COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de
răspundere civilă auto internă şi externă
nr. 57/14 din 28.12.2018
(în vigoare 01.02.2019)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-37 art. 234 din 01.02.2019

***
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
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto internă (RCA), conform anexei nr.1.
2. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto externă (Carte Verde), conform anexei nr.2.
3. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea
RCA şi Carte Verde, care se vor întocmi separat, conform anexei nr.3.
4. Asigurătorii (reasigurătorii) prezintă, pe suport de hârtie şi în format electronic, Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare şi Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule rapoartele
specificate la punctele 1 şi 2 lunar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare,
iar rapoartele specificate la punctul 3 se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare –
trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual până la data de 1
martie. În cazul în care apar discrepanţe între rapoartele prezentate pe suport de hârtie şi
varianta electronică a acestora, prevalează datele rapoartelor prezentate pe suport de hârtie.
[Pct.4 completat prin Hot.CNPF nr.45/1 din 22.09.2020, în vigoare 02.10.2020]
[Pct.4 completat prin Hot.CNPF nr.30/4 din 15.07.2019, în vigoare 19.07.2019]

5. Asigurătorii (reasigurătorii) sunt responsabili de corectitudinea, veridicitatea şi
actualitatea informaţiei în rapoartele nominalizate la punctele 1-3, prezentate autorităţii de
supraveghere.
6. În cazurile de neprezentare sau prezentare tardivă a rapoartelor conform punctului 4,
precum şi conţinând date eronate sau incomplete, persoanele cu funcţii de răspundere sunt
pasibile de răspundere conform legislaţiei.
7. Se abrogă Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi
Fondurilor Nestatale de Pensii nr.112 din 24.11.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2004, nr.226-232, art.486), cu modificările ulterioare.
8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2019.
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Valeriu CHIŢAN

Nr.57/14. Chişinău, 28 decembrie 2018.

Anexa nr.1
la Hotărârea CNPF
nr.57/14 din 28.12.2018
RAPORT
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)

al asigurătorului _________________________
pentru luna ________________ 20__
Denumirea Codul
Categoria autovehiculului
Total
indicatorului rând. autoturisme autovehicule tractoare
alte
moto- perioada
de la
(până la 9
pentru
rutiere autove- ciclete de ra- începutul
locuri)
transport de
hicule
portare
anului
persoane
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Numărul
010
poliţelor
eliberate,
inclusiv:
I. a) pentru
011
termen de un
an
b) pentru
012
termen scurt
II. a)
013
persoanelor
fizice
b) persoanelor 014
juridice
III. a) pentru
015
autovehicule
b) pentru
016
remorci
Numărul
020
poliţelor în
vigoare
Primele brute
030
subscrise
calculate,
inclusiv:
I. a) pentru
031
poliţele
eliberate pe
termen de un
an
b) pentru
032
poliţele
eliberate pe
termen scurt
II. a) persoane 033
fizice
b) persoane
034
juridice
III. a) pentru
035
autovehicule
b) pentru
036
remorci
040
Numărul total
al
despăgubirilor
de asigurare
achitate,
inclusiv:
041
a) pentru
prejudicii
cauzate
bunurilor
b) pentru
042

prejudiciu
cauzat
sănătăţii
Suma totală a
despăgubirilor
de asigurare
achitate,
inclusiv:
I. a) pentru
prejudicii
cauzate
bunurilor
b) pentru
prejudiciu
cauzat
sănătăţii
II. a)
persoanelor
fizice
b) persoanelor
juridice
Numărul
cazurilor de
asigurare
declarate, dar
nesoluţionate
(neachitate) la
sfârşitul
perioadei de
raportare
Rezerva
daunelor
declarate, dar
nesoluţionate
(neachitate) la
sfârşitul
perioadei de
raportare
Contul de
garantare
aferent
asigurărilor
RCA
Suma
despăgubirilor
de asigurare
achitate din
Contul de
garantare

050

051

052

053

054
060

070

080

x

x

x

x

x

090

x

x

x

x

x

Conducătorul asigurătorului _________________
Nume, Prenume

Persoana responsabilă ______________________
Nume, Prenume

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 şi 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 şi 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 şi 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. 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
aceleiaşi 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.
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.CNPF nr.45/1 din 22.09.2020, în vigoare 02.10.2020]
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.CNPF nr.30/4 din 15.07.2019, în vigoare 19.07.2019]

Anexa nr.2
la Hotărârea CNPF
nr.57/14 din 28.12.2018
RAPORT
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde)
al asigurătorului ________________________
pentru luna ________________ 20__
Indicii

Cod
rând.

