

040

a) pentru
bunurilor

prejudicii

cauzate 041

b) pentru prejudiciu cauzat sănătății 042
Suma totală a despăgubirilor de
asigurare achitate, inclusiv:

050

I. a) pentru prejudicii cauzate 051
bunurilor
b) pentru prejudiciu cauzat sănătății 052
II. a) persoanelor fizice

053

b) persoanelor juridice

054

Numărul cazurilor de asigurare
declarate, dar nesoluționate
(neachitate) la sfârșitul perioadei
de raportare

060

Rezerva daunelor declarate, dar 070
nesoluționate
(neachitate)
la
sfârșitul perioadei de raportare
Contul de garantare aferent 080
asigurărilor RCA
Suma despăgubirilor de asigurare
090
achitate din Contul de garantare

Conducătorul asigurătorului _________________
Nume, Prenume
Persoana responsabilă ___________________ Nume, Prenume

2

Modul de completare
a Raportului privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)
1. Raportul cu privire la asigurarea obligatorie RCA se completează lunar pe baza registrelor
contractelor încheiate şi daunelor achitate şi va cuprinde datele cu privire la numărul poliţelor
eliberate, primele brute subscrise, despăgubirile de asigurare achitate, numărul cazurilor de
asigurare, rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârşitul perioadei de raportare,
separat pe tipurile de autovehicule, iar contul de garantare aferent asigurărilor RCA și suma
despăgubirilor achitate din Contul de garantare – în total pe toate tipurile de autovehicule.
2. Indicatorii privind numărul poliţelor eliberate, numărul poliţelor în vigoare, primele brute
subscrise calculate, numărul total al despăgubirilor de asigurare achitate, suma totală a
despăgubirilor de asigurare achitate, numărul cazurilor de asigurare declarate, dar
nesoluţionate și rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârşitul perioadei de
raportare, vor corespunde cu indicatorii respectivi din rapoartele privind activitatea de bază
a asigurătorului (reasigurătorului) şi rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului),
prezentate Autorităţii de supraveghere.
3. Indicatorii privind numărul poliţelor în vigoare, numărul cazurilor de asigurare declarate,
dar nesoluţionate și rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârșitul perioadei de
raportare vor avea aceleași valori atât în perioada de raportare, cât şi de la începutul anului.
4. Indicatorul privind Contul de garantare aferent asigurărilor RCA (rd.080) de la începutul
anului se va determina în felul următor: Contul de garantare RCA de la începutul anului din
luna precedentă + Contul de garantare RCA din luna de raportare curentă – minim dintre
Contul de garantare aferent aceleiași luni de raportoare din anul precedent sau Despăgubirile
de asigurarea achitate pe parcursul lunii de raportare.
5. Indicatorul privind Suma despăgubirilor de asigurare achitate din Contul de garantare RCA
(rd.090) va include suma despăgubirilor achitate cu coordonarea prealabilă a CNPF potrivit
actelor normative.”.

3) Anexa nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.57/14 din 28.12.2018
RAPORT
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde)
al asigurătorului ________________________
pentru luna ________________ 20__
Indicii

Numărul certificatelor
Carte Verde eliberate,
inclusiv:

Cod
zona 1
zona 2
rând. perioada
de la
perioada
de la
de
începutul
de
începutul
raportare anului raportare
anului
010

a) persoanelor fizice

011

b) persoanelor juridice

012

zona 3
perioada
de
raportare

Total

de la
perioada
de la
începutul
de
începutul
anului raportare anului

Numărul
certificatelor 020
Carte Verde în vigoare,
inclusiv
a) persoane fizice

021

b) persoane juridice

022

Primele brute subscrise

030

3

calculate în monedă
națională, inclusiv
a) persoane fizice

031

b) persoane juridice

032

Contribuțiile lunare în
Fondul de compensare în
monedă națională

040

Prime de reasigurare 050
(calculate) transmise la
BNAA în monedă națională
Numărul total al
060
despăgubirilor de
asigurare achitate, inclusiv
I. a) pentru prejudicii 061
cauzate bunurilor
b) pentru prejudiciu cauzat 062
sănătății
II. a) persoanelor fizice

