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Stimați dnii Președinte al Parlamentului, Ministru al Justiției, dna 

Președintă a CNPF,  

 

 Ne adresăm Dvs., având drept motiv probabilitatea adoptării de către CNPF 

a Hotărârii de majorare semnificativă a mărimei poliței RCA , pentru a atrage 

atenția asupra examinării superficiale și formale de către CNPF a acestei chestiuni 

și predispunerea CNPF de majorare a costului poliței RCA, neavând la bază o 

fundamentare motivată. 

 La data de 26 iulie 2022 în cadrul CNPF au avut loc consultări publice pe 

marginea proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 

25/2/2019, în temeiul căreia costul polițelor RCA poate crește semnificativ. 

Impactul acestei eventuale hotărâri asupra posesorilor de autovehicule persoane 

fizice și juridice este enorm, inclusiv asupra operatorilor de transport. 

 Este cunoscut faptul că în domeniul transporturilor rutiere de pasageri în 

trafic național sunt aplicate tarife reglementate, care au la baza formule de calcul, 



incluzând și costurile RCA. Din acest motiv majorarea costului poliței RCA va 

afecta indirect și un număr impunător de persoane fizice care nu dețin 

autovehicule, dar se deplasează prin intermediul transportului public regulat. 

 La baza proiectului de Hotărâre a CNPF este o Notă informativă, care nu 

corespunde cerințelor Legii nr 100/2017 cu privire la actele normative și nu 

motivează suficient necesitatea acestei măsuri, iar analiza impactului 

implementării unui astfel de act normativ în general lipsește. 

 În conformitate cu prevederile art. 16 alin (2) al Legii nr 100/2017, ” (2) 

Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi 

ale autorităţilor publice autonome sînt emise sau aprobate numai în temeiul şi 

pentru executarea legilor și a hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.”. CNPF încearcă 

să promoveze o nouă Hotărâre, care va avea un impact negativ major asupra unui 

număr enorm de persoane fizice și juridice, pentru a asigura executarea unei alte 

Hotărâri a CNPF (nr. 27/3 din 21.06.2022), care la rândul său a modificat o a treia 

Hotărâre a CNPF (nr. 57/13/2018). Deci, la baza motivării adoptării unei 

eventuale noi hotărâri a CNPF este pusă necesitatea executării altor Hotărâri 

adoptate tot de CNPF. CNPF prin aceasta dă dovadă că urmărind un scop ilegal, 

separa acțiunile sale în mai multe, pentru fiecare adoptând câte o Hotărâre, iar la 

adoptarea finală motivează că pentru executarea hotărârilor proprii anterioare este 

necesară adoptarea a încă a unui act. Scopul urmărit de proiectul de Hotărâre nu 

corespunde prevederilor art. 16 al legii susmenționate. Or, dacă se urmărește ”în 

temeiul și punerea în executare a legilor Parlamentului”, care poate fi asigurată 

(în opinia CNPF) prin adoptarea eventuală a trei hotărâri ale CNPF (proiectul 

susmenționat, și cele deja adoptate -nr. 27/3 și nr. 57/13/2018) atunci toate acestea 

trebuie privite în ansamblu pentru a fi motivată necesitatea lor și analiza 

impactului asupra beneficiarilor finali privite prin prisma conținutului tuturor 

acestor hotărâri. 

 Nota informativă care însoțește proiectul nu corespunde cerințelor 

prevăzute la art . 25-26 al Legii nr. 100/2017. 

 În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1), ” (1) Elaborarea proiectelor 

actelor normative este precedată, în funcţie de importanţa şi complexitatea 

proiectelor respective, de efectuarea studiilor de cercetare în scopul 

fundamentării necesităţii sau lipsei acesteia privind iniţierea elaborării unui act 

normativ. Studiile de cercetare se efectuează pentru cunoaşterea temeinică a 

realităţilor social-economice ce urmează a fi reglementate, a cadrului 

normativ relevant, a reglementărilor similare în legislaţia altor state, 

inclusiv a ţărilor Uniunii Europene”. 



 Iar analiza ex ante conform prevederilor art. 26 trebuie să conțină printre 

altele și: 

” c) identificarea opţiunilor şi mijloacelor necesare pentru soluţionarea 

problemei şi/sau atingerea obiectivului şi analiza acestora prin intermediul 

impactului financiar, administrativ, economic, social, asupra mediului etc.; 

d) compararea opţiunilor existente şi selectarea celor mai bune opţiuni 

pentru atingerea obiectivului”. 

