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A.  Rezultatele  şi  tendinţele  sectorului  serviciilor  de 
asigurare al Republicii Moldova în anul 2007

Sectorul  asigurărilor  din  Republica  Moldova  este  caracterizat  de  ritmuri  dinamice  de 
creştere. Aspectul concurenţial al pieţei, adaptarea cadrului juridic, introducerea unor norme 
obligatorii  şi  majorarea  taxelor  la  serviciile  obligatorii  existente,  precum şi  dezvoltarea 
sectoarelor  conexe,  cum  este  leasingul  şi  creditarea  ipotecară  reprezintă  factori  ce  au 
menirea să asigure dezvoltarea durabilă şi continuă a sectorului.

În anul 2007 piaţa asigurărilor a fost marcată de următoarele realizări şi tendinţe:

 Valoarea  totală  a  primele  încasate de  către  companiile  locale  de  asigurări  a 
însumat anul trecut peste 724 mil. lei, în creştere cu 29,55% comparativ cu nivelul 
înregistrat în 2006. Însă, creşterea primelor încasate este de fapt condiţionată de 
conjunctura  evolutivă  a  creşterii  economiei  naţionale  în  integru  şi  mai  puţin  de 
aspectul calitativ de consolidare a pieţei de asigurări.

Examinând evoluţiile pieţei de profil în anul 2007, se observă menţinerea tendinţelor din anii 
precedenţi - prevalarea încasărilor de prime din asigurările de bunuri, care au constituit 
263 milioane lei sau 36% din totalul primelor de asigurare încasate. În comparaţie cu anul 
2006 valoarea primelor încasate din acest tip de asigurare s-a majorat cu 46,6%. 

Suma totală a primelor încasate din asigurarea prin efectul legii s-a majorat cu 11,5% 
până la 160,4 milioane lei, ceea ce reprezintă 22% din total prime încasate. În structura 
tipului dat de prime domină, cu peste 96%, încasările din asigurarea răspunderii civile a 
deţinătorilor de autovehicule. 

Din  asigurările  facultative  de  persoane au  fost  încasate  prime  în  valoare  de  93,2 
milioane lei,  cu 42% mai mult decât în 2006, ponderea acestora în total prime încasate 
constitind 12,9%. La acest capitol se observă o creştere la asigurările de viaţă şi asigurările 
facultative de sănătate, care, cumulativ constituie 64 milioane lei sau 68,7% din încasări de 
prime la asigurările pe acest segment. 

Valoarea primelor încasate din asigurările facultative de răspundere civilă în anul 2007 
a totalizat 199 milioane lei sau 27% din totalul primelor obţinute de sector. Rata de creştere 
a indicatorului în cauză vs. anul 2006 a constituit 26,9%. Cea mai mare pondere (65,7%) 
din primele pe această categorie de asigurări o deţin încasările în baza poliţelor de asigurare 
„Cartea Verde”.

 Gradul de penetrare al asigurărilor în economia naţională înregistrează încă 
valori modeste, deşi este în creştere de la an la an, atingând în 2007 nivelul  de 
1,56% (vezi diagrama 1). 

În acest context, se atenţionează asupra discrepanţei dintre creşterea rapidă a gradului de 
penetrare al asigurărilor din piaţa moldovenească şi evoluţia PIB-ului pe cap de locuitor, 
indicator  care  rămâne puternic  distanţat  de nivelul  acestuia  din România şi  majoritatea 
pieţelor din Europa Centrală şi de Est.
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Diagrama 1: Evoluţia gradului de pentrare al asigurărilor (%)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNM, CNPF, BNR, CSA

 Densitatea asigurărilor  (valoarea  primelor  de asigurare  pe  cap de locuitor)  se 
caracterizează, de asemenea, printr-un trend ascendent. În anul 2007 acest indicator 
a atins nivelul de 12,18 euro pe cap de locuitor, fiind în creştere cu 32,8% faţă de 
nivelul   anului 2006. 

Dacă  la  capitolul  privind  penetrarea  asigurărilor  Republica  Moldova  înregistrează  valori 
comparabile cu cele din România, atunci în privinţa densităţii asigurărilor situaţia este mai 
modestă. Conform rezultatelor din anul 2007, RM e poziţionată de circa 8 ori mai slab decât 
România. Considerând  nivelul densităţii asigurărilor în anul 2006, ţara noastră cedează de 
30 de ori Ungariei şi de 160 de ori Belgiei (vezi diagrama 2).