063

b)persoanelor juridice

064

Suma totală a
despăgubirilor de
asigurare achitate în
monedă națională,
inclusiv:

070

I. a) pentru prejudicii 071
cauzate bunurilor
b) pentru prejudiciu cauzat 072
sănătății
c) prejudiciu moral

073

d) alte (comision pentru 074
regularizarea daunei)
II. a) persoanelor fizice

075

b)persoanelor juridice

076

Numărul cazurilor de
080
asigurare declarate, dar
nesoluționate (neachitate)
la sfârșitul perioadei de
raportare
Rezerva daunelor
090
declarate, dar
nesoluționate (neachitate)
la sfârșitul perioadei de
raportare în monedă
națională
Suma despăgubirilor de 100
asigurare recuperate de la
reasigurători
conform
contractului
de
reasigurare, în monedă
națională
Conducătorul asigurătorului _________________
Nume, Prenume
Persoana responsabilă ___________________ Nume, Prenume

Modul de completare
4

a Raportului privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde)
1. Raportul cu privire la asigurarea obligatorie Carte Verde se completează lunar pe baza
registrelor contractelor încheiate şi daunelor achitate şi va cuprinde datele cu privire la
certificatele eliberate, primele brute subscrise, despăgubirile de asigurare achitate, numărul
cazurilor de asigurare şi rezerva daunelor declarată, dar nesoluţionată la sfârșitul perioadei
de raportare, pe categorii de autovehicule.
2. Indicatorii privind numărul poliţelor eliberate, numărul poliţelor în vigoare, primele brute
subscrise calculate, numărul total al despăgubirilor de asigurare achitate, suma totală a
despăgubirilor de asigurare achitate, numărul cazurilor de asigurare declarate, dar
nesoluţionate și rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârşitul perioadei de
raportare, vor corespunde cu indicatorii respectivi din rapoartele privind activitatea de bază
a asigurătorului (reasigurătorului) şi rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului),
prezentate Autorităţii de supraveghere.
3. Contribuţiile lunare în Fondul de compensare vor corespunde cu mărimea contribuţiei
stabilită în conformitate cu pct.7 din Regulamentul privind Fondul de compensare, aprobat
prin Hotărârea CNPF nr.23/3 din 29 mai 2008.
4. Primele de reasigurare (calculate) transmise la BNAA vor corespunde cu mărimea
determinată în conformitate cu contractul de reasigurare “Excedent de daună”, aprobat de
Comitetul de monitorizare al Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări Carte
Verde.
5. Indicatorii privind numărul poliţelor în vigoare, numărul cazurilor de asigurare declarate,
dar nesoluţionate și rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârşitul perioadei de
raportare vor avea aceleaşi valori atât în perioada de raportare, cât şi de la începutul anului.”.

4) Anexa nr.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.57/14 din 28.12.2018
Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA /
Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea Carte Verde
al asigurătorului ________________________
pentru 01.01.20__ - ______20__
Nr.

Indicatori

1.
2.
3.

Prime brute subscrise, lei
Prime pe contractele rezoluționate și anulate, lei
Modificarea rezervei de prime necâștigate, lei (𝑅𝑃𝑁1 − 𝑅𝑃𝑁0 )
(+/-)
Prime câștigate, lei = (1)-(2)-(3)
Modificarea rezervei riscurilor neexpirate, lei (𝑅𝑅𝑁1 − 𝑅𝑅𝑁0 )
(+/-)
Despăgubiri de asigurare achitate, lei
Modificarea rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, lei
(𝑅𝐷𝐷𝑁1 − 𝑅𝐷𝐷𝑁0 ) (+/-)
Modificarea rezervei de daune neavizate, lei (𝑅𝐷𝑁1 − 𝑅𝐷𝑁0 ) (+/-)
Recuperări provenite din regres sau subrogații, lei

