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Proiect 
 

ÎNREGISTRAT: 
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Ministru________Sergiu LITVINENCO 

nr. ________din_________2022 
 

HOTĂRÂRE 
 

________ 2022                                                                                       Nr. ____ 
 

Referitor la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare  

nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie 

de răspundere civilă auto  
 

În temeiul prevederilor art. 11 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), cu modificările ulterioare,  
 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea 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), 

înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1422 din 21 

februarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2 la noțiunea „factor de încărcare”, cuvintele „şi marjei de 

profit” se substituie cu textul „ , marjei de profit și efectelor aplicării sistemului 

bonus-malus”; 

2) punctul 5 se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) informația privind distribuția portofoliului istoric de polițe subscrise pe 

clase bonus-malus.”; 

3) punctul 8 va avea următorul cuprins: 

„8. Prima de asigurare de bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto 

internă, pentru o unitate de transport pe o perioadă de 12 luni se calculează 

după formula: 
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   )

 

unde: 



Pb – prima de asigurare de bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto 

internă; 

Pe – prima de risc estimată pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă, 

calculată conform punctului 9; 

f – cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă 

cheltuielilor și marjei de profit ale asigurătorului pentru asigurarea de 

răspundere civilă auto internă, exprimată în % și stabilită conform punctului 

39; 

β - cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă 

sistemului bonus-malus, exprimată în % și calculată conform punctului 8
1
.”; 

4) se completează cu punctul 8
1 
cu următorul cuprins: 

„8
1
. Cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă 

sistemului bonus-malus (β) se calculează conform formulei: 
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unde: 

  
   - coeficientul bonus-malus prevăzut în anexa la Regulamentul privind 

aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă), aprobat prin 

Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 22/3/2015, stabilit pentru 

fiecare clasă bonus-malus i (i=M,1,…,17); 

    - numărul de polițe de asigurare subscrise la asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto internă pentru ultimul an calendaristic utilizat la calculul 
primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare.”; 

5) se completează cu punctul 8
2 
cu următorul cuprins: 

„8
2
. Prima de asigurare de bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto 

externă, pentru o unitate de transport pe o perioadă de 12 luni se calculează 

după formula: 

    
  

  (
 
   )

 

unde: 

Pb – prima de asigurare de bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto 

externă; 

Pe – prima de risc estimată bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto 

externă, calculată conform punctului 9; 

f – cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă 

cheltuielilor și marjei de profit ale asigurătorului pentru asigurarea de 

răspundere civilă auto externă, exprimată în % și stabilită conform punctului 
40;”; 

6) la punctele 39 și 40 la subpunctul 1), după textul „20%” se completează 

cu textul „la 35%”. 

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

Republicii Moldova. 
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