Diagrama 2: Evoluţia densităţii asigurărilor (euro/cap de locuitor)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNM, BNS, CNPF, BNR şi CSA

Estimăm că piaţa asigurărilor urmează să suporte modificări structurale în următorii ani ca 
efect a noii  Legi cu privire la asigurări, intrată în vigoare la 4 aprilie 2007, care obligă 
asigurătorii  să-şi  majoreze treptat  capitalul  statutar  cel  puţin  până la 15 milioane lei  în 
următorii cinci ani de la intrarea în vigoare a noii legi.
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Datorită acestei legi, piaţa asigurărilor ar putea să se restrângă, ca număr de operatori, 
acesta deja diminuându-se de la 38 în 2004 la 33 în 2007.

 În vara anului 2007, în conformitate cu Legea privind modificarea şi completarea 
Legii  privind  Comisia  Naţională  a  Valorilor  Mobiliare  a  fost  instituită  Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), prin fuziunea Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, a Inpectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor 
Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de 
economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii 
Moldova.

Încă  înainte  de  a  fi  creată,  CNPF  a  fost  supranumită  şi  Megaregulator,  deoarece 
competenţele  de  reglementare  şi  supraveghere  ale  acesteia  s-au  extins  pe  segmentele 
pieţei  financiare nebancare, inclusiv:  piaţa valorilor  mobiliare, piaţa asigurărilor,  sectorul 
microfinanţării, care pînă la momentul fuziunii au fost exercitate separat de autorităţile de 
stat menţionate mai sus. 

Începând cu octombrie 2008, Megaregulatorul va obţine şi dreptul de a elibera, suspenda şi 
retrage  licenţele  participanţilor  profesionişti  la  piaţa  financiară  nebancară,  printre  care 
instituţiile şi brokerii de asigurare.

 Anul 2007 a fost marcat de noi schimbări în structura proprietarilor mai multor 
companii  de  asigurare din  Republica  Moldova.  Cel  puţin  în  cazul  a  patru  dintre 
acestea schimbările au avut un caracter deschis.

Modificările  în  structura  acţionarilor  ASITO au  rezultat  în  retragerea  din  companie  a 
participaţiei grupului internaţional  QBE. Acest fapt poate indica asupra dimensiunilor prea 
mici ale pieţei de asigurări din Republica Moldova în comparaţie cu interesul QBE.

Austriecii  de  la Grawe,  se  pare  că  au  o  părere  diametral  opusă  vs.  piaţa  locală  şi 
demonstrează că cele mai interesante evoluţii abia încep. După intrarea pe piaţa în anul 
2004  prin  achiziţia  companiei  de  asigurări  Carintia,  crearea  în  baza  acesteia  a  Grawe 
Asigurări  de Viaţă şi  fuziunea  prin  absorbţie  cu  singura  companie  moldovenească  de 
asigurări de viaţă – Donaris Asigurări de Viaţă, grupul Grawe continuă politica fuziunilor 
şi achiziţiilor pe piaţa locală. Astfel, în anul 2007 grupul  Grawe a intrat în posesia unui 
pachet de peste 80% din acţiunile companiei de asigurări Carat, poziţionată pe locul trei în 
topul asigurătorilor după valoarea primelor încasate.
În urma acestor tranzacţii,  dar şi a rezultatelor obţinute de  Grawe Asigurări de Viaţă, 
grupul austriac devine unul din liderii pieţei de asigurări din Moldova cu pretenţii serioase 
pentru locul trei în topul societăţilor după volumul de prime încasate, iar în perspectivă ar 
putea să „sufle” cu putere în ceafa actualilor lideri - Moldasig şi ASITO. 

O cotă substanţială a companiei Servasig a fost achiziţionată de compania Delta Asigurări 
din România, ultima fiind preluată de furnizorul de servicii petroliere  Petromservice. Ca 
urmare a achiziţiei  Servasig, a fost creată compania de asigurări  IPB Delta Asigurări, 
principalii  fondatori  ai  căreia  sunt  Delta  Asigurări  (România)  şi  banca  comercială 
Investprivatbank SA (Republica Moldova).

Faptul că asigurările intră într-o etapă de importante fuziuni şi achiziţii este demonstrat şi 
de  achiziţia de către Compania de asigurări ucraineană Универсальная a companiei de 
asigurări  Ascargo din Moldova.  Compania de asigurări  Универсальная a devenit astfel, 
primul asigurător ucrainean ce a intrat pe piaţa Moldovei.
Универсальная a cumpărat 100% din pachetul  de acţiuni al  Ascargo, care practic nu 
activa. Astfel, ucrainenii au cumpărat licenţa şi şi-au asigurat intrarea pe piaţa asigurărilor 
din RM. Urmează modificarea denumirii Ascargo în Universal Asigurare.
Iniţial proprietarii companiei ucrainene  Универсальная planificau achiziţia unei companii 
de asigurări  mari,  însă nu au reuşit  să găsească soluţia de compromis acţionarii.  Acum 
negocierile au fost reluate. Când tranzacţiile vor fi încheiate, ambele companii vor activa ca 
persoane juridice separate. 

