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Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare  
nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare,  
avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor  
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
 
În contextul procesului de liberalizare a tarifelor de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto, întru asigurarea aplicării conforme a cadrului normativ și 
respectării termenelor prestabilite, 
în temeiul prevederilor art.11 alin.(3) 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) și 
potrivit Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/13/2018 cu privire 
la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, art.416), 
 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2/2019 cu privire la 
modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2019, nr.209-216,  art.1095), înregistrată la Ministerul Justiției al 
Republicii Moldova cu nr.1465 din 24 iunie 2019, se modifică după cum 
urmează: 
1) la punctul 1, cuvintele „baza tehnică de calcul”  și „baza tehnică de calcul 
aferentă datelor statistice” se substituie cu cuvintele „baza de date statistice”; 
2) la punctul 3: 
a) cuvintele „bazei tehnice de calcul aferente datelor statistice” se substituie cu 
cuvintele „bazei de date statistice”; 
b) textul „1 mai” se substituie cu textul „15 mai”; 
3) la punctul 9, cuvintele „pe o perioadă de un an” se substituie cu cuvintele „cel 
puțin o dată pe an”; 
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4) la punctul 10, după textul „temei de modificare a primei de asigurare de bază, 
” se completează cu textul „inclusiv în cazul în care înregistrează o rată 
operațională combinată ce depășește 100% pentru ultimele două trimestre de 
gestiune consecutive, ”; 
5) punctul 13 va avea următorul conținut: 
„13. Asigurătorii vor aplica prima de asigurare acceptată prin decizia autorității 
de supraveghere. Asigurătorii nu vor aplica o primă de asigurare mai mică decât 
prima de referință calculată de autoritate.”; 
6) la pct.14, cuvintele „baza tehnică” se substituie cu cuvintele „baza de date 
statistice”. 
2. Prezenta Hotărâre intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.  
 
 

Valeriu CHIȚAN, 
PREȘEDINTE 
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