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valoarea
la data
raportării

Valoarea
aferentă pentru
12 luni
anterioare datei
de raportare

5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alte cheltuieli tehnice (experți, regularizare daune, etc.), lei
Total cheltuieli cu daunele, lei = (6)+(7)+(8)-(9)+(10)
Cheltuieli administrative, lei
Cheltuieli de achiziție (comisioanele și alte remunerări ale
intermediarilor), lei
Modificarea cheltuielilor de achiziție reportate, lei (𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡.𝑟𝑒𝑝.1 −
𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡.𝑟𝑒𝑝.0 ) (+/-)
Alte cheltuieli, lei
Total cheltuieli, lei = (11)+(12)+(13)-(14)+(15)
Rezultat (excedent/deficit) tehnic, lei = (4)-(5)-(16)
Rata daunelor,% = (11)/(4) * 100%
Rata comisioanelor, % = [(13)-(14)]/(4) *100%
Rata cheltuielilor, % = [(12)+(15)]/(4) * 100%
Rata operațională combinată, % = (18) + (19) + (20)

Conducătorul asigurătorului _________________
Actuarul asigurătorului

___________________

Modul de completare
al Raportului privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA/Carte Verde
Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA/Carte Verde se întocmește
separat pentru tipurile de asigurare RCA/Carte Verde, se completează cumulativ de la
începutul anului, precum și aferent pentru 12 luni anterioare datei de raportare și se prezintă
trimestrial CNPF. Indicatorii din prezentul raport se vor referi exclusiv la tipurile de asigurare
RCA și Carte Verde.
1. La rândul 1 se vor reflecta primele brute subscrise calculate pe contractele încheiate și cele
rezultate din reperfectarea acestora de la începutul anului și pentru 12 luni anterioare datei de
raportare.
2. La rândul 2 se vor reflecta primele pe contractele rezoluționate și anulate.
3. La rândurile 3 și 5 se vor reflecta modificările soldului RPN și respectiv RRN la sfârșitul
perioadei de raportare, în comparație cu soldurile acestora la începutul perioadei de
raportare.
4. La rândul 6 se vor reflecta despăgubirile de asigurare achitate în perioada de raportare.
5. La rândurile 7 și 8 se vor reflecta modificările soldului RDDN și respectiv RDN la sfârșitul
perioadei de raportare în comparație cu soldurile acestora la începutul perioadei de raportare.
6. La rândul 9 se vor reflecta veniturile încasate din recuperările din regrese și subrogații.
7. La rândul 10 se vor reflecta alte cheltuieli ce țin de soluționarea și regularizarea dosarelor
de daună.
8. La rândul 12 se va reflecta mărimea cheltuielilor administrative, legate de activitatea
operațională, cu excepția cheltuielilor de achiziție, atribuite tipului de asigurare respectiv.
Asigurătorii (reasigurătorii) vor determina mărimea cheltuielilor administrative (cheltuieli
privind remunerarea muncii, impozitele, taxele și contribuțiile în buget, serviciile comunale și
de locațiune, deservirea tehnică, amortizarea și reparația mijloacelor fixe, cheltuieli de
transport, pregătire și reciclare a cadrelor, de publicitate și altele, după caz), repartizate în
baza primelor brute subscrise prin combinare cu numărul polițelor emise, exceptând riscurile
cuprinse în clasele 5 şi 11 din Anexa nr.1 la Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, utilizând
sistemul de ponderare în funcţie de portofoliul asigurătorului (media ponderată, sistemul de
ponderare dintre prime și numărul polițelor constituie 80%/20%).
6

9. La rândul 13 se vor reflecta comisioanele și alte retribuții achitate intermediarilor pentru
intermedierea contractelor de asigurare respective.
10. La rândul 14 se va reflecta modificarea cheltuielilor de achiziție reportate la sfârșitul
perioadei de raportare față de cele de la începutul perioadei de raportare.
11. La rândul 15 se vor reflecta alte cheltuieli ale asigurătorului care au vizat acest tip de
asigurare și nu au fost cuprinse în rândurile 12-13.”.

5) Se completează cu Anexa nr.4 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.4
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.57/14 din 28.12.2018
Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA /
Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde
al asigurătorului ________________________
pentru 01.01.20__ - ______20__
Nr.