Se estimează că piaţa asigurărilor va continua încă să fie terenul unor importante modificări 
prin  fuziuni, achiziţii, sterilizări, asemănătoare cu cele prin care a trecut sistemul bancar 
moldovenesc, ultimul fiind deja la etapa intrării băncilor străine pe piaţă.

 În  anul  2007  şi  la  începutul  anului  curent  companiile  de  asigurări  au  recurs  la 
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majorarea capitalului  social pentru a se  conforma cu noile  prevederi  ale  legii 
privind asigurările. Majorările de capital au fost realizate prin subscrierea de către 
acţionarii  proprii,  prin  capitalizarea  profitului  obţinut  sau  prin  participarea 
investitorilor străini / autohtoni.

Capitalul statutar a companiei de asigurări  Carat, ca urmare a achiziţiei sale în noiembrie 
2007 de către grupul Grawe, a fost majorat de 5 ori – de la 2 milioane până la 10 milioane 
lei.

În 2008 capitalul acţionar al companiei  Victoria Asigurări  a fost majorat cu 1 mil. MDL, 
până la 4 mil. MDL prin intermediul mijloacelor băneşti vărsate de acţionarii companiei. 

Compania Mixtă de Asigurări  Garant şi-a majorat capitalul până la 4,5 mil. Lei. 55% din 
acţiunile companie au revenit prin subscrierea noului său asociat - cetăţean al Federaţiei 
Ruse, care a contribuit la majorarea capitalului social cu 2,5 mil. lei. 

Compania IPB Delta Asigurări şi-a majorat capitalul cu 4,3 mil. lei până la 7,0 mil. lei.

Capitalul social al companiei de asigurări Auto-Siguranta a fost majorat de la 4,92 mil. lei 
la  5,37  mil  lei,  prin  emisiune  suplimentară  de  acţiuni  la  care  au  subscris  acţionarii 
companiei. 

Compania de asigurări Galas şi-a majorat capitalul social cu 1,84 mil. lei, până la 4,006 mil. 
lei. CNPF a înregistrat majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor 
emise. Sursa pentru majorarea capitalului social a servit capitalul propriu al societăţii. 

De asemenea, CNPF a înregistrat emisia suplimentară de acţiuni ale companiei de asigurări 
Grawe Asigurări de Viaţă în valoare de 19,267 mil. Lei (1,8 mil. dolari SUA). Acţiunile 
emisiei  respective  au fost  subscrise  de către  acţionarii  companiei  şi  achitate  parţial:  cu 
mijloace  băneşti,  din  contul  profitului  nerepartizat,  capitalului  suplimentar  şi  al  celui  de 
rezervă. După majorare, capitalul social al  Grawe Asigurare de Viaţă va constitui 22,5 
mil. lei, astfel compania va deveni prima şi, până la moment, unica din Moldova care se va 
conforma, înainte de termenul stabilit  în lege, condiţiilor necesare a fi respectate pentru 
activitatea exclusivă pe segmentul asigurărilor de viaţă.

 Asigurătorii  încep  să  conştientizeze  importanţa  extinderii  teritoriale prin 
intermediul  reprezentanţelor  oficiale,  care  sunt  menite  nu  doar  să  crească 
vânzărille operatorilor, dar şi să joace un rol semnificativ în procesul de informatizare 
a potenţialei clientele cu privire la importanţa asigurărilor şi necesitatea lor. 

În  acest  context,  compania  de  asigurări  ASITO a  primit  avizul  pozitiv  al  CNPF  pentru 
înregistrarea  a  cinci  noi  reprezentanţe:  la  Calăraşi,  Ciadâr-Lunga,  Leova,  Nisporeni  şi 
Sângerei.

Victoria Asigurări, companie ce se poziţionează pe locul cinci după dinamica de creştere a 
portofoliului de prime, a decis să se extindă teritorial prin deschiderea unei reprezentanţe în 
or. Cahul.

 Un aspect nou pe piaţa asigurărilor este delimitarea clară a asigurărilor de viaţă 
şi asigurărilor generale. 

În decembrie 2007 a avut loc  înregistrarea primului fond nestatal de pensii de către 
Compania de Asigurări Victoria Asigurări, numit Primul Fond de Pensii. În prezent încă 
o companie e la etapa de finalizare a procedurii de creare a unui fond nestatal de pensii.