Numărul
certificatelor
Carte Verde
eliberate,
inclusiv:
a) persoanelor
fizice
b) persoanelor
juridice
Numărul
certificatelor
Carte Verde în
vigoare,
inclusiv
a) persoane
fizice
b) persoane
juridice
Primele brute
subscrise
calculate în
monedă
naţională,
inclusiv
a) persoane
fizice
b) persoane
juridice

010

011
012
020

021
022
030

031
032

zona 1
zona 2
zona 3
Total
perioa- de la în- perioa- de la în- perioa- de la în- perioa- de la înda de ra- ceputul da de ra- ceputul da de ra- ceputul da de ra- ceputul
portare anului portare anului portare anului portare anului

Contribuţiile
lunare în
Fondul de
compensare
în monedă
naţională
Prime de
reasigurare
(calculate)
transmise la
BNAA în
monedă
naţională
Numărul total
al
despăgubirilor
de asigurare
achitate,
inclusiv
I. a) pentru
prejudicii
cauzate
bunurilor
b) pentru
prejudiciu
cauzat
sănătăţii
II. a)
persoanelor
fizice
b)persoanelor
juridice
Suma totală a
despăgubirilor
de asigurare
achitate în
monedă
naţională,
inclusiv:
I. a) pentru
prejudicii
cauzate
bunurilor
b) pentru
prejudiciu
cauzat
sănătăţii
c) prejudiciu
moral
d) alte
(comision
pentru
regularizarea
daunei)
II. a)
persoanelor
fizice
b)persoanelor
juridice
Numărul
cazurilor de
asigurare
declarate, dar

040

050

060

061

062

063

064
070

071

072

073
074

075

076
080

nesoluţionate
(neachitate) la
sfârşitul
perioadei de
raportare
Rezerva
090
daunelor
declarate, dar
nesoluţionate
(neachitate) la
sfârşitul
perioadei de
raportare în
monedă
naţională
Suma
100
despăgubirilor
de asigurare
recuperate de
la
reasigurători
conform
contractului de
reasigurare, în
monedă
naţională
Conducătorul asigurătorului _________________
Nume, Prenume

Persoana responsabilă ______________________
Nume, Prenume

Modul de completare
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 sfârşitul 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 şi 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 şi 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.
[Anexa nr.2 în redacţia Hot.CNPF nr.45/1 din 22.09.2020, în vigoare 02.10.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Hot.CNPF nr.30/4 din 15.07.2019, în vigoare 19.07.2019]

Anexa nr.3
la Hotărârea CNPF
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.

1.
2.
3.

Indicatori

Prime câştigate, lei = (1)-(2)-(3)
Modificarea rezervei riscurilor
neexpirate, lei
(RRN1 – RRN0) (+/-)

6.

Despăgubiri de asigurare
achitate, lei
Modificarea rezervei de daune
declarate, dar nesoluţionate, lei
(RDDN1 – RDDN0) (+/-)

8.

Modificarea rezervei de daune
neavizate, lei
(RDN1 – RDN0) (+/-)

9.

Recuperări provenite din regres
sau subrogaţii, lei
Alte cheltuieli tehnice (experţi,
regularizare daune, etc.), lei
Total cheltuieli cu daunele, lei
= (6)+(7)+(8)-(9)+(10)
Cheltuieli administrative, lei
Cheltuieli de achiziţie
(comisioanele şi alte remunerări
ale intermediarilor), lei
Modificarea cheltuielilor de
achiziţie reportate, lei
(Chelt.rep.1 – Chelt.rep0)
(+/-)
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 operaţională combinată,
% = (18) + (19) + (20)

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Valoarea aferentă pentru
12 luni anterioare
datei de raportare

Prime brute subscrise, lei
Prime pe contractele
rezoluţionate şi anulate, lei
Modificarea rezervei de prime
necâştigate, lei
(RPN1 – RPN0) (+/-)

4.
5.

7.