Cu regret, din Nota informativă reiese doar că pentru companiile de asigurări 

ar fi bine dacă cei care sunt obligați să încheie contracte de asigurare obligatorie 

ar achita mai multe mijloace financiare, pentru că cele prezente nu ar fi îndeajuns. 

Iar ca motiv se invocă că un număr mare de persoane beneficiază de o reducere 

de 50 % la plata poliței RCA în urma implementării sistemului bonus-malus și 

dacă nu ar avea aceste beneficii, atunci companiile de asigurări ar fi incasat mult 

mai mult. Iar reducerile de care beneficiază persoanele asigurate sunt echivalate 

cu pierderi ale companiilor de asigurări. Concluzia care reiese din Nota 

informativă este că asigurații care beneficiază de 50% reducere (și alte categorii 

cu cote ale reducerii mai mici) ar fi o problemă pentru sistemul de asigurări. 

Este ridicol ca această idee să vină de la CNPF. Persoanele care beneficiază 

de reducerea de 50% pentru plata polițelor RCA sunt conducătorii de 

autovehicule sau persoanele juridice care achitând zece ani consecutivi polița 

RCA nu au comis nici un accident. Oare această categorie de asigurați prezintă 

pericol pentru ramura asigurărilor? 

Nota informativă și discuțiile din cadrul CNPF (consultările publice) au fost 

manipulatorii. 

 CNPF cu lux de amănunte a prezentat cum anumiți coeficienți, inclusiv 

impactul sistemului bonus-malus sunt reflectați în formulele de calcul a prețului 

poliței de asigurare în România, însă pentru CNPF au rămas ”neobservate” unele 

discrepanțe majore între formulele de calcul din România și cele din Republica 

Moldova (aprobate de CNPF). 

 Pentru CNPF de asemenea rămân ”neobservate” cifrele de bază din 

sistemul asigurărilor care trebuie să declanșeze o alarmă a CNPF pentru a 

interveni și a nu admite abuzurile și disproporțiile din sistem. 

 CNPF a acționat în calitate de complice al companiilor de asigurări pentru 

a le asigura satisfacerea poftelor financiare și a întreprins diferite acțiuni separate 

concertate, în diferite perioade de timp, pentru ca cumulul acestor acțiuni să 

creeze impresia că aprobarea unei majorări potențiale de 36% a costului poliței 

de asigurare reprezintă doar rezultatul unui calcul matematic, ascunzând astfel 

deficiențele din sistem, care trebuiau să fie depășite prin implicarea CNPF. 

 CNPF în Nota sa informativă ”a uitat” să includă cifrele de bază de la care 

trebuia pornită orice motivare și analiză a proiectului de hotărâre. CNPF nu a 



supus analizei sumele totale incasate de companiile de asigurări pentru polițele 

RCA (pentru o perioadă determinată) în raport cu suma totală a daunelor achitate, 

sau care încă sunt în examinare în baza acestor polițe. Nota de motivare conține , 

printre altele unele cifre incluse formal fără a analiza situația reală. Astfel, din 

datele oficiale publicate pe portalurile publice reiese că companiile de asigurări 

incasează aproximativ de două ori mai mult din polițele RCA față de suma 

daunelor achitate și a celor în curs de examinare. Din acest punct de vedere ne 

punem o întrebare logică de ce este nevoie de majorat costul poliței, dacă costul 

actual acoperă de două ori suma daunelor potențiale. CNPF examinând experiența 

României ”nu a observat” că proporția daunelor achitate pentru cazurile RCA față 

de suma totală incasată este mai mare (în România). Acest fapt dovedește că 

CNPF a ciugulit din experiența României doar anumite frânturi pe care în mod 

speculativ le utilizează pentru motivarea majorării costului poliței RCA. 

 Pentru CNPF de asemenea ”a rămas neobservat” că pentru alte domenii de 

asigurare, unde sunt practicate atât prețurile libere cât și cele reglementate 

companiile de asigurări achită daune în proporție mai mare față de suma polițelor 

incasate și pentru aceste polițe companiile de aigurări nu majorează costul. De 

exemplu, din datele oficiale reiese că despăgubirile pentru polițele CASCO sunt 

în jurul de 55 la sută față de suma incasărilor. 