 Gradul redus de dezvoltare, perspectiva adoptării de acte normative ce vor favoriza 
creşterea  în  domeniul  asigurărilor,  absenţa  marilor  companii  internaţionale  pe 
aceasta piaţă, precum şi posibilitatea obţinerii de profit într-un termen relativ scurt 
determină  piaţa asigurărilor din Republica Moldova a fi  actualmente  destul de 
atractivă pentru operatorii specializaţi din străinătate.

 În  acest  context,  pentru  piaţa  financiară  şi  de  asigurări  din  Republica  Moldova 
manifestă interes  grupul internaţional N.B. American International Group, Inc. 
(AIG) - lider mondial în asigurări şi servicii financiare, cu operaţiuni în peste 130 de 
ţări şi jurisdicţii. Posibil, intrarea AIG va fi realizată prin subsidiara sa din România - 
AIG Life  Asigurări  România S.A.  (AIG Life  România),  care  a  fost  înfiinţată  la 
sfârşitul anului 1998.  După şapte ani de activitate,  AIG Life  Asigurări  România 
este unul din lideri pe piaţa românească a asigurărilor. 
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În continuare sunt prezentate topurile asiguratorilor în dependenţă de diferite criterii în baza 
dinamicii de dezvoltare şi eficienţei acestora.
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B.  Topul  asigurătorilor  de  pe  piaţa  autohtonă  conform 
dinamicii de dezvoltare

1. Top asigurători după volumul primelor încasate
Valoarea totală a primele încasate de către companiile locale de asigurări a însumat anul 
trecut peste 724 mil. lei, în creştere cu 29,55% faţă de anul 2006.

Primele 15 companii din piaţa au încasat anul precedent 676,4 mil. lei, adica 93,4% din 
totalul de prime.

Tabel 1: Top 15 asigurători după valoarea primelor încasate (2007, lei)

Sursa: Datele CNPF privind indicii de bază a companiilor de asigurări în anul 2007 (www.cnpf.md ) 

Conform  valorii  primelor  încasate,  MOLDASIG se  menţine  în  poziţia  de  lider  al  pieţei 
asigurărilor, înregistrând în 2007 o creştere anuală de 57%. În aceste condiţii, cota de piaţă 
a companiei s-a majorat de la 25% în 2006 la 30% în anul 2007. 

ASITO, al II-lea operator cu o cotă de piaţă de 19%, a consemnat o creştere a valorii 
primelor încasate de 13%, câştigând 137 milioane lei . 

Carat a  urcat  două poziţii  în  clasamentul  asiguratorilor  autohtoni,  realizând la  capitolul 
prime încasate o creştere de 67% până la 51,5 milioane lei. 

Moldcargo se menţine pe poziţia a IV-a, completând podiumul pieţei asigurărilor. Volumul 
primelor încasate în anul 2007 a constituit 49,8 milioane lei, iar cota de piaţă a atins 7%. 

Donaris–Group  a coborât  două poziţii  în  clasament,  încasând 46 milioane lei  prime şi 
înregistrând o creştere nominală de 16%. Compania a pierdut 1% din cota de piaţa şi se 
poziţionează pe locul 5.
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# Denumirea Companiei Primele încasate în anul 2007
1 MoldAsig
2 ASITO
3 Carat
4 Moldcargo
5 Donaris-Group
6 Grawe Asigurare
7 Moldova Astrovaz
8 Afes Moldova
9 Acord-Grup
10 Garanţie
11 ARTAS
12 Transelit
13 Exim-Asint
14 Asterra Grup
15 Victoria Asigurări

Total Top 15
Total piaţă

218 342 809
137 199 549
51 542 642
49 769 389
46 021 933
32 603 299
27 779 778
26 287 058
17 225 319
14 444 134
11 924 650
11 697 533
11 355 972
10 104 128
10 060 871

676 359 064
724 198 103
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Diagrama 3: Cotele de piaţă deţinute de top 15 asigurători după volumul primelor 
încasate (2007)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor CNPF

2. Top cei  mai  dinamici  asiguratori  după creşterea  primelor  de 
asigurare

Considerând  rezultatele  activităţii  înregistrate  în  anii  2006-2007  pe  piaţa  serviciilor  de 
asigurare,  cele mai dinamice companii de asigurare după volumul primelor încasate s-au 
dovedit a fi:

Tabel 2: Top cei mai dinamici asigurători după primelor încasate (2007)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor CNPF

Liderul pieţei după dinamica primelor de asigurare este Asterra Grup care a înregistrat o 
creştere de 1.815,6% în acest sens. Compania, fondată în anul 2006, a reuşit pe parcursul 
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# Denumirea Companiei