Valoarea
la data
raportării

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
întocmeşte separat pentru tipurile de asigurare RCA/Carte Verde, se completează

cumulativ de la începutul anului, precum şi aferent pentru 12 luni anterioare
datei de raportare şi se prezintă trimestrial CNPF. Indicatorii din prezentul raport se
vor referi exclusiv la tipurile de asigurare RCA şi Carte Verde.
1. La rândul 1 se vor reflecta primele brute subscrise calculate pe contractele
încheiate şi cele rezultate din reperfectarea acestora de la începutul anului şi pentru
12 luni anterioare datei de raportare .
2. La rândul 2 se vor reflecta primele pe contractele rezoluţionate şi anulate.
3. La rândurile 3 şi 5 se vor reflecta modificările soldului RPN şi respectiv RRN
la sfârşitul perioadei de raportare, în comparaţie 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 şi 8 se vor reflecta modificările soldului RDDN şi respectiv
RDN la sfârşitul perioadei de raportare în comparaţie cu soldurile acestora la
începutul perioadei de raportare.
6. La rândul 9 se vor reflecta veniturile încasate din recuperările din regrese şi
subrogaţii.
7. La rândul 10 se vor reflecta alte cheltuieli ce ţin de soluţionarea şi
regularizarea dosarelor de daună.
8. La rândul 12 se va reflecta mărimea cheltuielilor administrative, legate de
activitatea operaţională, cu excepţia cheltuielilor de achiziţie, atribuite tipului de
asigurare respectiv. Asigurătorii (reasigurătorii) vor determina mărimea cheltuielilor
administrative (cheltuieli privind remunerarea muncii, impozitele, taxele şi contribuţiile
în buget, serviciile comunale şi de locaţiune, deservirea tehnică, amortizarea şi
reparaţia mijloacelor fixe, cheltuieli de transport, pregătire şi reciclare a cadrelor, de
publicitate şi altele, după caz), repartizate în baza primelor brute subscrise prin
combinare cu numărul poliţelor 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 şi numărul poliţelor constituie 80%/20%).
9. La rândul 13 se vor reflecta comisioanele şi alte retribuţii achitate
intermediarilor pentru intermedierea contractelor de asigurare respective.
10. La rândul 14 se va reflecta modificarea cheltuielilor de achiziţie reportate la
sfârşitul perioadei de raportare faţă 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 şi nu au fost cuprinse în rândurile 12-13.
[Anexa nr.3 în redacţia Hot.CNPF nr.45/1 din 22.09.2020, în vigoare 02.10.2020]
[Anexa nr.3 completată prin Hot.CNPF nr.30/4 din 15.07.2019, în vigoare 19.07.2019]

Anexa nr.4
la Hotărârea CNPF
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.

1.
2.
3.
4.

Indicatori

Prime brute subscrise, lei
Prime pe contractele rezoluţionate şi anulate, lei
Prime brute subscrise cedate în reasigurare, lei
Modificarea rezervei de prime necâştigate, lei
(RPN1 – RPN0) (+/-)

5. Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva de
primă necâştigată, lei
(cota RE în RPN1 – cota RE în RPN0) (+/-)
6. Prime nete câştigate, lei = (1)-(2)-(3)-(4)+(5)
7. Comisioane primite de la reasigurători, lei

Valoarea Valoarea aferentă
la data
pentru 12 luni
raportării anterioare datei
de raportare

