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CADRUL LEGAL ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

� Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”
� Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de 
autovehicule”

� Legea nr. 1553 – XIII din 25.02.1998 „Cu privire la 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă a 
transportatorilor faŃă de călători ”

� Legea nr. 243 – XV din 08.07.2004 „Privind asigurarea 
subvenŃionată a riscurilor de producŃie în agricultură”

� Acte normative pentru punerea în aplicare a legislaŃiei în 
domeniul asigurărilor



REALIZĂRI PE SEGMENTUL ASIGURĂRILOR 
(ANII 2008-2010)

� Punerea în aplicare a două legi fundamentale şi aprobarea a 14 regulamente în 
domeniu, alte 13 regulamente se află la etapa finală de elaborare;

� Evaluarea cadrului legal existent şi promovarea a două iniţiative legislative de 
modificare şi completare a reglementărilor în vigoare;

� Constituirea Fondului de protecţie a victimelor străzii;

� Crearea cadrului juridic cu privire la funcţionarea Fondului de compensare;

� Aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru pagube produse de autovehicule;

� Stabilirea cerinţelor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale operatorilor 
pieţei, faţă de acţionarii semnificativi, faţă de deţinerea participaţiilor calificate în 
capitalul social;

� Crearea unui produs informaţional de supraveghere prin raportări;

� Crearea sistemului informaţional de supraveghere a asigurărilor de răspundere 
civilă pentru pagube produse de autovehicule;

� Obţinerea calităţii de membru a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în cadrul 
Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări.



EVOLUłIA NUMĂRULUI COMPANIILOR DE ASIGURARE 
ŞI A BROKERILOR DE ASIGURARE/REASIGURARE



EVOLUłIA VOLUMULUI PRIMELOR BRUTE 
SUBSCRISE



EVOLUłIA VOLUMULUI DESPĂGUBIRILOR DE 
ASIGURARE



REZERVELE DE ASIGURARE



ACTIVELE NETE ŞI CAPITALUL SOCIAL AL 
COMPANIILOR DE ASIGURARE



PORTOFOLIUL DE ASIGURARE (LA 30.06.2010) 

12,3%

52,6%

34,8%0,2%

Asigurări de bunuri (152,7 mln. lei)
Asigurări de persoane (54,1 mln. lei)
Asigurări de răspundere civilă (231,0 mln. lei)
Prime încasate prin reasigurare (1,0 mln. lei)



EVOLUłIA GRADULUI DE PENETRARE ŞI A 
DENSITĂłII ASIGURĂRILOR
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OPORTUNITĂłI INVESTIłIONALE PE PIAłA 
ASIGURĂRILOR

� PotenŃial nevalorificat 
� CondiŃii optime şi costuri reduse pentru crearea unei noi 

societăŃi de asigurare sau intermediere în asigurări 
� FacilităŃi fiscale pentru asigurător - impozitarea profitului la 

cota zero
� FacilităŃi fiscale pentru asigurat (persoană juridică) -

deducerea primelor de asigurare din venitul provenit de la 
activitatea de întreprinzător

� Mediu concurenŃial acceptabil 
� Dinamica pozitivă a investiŃiilor străine pe piaŃa naŃională de 

asigurări 



PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A PIEłEI 
ASIGURĂRILOR

� Cadrul legislativ ajustat la acquis-ul comunitar şi 
practica internaŃională

� Continuarea procesului de reformă şi consolidare a 
pieŃei asigurărilor

� Dezvoltarea infrastructurii pieŃei asigurărilor 
� Sistem informaŃional automatizat în cadrul asigurării 

obligatorii de răspundere civilă auto
� ÎmbunătăŃirea strategiilor din punct de vedere al 

transparenŃei, gestiunii riscului şi structurii 
facilităŃilor acordate 

� Restabilirea încrederii societăŃii civile în sistemul 
asigurărilor