1 ASTERRA GRUP 1815,6%
2 GALAS 123,6%
3 SIGUR-ASIGUR 118,0%
4 ACORD-GRUP 101,2%
5 VICTORIA ASIGURARI 95,9%
6 CARAT 67,4%
7 GRAWE ASIGURARE 65,0%
8 MOLDASIG 57,1%
9 MOLDCARGO 41,4%
10 ALIANŢA-MOLDCOOP 37,2%
11 IPB DELTA ASIGURARI 36,5%
12 TRANSELIT 33,6%
13 DASC-PLUS 25,3%
14 MOLDOVA-ASTROVAZ 18,5%
15 ARTAS 18,3%
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anului  2007  să  subscrie  prime  în  valoare  de  10  milioane  lei,  fiind  unul  din  potenţialii 
pretendenţi la intrarea în topul clasamentului asiguratorilor autohtoni. 

Poziţia  a  doua este  ocupată  de  Galas cu 123,6% creştere  a primelor,  fiind  urmată  de 
Sigur-Asigur, Acord-Grup şi  Victoria Asigurări care şi-au majorat portofoliile de prime 
de asigurare cu 118%, 101,2% şi 95,9% respectiv.

3. Top cei mai mari plătitori de despăgubiri
Volumul despăgubirilor în anul 2007 a constituit 235,3 milioane lei, în creştere cu 24,2% 
faţă de anul 2006. Primele 15 companii de asigurări au achitat despăgubiri în valoare de 
227 milioane lei sau 96,4% din total despăgubiri.   

Tabel 3: Top 15 cei mai mari plătitori de despăgubiri (2007, lei)

Sursa: Datele CNPF privind indicii de bază a companiilor de asigurări în anul 2007 (www.cnpf.md )

Prima poziţie în clasament, după valoarea despăgubirilor achitate, revine companiei ASITO 
cu 54,5 milioane lei, ceea ce constituie 23,2% din total despăgubiri. Urmează MOLDASIG 
cu o pondere de 20,4% (48,1 milioane lei) şi Afes-Moldova – cu 11% din valoarea totală a 
indicatorului vizat sau 25,9 milioane lei.

Poziţia a IV-a este ocupată de  Moldcargo cu 19,4 milioane lei (8,2%), top-5 asigurători 
după acest indicator fiind încheiat de Donaris-Group cu 17,4 milioane lei (7,4%).

4. Top cei mai eficienţi asigurători după valoarea ratei daunei
Rata daunei pe piaţa asigurărilor, calculată ca raportul între despăgubiri achitate şi prime 
încasate, în anul 2007 a constituit 32%, cu 2% mai puţin decât în anul 2006. 

Tabel 4: Top cei mai eficienţi asigurători după valoarea ratei daunei (2007)

1

# Denumirea Companiei

1 ASITO SA
2 MOLDASIG SRL
3 AFES-MOLDOVA SRL
4 MOLDCARGO SRL
5 DONARIS-GROUP SA
6 CARAT SA
7 GARANŢIE SA
8 MOLDOVA-ASTROVAZ SRL
9 EXIM-ASINT SA

10 TRANSELIT SRL
11 GALAS SA
12 ARTAS SRL
13 AUTO-SIGURANTA SA
14 VITORIASIG SRL
15 EDICT SRL

TOTAL TOP 15
TOTAL PIAŢA

Despăgubirile 
plătite în 2007

54 487 935
48 102 319
25 918 461
19 367 608
17 359 584
14 991 081
13 356 135
12 067 642
4 901 707
3 831 280
3 369 544
2 751 686
2 562 159
2 217 540
1 671 848

226 956 529
235 338 975
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Sursa: Calculele autorilor în baza datelor CNPF

Se observă că primele două companii din topul prezentat mai sus -  Ascargo  şi  Korunt-
Asig au o rată a daunei egală cu 0, adică nu au achitat despăgubiri pe parcursul perioadei 
analizate. În acest context, trebuie de menţionat faptul că compania Ascargo practic nu a 
activat în anul 2007, fiind recent preluată de compania ucraineană Универсальная. 

Acord-Grup a  reuşit  să  înregistreze  cel  mai  favorabil  nivel  al  ratei  daunei  –  1,77%, 
comparativ cu concurenţii săi. Poziţiile următoare în top revin Grawe Asigurare de Viaţă 
şi Asterra Grup cu 1,9% şi 2,4% respectiv. Sigur-Asigur după nivelul acestui indicator se 
află pe locul 6 cu o rată de 3,89%, fiind urmat de Alianţa-Moldcoop (13,3%) şi Victoria 
Asigurări (15,3%).