Indicatori

1.
2.
3.
4.

Prime brute subscrise, lei
Prime pe contractele rezoluționate și anulate, lei
Prime brute subscrise cedate în reasigurare, lei
Modificarea rezervei de prime necâștigate, lei (𝑅𝑃𝑁1 − 𝑅𝑃𝑁0 )
(+/-)
Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva de primă necâștigată,
lei (𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝑃𝑁1 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝑃𝑁0 ) (+/-)
Prime nete câștigate, lei = (1)-(2)-(3)-(4)+(5)
Comisioane primite de la reasigurători, lei
Modificarea rezervei riscurilor neexpirate, lei (𝑅𝑅𝑁1 − 𝑅𝑅𝑁0 )
(+/-)
Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva riscurilor neexpirate,
lei (𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝑅𝑁1 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝑅𝑁0 ) (+/-)
Despăgubiri de asigurare achitate, lei
Despăgubiri recuperate de la reasigurători, lei
Modificarea rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, lei
(𝑅𝐷𝐷𝑁1 − 𝑅𝐷𝐷𝑁0 ) (+/-)
Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva de daune declarate,
dar nesoluționate, lei (𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝐷𝐷𝑁1 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝐷𝐷𝑁0 )
(+/-)
Modificarea rezervei de daune neavizate, lei (𝑅𝐷𝑁1 − 𝑅𝐷𝑁0 ) (+/-)
Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva de daune neavizate,
lei (𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝐷𝑁1 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸 î𝑛 𝑅𝐷𝑁0 ) (+/-)
Recuperări provenite din regres sau subrogații, lei
Alte cheltuieli tehnice (experți, regularizare daune, etc.), lei
Total cheltuieli nete cu daunele, lei = (10)-(11)+(12)-(13)+(14)(15)-(16)+(17)
Cheltuieli administrative, lei
Cheltuieli de achiziție (comisioanele și alte remunerări ale
intermediarilor), lei
Modificarea cheltuielilor de achiziție reportate, lei (𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡.𝑟𝑒𝑝.1 −
𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡.𝑟𝑒𝑝.0 ) (+/-)
Alte cheltuieli, lei
Total cheltuieli, lei = (18)+(19)+(20)-(21)+(22)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Valoarea la
data
raportării

Valoarea aferentă
pentru 12 luni
anterioare datei
de raportare
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24.
25.
26.
27.
28.

Rezultat (excedent/deficit) tehnic net, lei = (6)+(7)-(8)+(9)-(23)
Rata daunelor nete,% = (18)/(6) * 100%
Rata comisioanelor nete, % = [(20)-(21)]/(6) *100%
Rata cheltuielilor nete, % = [(19)+(22)]/(6) * 100%
Rata operațională combinată netă, % = (25) + (26) + (27)
Conducătorul asigurătorului _________________
Actuarul asigurătorului
___________________