8. Modificarea rezervei riscurilor neexpirate, lei
(RRN1 – RRN0) (+/-)
9. Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva
riscurilor neexpirate, lei
(cota RE în RPN1 – cota RE în RRN0) (+/-)
10. Despăgubiri de asigurare achitate, lei
11. Despăgubiri recuperate de la reasigurători, lei
12. Modificarea rezervei de daune declarate, dar
nesoluţionate, lei
(RDDN1 – RDDN0) (+/-)
13. Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva de
daune declarate, dar nesoluţionate, lei
(cota RE în RDDN1 – cota RE în RDDN0) (+/-)
14. Modificarea rezervei de daune neavizate, lei
(RDN1 – RDN0) (+/-)
15. Modificarea cotei reasigurătorului în rezerva de
daune neavizate, lei
(cota RE în RDN1 – cota RE în RDN0) (+/-)
16. Recuperări provenite din regres sau subrogaţii, lei
17. Alte cheltuieli tehnice (experţi, regularizare daune,
etc.), lei
18. Total cheltuieli nete cu daunele, lei = (10)-(11)+
(12)-(13)+(14)-(15)-(16)+(17)
19. Cheltuieli administrative, lei
20. Cheltuieli de achiziţie (comisioanele şi alte
remunerări ale intermediarilor), lei
21. Modificarea cheltuielilor de achiziţie reportate, lei
(Chelt.rep.1 – Chelt.rep0) (+/-)
22. Alte cheltuieli, lei
23. Total cheltuieli, lei = (18)+(19)+(20)-(21)+(22)
24. Rezultat (excedent/deficit) tehnic net, lei = (6)+
(7)-(8)+(9)-(23)
25. Rata daunelor nete,% = (18)/(6) * 100%
26. Rata comisioanelor nete, % = [(20)-(21)]/(6)
*100%
27. Rata cheltuielilor nete, % = [(19)+(22)]/(6) * 100%
28. Rata operaţională 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
întocmeşte separat pentru tipurile de asigurare RCA/Carte Verde, se completează
cumulativ de la începutul anului, precum şi aferent pentru 12 luni anterioare datei de
raportare şi 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 şi cele rezultate din reperfectarea acestora de la începutul anului şi pentru 12
luni anterioare datei de raportare .
2. La rândul 2 se vor reflecta primele pe contractele rezoluţionate şi anulate.
3. La rândul 3 se vor reflecta primele subscrise cedate în reasigurare.
4. La rândurile 4 şi 8 se vor reflecta modificările soldului RPN şi respectiv RRN la
sfârşitul perioadei de raportare, în comparaţie cu soldurile acestora la începutul perioadei
de raportare.
5. La rândurile 5 şi 9 se vor reflecta modificările cotei reasigurătorului în RPN şi
respectiv RRN la sfârşitul perioadei de raportare, în comparaţie 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 şi 14 se vor reflecta modificările soldului RDDN şi respectiv RDN
la sfârşitul perioadei de raportare în comparaţie cu soldurile acestora la începutul
perioadei de raportare.
9. La rândurile 13 şi 15 se vor reflecta modificările cotei reasigurătorului în RDDN şi
respectiv RDN la sfârşitul perioadei de raportare, în comparaţie cu valoarea acesteia la
începutul perioadei de raportare.
10. La rândul 16 se vor reflecta veniturile încasate din recuperările din regrese şi
subrogaţii.
11. La rândul 17 se vor reflecta alte cheltuieli ce ţin de soluţionarea şi regularizarea
dosarelor de daună.
12. La rândul 19 se va reflecta mărimea cheltuielilor administrative, legate de
activitatea operaţională, cu excepţia cheltuielilor de achiziţie, atribuite tipului de asigurare
respectiv. Asigurătorii (reasigurătorii) vor determina mărimea cheltuielilor administrative
(cheltuieli privind remunerarea muncii, impozitele, taxele şi contribuţiile în buget, serviciile
comunale, servicii de locaţiune, deservirea tehnică, amortizarea şi reparaţia mijloacelor
fixe, cheltuieli de transport, pregătire şi reciclare a cadrelor, de publicitate şi altele, după
caz), repartizate în baza primelor brute subscrise prin combinare cu numărul poliţelor
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 şi numărul poliţelor
constituie 80%/20%).
13. La rândul 20 se vor reflecta comisioanele şi alte retribuţii achitate intermediarilor
pentru intermedierea contractelor de asigurare respective.
14. La rândul 21 se va reflecta modificarea cheltuielilor de achiziţie reportate la
sfârşitul perioadei de raportare faţă 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 şi nu au fost cuprinse în rândurile 19-20.
*Abrevierile utilizate în rapoarte reprezintă:
RPN – rezerva primei necâştigate;
RPN0 şi RPN1– rezerva primei necâştigate la începutul perioadei de raportare
(respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) şi
sfârşitul perioadei de raportare;
cota RE în RPN0 şi RPN1 – cota reasigurătorului în rezerva primei necâştigate la
începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei
aferente pentru 12 luni anterioare) şi sfârşitul 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) şi
sfârşitul perioadei de raportare;
cota RE în RRN0 şi RRN1 – cota reasigurătorului în rezerva riscurilor neexpirate la
începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei
aferente pentru 12 luni anterioare) şi sfârşitul perioadei de raportare;
RDDN – rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate;
RDDN0, RDDN1 - rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate la începutul
perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru
12 luni anterioare) şi sfârşitul perioadei de raportare;
cota RE în RDDN0 şi RDDN1 – cota reasigurătorului în rezerva de daune declarate,
dar nesoluţionate la începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau
începutul perioadei aferente pentru 12 luni anterioare) şi sfârşitul 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) şi
sfârşitul perioadei de raportare;
cota RE în RDN0 şi RDN1 – cota reasigurătorului în rezerva de daune neavizate la
începutul perioadei de raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei
aferente pentru 12 luni anterioare) şi sfârşitul perioadei de raportare;
Chelt,rep.0, Chelt.rep.1 - cheltuielile de achiziţie reportate la începutul perioadei de
raportare (respectiv începutul anului sau începutul perioadei aferente pentru 12 luni

anterioare) şi sfârşitul perioadei de raportare.
[Anexa nr.4 introdusă prin Hot.CNPF nr.45/1 din 22.09.2020, în vigoare 02.10.2020]