1

# Denumirea Companiei Rata daunei
1 ASCARGO SRL 0,00%
2 KORUNTU-ASIG SRL 0,00%
3 ACORD-GRUP SRL 1,77%
4 GRAWE ASIGURARE 1,90%
5 ASTERRA GRUP SRL 2,40%
6 SIGUR-ASIGUR SRL 3,89%
7 ALIANŢA-MOLDCOOP SRL 13,30%
8 VICTORIA ASIGURARI SRL 15,33%
9 EDICT SRL 18,69%
10 ACCEPT INSURANCE SRL 18,96%

PIAŢA 32,00%



                                                                                                             Analiza sectorului asigurărilor  în 2007  

5. Top asigurători după valoarea activelor nete (capitalul propriu)
Pe parcursul anului 2007,  activele nete ale companiilor de asigurări au continuat trendul 
pozitiv al anilor precedenţi. În dinamică (făţă de 2006) acestea au înregistrat o majorare de 
23,09%, fapt ce se datorează în primul rând majorării  primelor încasate, care depăşesc 
nivelul  despăgubirilor  plătite.  De  asemenea,  la  creşterea  activelor  nete  a  contribuit 
implementarea  noilor  prevederi  ale  Legii  cu  privire  la  asigurări,  care  stabileşte  expres 
necesitatea majorării capitalului statutar al asigurătorilor.

Tabel 5. Top asigurători după valoare capitalurilor proprii (2007, lei)

Sursa: Datele CNPF privind indicii de bază a companiilor de asigurări în anul 2007 (www.cnpf.md )

Repartizarea activelor nete pe companii denotă detaşarea accentuată a operatorului ASITO 
(de circa 4,5 ori) de restul companiilor, acesta deţinând 31% în total active. Cotele de piaţă 
ale companiilor din top 10, variază în limitele dintre 3 şi 7%, restul 23 operatori deţinând 
cumulativ 27%.

Diagrama 2. Cotele de piaţă ale comapaniilor de asigurări în total active nete 
(2007)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor CNPF

1
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ASITO 
SIGUR-ASIGUR 
MOLDCARGO 
MOLDOVA-ASTROVAZ 
MOLDASIG 
VITORIASIG 
GRAWE ASIGURARE
VICTORIA ASIGURARI 
DONARIS-GROUP 
EXIM-ASINT 
Restul

Denumirea companiei
ASITO 
SIGUR-ASIGUR 
MOLDCARGO 
MOLDOVA-ASTROVAZ 
MOLDASIG 
VITORIASIG 
GRAWE ASIGURARE
VICTORIA ASIGURARI 
DONARIS-GROUP 
EXIM-ASINT 
ASTERRA GRUP 
AFES-MOLDOVA 
EDICT 
AUTO-SIGURANTA 
TRANSELIT 
TOTAL TOP 15
TOTAL PIAŢĂ

Active nete
112 827 844
24 950 381
23 118 284
19 039 399
19 009 342
16 783 761
14 403 853
14 148 481
11 311 045
10 247 271
10 061 519
9 316 154
9 190 280
8 848 765
8 821 319

312 077 698
364 878 504
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6.  Top  asigurători  după  dinamica  de  creştere  a  capitalurilor 
proprii

Dinamica activelor nete ale companiilor de asigurări ar putea fi structurată convenţional în 
3 grupe, fiecare cuprinzând circa 1/3 din numărul total de companii. În prima se înscriu 
companiile care depăşesc ritmul de creştere a pieţei, a doua – companii sub nivelul pieţei şi 
grupa a treia -  care înregistrează o diminuare a activelor nete.

Tabel 5: Top asigurători după dinamica capitalului propriu (2007/2006)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor CNPF

1

# Denumirea companiei Dinamica
1 ASTERRA GRUP 403,42%
2 GRAWE ASIGURARE 91,44%
3 MOLDOVA-ASTROVAZ 77,07%
4 AFES-MOLDOVA 68,90%
5 ALIANŢA-MOLDCOOP 65,97%
6 GARANŢIE 58,67%
7 ACORD-GRUP 48,72%
8 GALAS 40,97%
9 AUTO-SIGURANTA 27,82%
10 ARTAS 24,01%
11 DONARIS-GROUP 20,61%
12 VICTORIA ASIGURARI 20,50%
13 MOLDCARGO 17,31%
14 TRANSELIT 17,20%
15 SIGUR-ASIGUR 12,46%

PIAŢA 23,09%
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7. Top asigurători după valoarea indicelui de lichiditate
În  scopul  neadmiterii  riscului  excesiv  în  sistemul  de  asigurări,  în  vederea  protejării 
intereselor asiguraţilor şi a menţinerii capacităţii societăţilor de asigurare de a-şi onora în 
orice  moment  îndeplinirea  angajamentelor  sale,  ele  trebuie  să-şi  menţină  indicele  de 
lichiditate în  limitele prevăzute de legislaţie.  Considerând că valoarea 1 al  indicelui  de 
lichiditate indică asupra unei pieţe lichide, nivelul lichidităţii  pe piaţa locală a asigurărilor 
este apreciat ca unul favorabil, în 2007 acest indicator înregistrând o valoare de 4,49 p.