Modul de completare
al Raportului privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA/Carte Verde
Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA/Carte Verde se întocmește
separat pentru tipurile de asigurare RCA/Carte Verde, se completează cumulativ de la
începutul anului, precum și aferent pentru 12 luni anterioare datei de raportare și se prezintă
trimestrial CNPF. Indicatorii din prezentul raport se vor referi exclusiv la tipurile de asigurare
RCA/Carte Verde.
1. La rândul 1 se vor reflecta primele brute subscrise calculate pe contractele încheiate și cele
rezultate din reperfectarea acestora de la începutul anului și pentru 12 luni anterioare datei de
raportare.
2. La rândul 2 se vor reflecta primele pe contractele rezoluționate și anulate.
3. La rândul 3 se vor reflecta primele subscrise cedate în reasigurare.
4. La rândurile 4 și 8 se vor reflecta modificările soldului RPN și respectiv RRN la sfârșitul
perioadei de raportare, în comparație cu soldurile acestora la începutul perioadei de
raportare.
5. La rândurile 5 și 9 se vor reflecta modificările cotei reasigurătorului în RPN și respectiv
RRN la sfârșitul perioadei de raportare, în comparație cu valoarea acesteia la începutul
perioadei de raportare.
6. La rândul 7 se vor reflecta comisioanele primite de la reasigurători în perioada de
raportare.
7. La rândul 10 se vor reflecta despăgubirile de asigurare achitate în perioada de raportare.
8. La rândurile 12 și 14 se vor reflecta modificările soldului RDDN și respectiv RDN la
sfârșitul perioadei de raportare în comparație cu soldurile acestora la începutul perioadei de
raportare.
9. La rândurile 13 și 15 se vor reflecta modificările cotei reasigurătorului în RDDN și respectiv
RDN la sfârșitul perioadei de raportare, în comparație cu valoarea acesteia la începutul
perioadei de raportare.
10. La rândul 16 se vor reflecta veniturile încasate din recuperările din regrese și subrogații.
11. La rândul 17 se vor reflecta alte cheltuieli ce țin de soluționarea și regularizarea dosarelor
de daună.
12. La rândul 19 se va reflecta mărimea cheltuielilor administrative, legate de activitatea
operațională, cu excepția cheltuielilor de achiziție, atribuite tipului de asigurare respectiv.
Asigurătorii (reasigurătorii) vor determina mărimea cheltuielilor administrative (cheltuieli
privind remunerarea muncii, impozitele, taxele și contribuțiile în buget, serviciile comunale,
servicii de locațiune, deservirea tehnică, amortizarea și reparația mijloacelor fixe, cheltuieli
de transport, pregătire și reciclare a cadrelor, de publicitate și altele, după caz), repartizate în
baza primelor brute subscrise prin combinare cu numărul polițelor emise, exceptând riscurile
cuprinse în clasele 5 şi 11 din Anexa nr.1 la Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, utilizând
sistemul de ponderare în funcţie de portofoliul asigurătorului (media ponderată, sistemul de
ponderare dintre prime și numărul polițelor constituie 80%/20%).
8

13. La rândul 20 se vor reflecta comisioanele și alte retribuții achitate intermediarilor pentru
intermedierea contractelor de asigurare respective.
14. La rândul 21 se va reflecta modificarea cheltuielilor de achiziție reportate la sfârșitul
perioadei de raportare față de cele de la începutul perioadei de raportare.
15. La rândul 22 se vor reflecta alte cheltuieli ale asigurătorului care au vizat acest tip de
asigurare și nu au fost cuprinse în rândurile 19-20.
*Abrevierile utilizate în rapoarte reprezintă:
RPN – rezerva primei necâștigate;
RPN0 și RPN1– rezerva primei necâștigate la începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau
începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de raportare;
cota RE în RPN0 și RPN1 – cota reasigurătorului în rezerva primei necâștigate la începutul perioadei de raportare
(respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de
raportare;
RRN – rezerva riscurilor neexpirate;
RRN0, RRN1- rezerva riscurilor neexpirate la începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau
începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de raportare;
cota RE în RRN0 și RRN1 – cota reasigurătorului în rezerva riscurilor neexpirate la începutul perioadei de
raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul
perioadei de raportare;
RDDN – rezerva de daune declarate, dar nesoluționate;
RDDN0, RDDN1 - rezerva de daune declarate, dar nesoluționate la începutul perioadei de raportare (respectiv
începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de raportare;
cota RE în RDDN0 și RDDN1 – cota reasigurătorului în rezerva de daune declarate, dar nesoluționate la începutul
perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și
sfârșitul perioadei de raportare;
RDN – rezerva de daune neavizate;
RDN0, RDN1 – rezerva de daune neavizate la începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau
începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de raportare;
cota RE în RDN0 și RDN1 – cota reasigurătorului în rezerva de daune neavizate la începutul perioadei de raportare
(respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de
raportare;
Chelt,rep.0, Chelt.rep.1 - cheltuielile de achiziție reportate la începutul perioadei de raportare (respectiv începutul
anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) și sfârșitul perioadei de raportare. ”.

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Valeriu CHIȚAN,
PREȘEDINTE
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