Potrivit datelor pentru anul 2007, doar 2 operatori nu se conformează limitei minime, restul 
înregistrând  valori  ce  satisfac  normele  coeficientului  de  lichiditate.  Companiile  ce 
înregistrează  cele  mai  bune  rezultate  la  acest  capitol,  depăşesc  valoarea  minimă 
recomandată de 7, 100 şi chiar 1 000 ori.

Tabel 6: Top asigurători conform indicelui de lichiditate (2007)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor CNPF

1

# Denumirea companiei Indicele de lichiditate
1 ASCARGO 1034,73
2 NOTABIL-POLIS 434,09
3 ALIANŢA-MOLDCOOP 143,48
4 ACORD-GRUP 49,77
5 KORUNTU-ASIG 34,21
6 ACCEPT INSURANCE 31,84
7 EXIM-ASINT 25,5
8 DASC-PLUS 15,72
9 ASTERRA GRUP 14,39
10 MOLDCARGO 13,92
11 TRANSELIT 12,11
12 AUTO-SIGURANTA 12,04
13 ASIVIT 10,22
14 MOLDASIG 9,11
15 DONARIS-GROUP 7,37

PIAŢA 4,29
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8. Top asigurători după valoarea profitului
Profitul  companiilor  de asigurare a  însumat  în  anul  2007 peste  78 mil.  lei,  fiind  în 
creştere cu 42,4% comparativ cu nivelulu anului 2006. Şase asigurători din 33 au înregistrat 
un rezultat negativ până la impozitare.

Astfel, topul asigurătorilor după valoarea profitului până la impozitare se prezintă după cum 
urmează:

Tabel 7: Top 15 asigurători după valoarea profitului (2007)

Sursa: Datele CNPF privind indicii de bază a companiilor de asigurări în anul 2007 (www.cnpf.md )

Lider la capitolul analizat este ASITO, care a urcat 4 poziţii comparativ cu anul 2006, dar se 
situează pe poziţia a 18 în 2007 atît după valoarea rentabilităţii capitalului propriu1 (ROE) 
cât şi după cea a activelor2 (ROA).

ASITO este urmat de  Moldcargo,  care a coborât o poziţie comparativ cu anul 2006, dar 
care este situat mult mai favorabil în topul rentabilităţii capitalului propriu (locul 5) şi cel al 
activelor (locul 1).

Al  3-lea  în  top  se  poziţionează  Moldasig,  care  a  pierdut  un  nivel  al  clasamentului 
comparativ cu 2006, fiind poziţionat pe locul 6 în topul rentabilităţii capitalului propriu şi pe 
19 în topul rentabilităţii activelor. 

1  ROE = Profit până la impozitare / Active nete * 100 (%)
2  ROA = Profit până la impozitare / Active totale * 100 (%)

1

# Denumirea companiei Profit, lei
1 ASITO 
2 MOLDCARGO 
3 MOLDASIG
4 GRAWE ASIGURARE
5 MOLDOVA-ASTROVAZ
6 AFES-MOLDOVA
7 VICTORIA ASIGURARI
8 EDICT
9 DONARIS-GROUP 

10 ARTAS 
11 SIGUR-ASIGUR 
12 ACORD-GRUP
13 GARANŢIE
14 CARAT
15 TRANSELIT

TOTAL TOP 15
TOTAL PIAŢA

13 809 650
11 335 849
8 959 129
8 008 322
7 867 014
4 625 217
3 150 218
3 094 331
3 028 330
3 020 334
2 981 673
2 566 312
2 276 281
1 790 040
1 534 623

78 047 323
78 002 624
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9. Topul eficienţei asigurătorilor3

În  scopul  de  a  reflecta  tabloul  general  al  structurii  şi  capacităţii  pieţei  după  operatorii 
acesteia, a fost elaborat topul agregat al eficienţei asigurătorilor. Pentru realizarea acestuia 
a fost selectat un şir de indicatori relevanţi în opinia noastră, în baza cărora au fost făcute 
eztimările. În tabel sunt prezentaţi doar 27 de asiguratori care au înregistrat rezultate până 
la impozitare pozitive în anul 2007.

Tabel 8: Topul eficienţei asigurătorilor (2007)

# Denumirea companiei Prime, lei Profit, lei
Prime/ 

Despăgubiri, 
coeficient

ROE ROA
Valoarea în 
clasament, 

puncte

1 GRAWE ASIGURARE 32,603,299 8,008,322 52.62 55.6% 18.8% 0.4963

2 MOLDCARGO 49,769,389 11,335,849 2.57 49.0% 23.1% 0.4423

3 ARTAS 11,924,650 3,020,334 4.33 53.7% 19.3% 0.4300

4 GARANŢIE 14,444,134 2,276,281 1.08 56.9% 11.6% 0.4214

5 MOLDASIG 218,342,809 8,959,129 4.54 47.1% 4.7% 0.4113

6 ACORD-GRUP 17,225,319 2,566,312 56.61 39.7% 23.0% 0.3909

7 AFES-MOLDOVA 26,287,058 4,625,217 1.01 49.6% 11.1% 0.3819

8 MOLDOVA-ASTROVAZ 27,779,778 7,867,014 2.30 41.3% 20.2% 0.3670

9 EDICT 8,943,351 3,094,331 5.35 33.7% 15.1% 0.2850

10 GALAS 9,803,576 985,357 2.91 33.9% 9.8% 0.2623

11 CARAT 51,542,642 1,790,040 3.44 32.4% 4.4% 0.2481

12 DONARIS-GROUP 46,021,933 3,028,330 2.65 26.8% 11.3% 0.2353

13 VICTORIA ASIGURARI 10,060,871 3,150,218 6.52 22.3% 8.8% 0.1908

14 ASITO 137,199,549 13,809,650 2.52 12.2% 4.8% 0.1712

15 TRANSELIT 11,697,533 1,534,623 3.05 17.4% 9.3% 0.1543

16 ASIVIT 1,208,216 399,402 1.72 19.1% 7.9% 0.1538

17 ALIANŢA-MOLDCOOP 1,172,287 759,665 7.52 15.8% 11.9% 0.1506

18 SIGUR-ASIGUR 2,626,116 2,981,673 25.68 12.0% 8.3% 0.1337

19 AUTO-SIGURANTA 6,835,332 1,276,437 2.67 14.4% 6.8% 0.1242

20 COMPAS 260,307 265,186 3.93 12.0% 9.5% 0.1136

21 ASTERRA GRUP 10,104,128 95,066 41.69 0.9% 0.6% 0.0433

22 ASCARGO 43,194 120,737 0.00 4.5% 4.0% 0.0429

23 EXIM-ASINT 11,355,972 381,780 2.32 3.7% 1.5% 0.0351

24 NOTABIL-POLIS 4,500 116,200 0.06 3.1% 2.6% 0.0289

25 IPB DELTA ASIGURARI 2,057,821 75,798 5.27 2.7% 1.0% 0.0258

26 VITORIASIG 6,693,011 299,450 3.02 1.8% 1.3% 0.0209

27 DASC-PLUS 1,174,469 5,540 5.24 0.3% 0.3% 0.0074

Notă: ROE = Profit până la impozitare / Active nete * 100 (%)

ROA = Profit până la impozitare / Active totale * 100 (%)

 

3  Pentru elaborarea Topului eficienţei asigurătorilor au fost efectuate următoarele iteraţii:
a) Pentru fiecare indicator s-a calculat suma acestuia pentru întreg eşantionul;
b) Pentru  fiecare  asigurător  şi  pentru  fiecare  indicator  s-a  corelat  valoarea  corespunzătoare  cu  suma  pe 

eşantion pentru indicatorul dat obţinându-se astfel un coeficient;
c) Pentru fiecare asigurător s-a calculat media coeficienţilor obţinuţi în cadrul iteraţiei (b);
d) După media obţinută în cadrul iteraţiei (c) asigurătorii au fost listaţi în ordine descrescătoare.

Rezultatele obţinute în top nu reflectă opinia autorilor şi sunt rezultatul aplicării metodologiei descrise mai sus.

1


	În acest context, pentru piaţa financiară şi de asigurări din Republica Moldova manifestă interes  grupul internaţional N.B. American International Group, Inc. (AIG) - lider mondial în asigurări şi servicii financiare, cu operaţiuni în peste 130 de ţări şi jurisdicţii. Posibil, intrarea AIG va fi realizată prin subsidiara sa din România - AIG Life Asigurări România S.A. (AIG Life România), care a fost înfiinţată la sfârşitul anului 1998. După şapte ani de activitate, AIG Life Asigurări România este unul din lideri pe piaţa românească a asigurărilor. 