 De asemenea, CNPF ”studiind amănunțit practica României” iarăși ”nu a 

observat” discrepanțe în formulele de calcul practicate în România și cele din 

Republica Moldova. Faptul că în România se utilizează coeficientul de ”inflație 

a daunelor” iar în Republica Moldova este utilizat coeficientul de ”inflație a 

monedei naționale”, care deși sunt dependente dar sunt diferite ca mărime 

(inflația daunelor este întotdeauna mai mică decât inflația monedei), nu a servit 

un imbold pentru CNPF să revizuiască formulele sale și să le adapteze practicii 

internaționale, conform căreia costul poliței are la baza suma despăgubirilor reale, 

dar nu a celor umflate și calculate în baza coeficienților artificiali. 

 CNPF ”nu a dorit să observe” nici faptul că în România este inclusă în 

formule marja de profit de 3%, iar în Republica Moldova aceasta este de 10%. 

 CNPF a examinat calculele din România și iarăși ”nu a observat” că acestea 

conțin calcule separate pentru fiecare categorie de autovehicule, astfel impactul 

fiecărui coeficient de rectificare și datele inițiale sunt calculate separat pentru 

fiecare categorie de autovehicule. Iar CNPF în proiectul său de hotărîre încearcă 

să facă un calcul comun, generalizat și neargumentat pentru toate categoriile la 

un loc. Nu există nici o încercare de a face clară situația pentru fiecare categorie 

de autovehicule în mod separat. Cunoaștem că în ape tulburi peștele se prinde mai 



bine. Iar un calcul ”la general” fac lucrurile în jurul RCA foarte tulburi și prielnice 

pentru a satisface poftele companiilor de asigurări. 

 CNPF ignoră și nu dorește să analizeze impactul negativ al reglementărilor 

sale anterioare pe care continuă să le păstreze și să le utilizeze pentru promovarea 

noilor fărădelegi. Astfel, pentru CNPF datele statistice ale anilor 2019 (anul de 

până la pandemie) și 2020 (anul pandemic) trebuiau să servească o temelie pentru 

revizuirea propriilor politici, deoarece aceste cifre scot le iveală instrumentele 

nejustificate inventate și aplicate de fosta guvernare, devenită fugară, care 

protejau companiile de asigurări, majoritatea fiind direct sau indirect controlată 

de fugarii noștri vestiți din Londra, Israel, Turcia. Astfel CNPF trebuia să observe 

că în 2020 suma polițelor nete subscrise a scăzut cu mult față de aceeași sumă a 

anului 2019. Însă suma polițelor pentru sectorul RCA a avut o altă tendință 

datorită faptului că CNPF artificial și nejustificat a majorat costul poliței RCA în 

perioada pandemică (inclusiv 2021). Iarăși CNPF ” nu a observat” că în perioada 

pandemică sectorul transporturilor (inclusiv transportul particular) fie nu a 

activat, fie a activat la capacitate redusă, fapt care a redus cu mult numărul 

accidentelor și respectiv a mărimii daunelor provocate. Însă sumele incasate din 

RCA au crescut. Companiile de asigurări, deși au incasat în 2020 mai puține 

mijloace financiare din asigurări (din toate categoriile), datorită Hotărîrilor 

neargumentate a CNPF referitoare la RCA, acestea au înregistrat același profit ca 

și în 2019. Deci pandemia a lovit în toate sectoarele economiei, unele chiar le-a 

distrus, însă activitatea ”fructuoasă” a CNPF a asigurat ca companiile de asigurări 

să nu fie afectate, deoarece CNPF prin deciziile sale a majorat povara pusă pe 

umerii beneficiarilor asigurărilor. Rapoartele pe care le prezintă companiile de 

asigurări arată că suma cumulativă a cheltuielilor de achiziție, cheltuielilor 

generale și administrative ale companiilor de asigurări pot depăși de două ori 

suma despăgubirilor achitate în baza polițelor de asigurare. Aceasta înseamnă că 

noi după ce achităm polițele de asigurare, doar o treime din această sumă va fi 

rambursată în forma de despăgubiri, iar restul două treimi vor fi cheltuite pentru 

salariile angajaților din asigurări, oficiile lor, mașinile de serviciu, secretare, 

bodyguarzi, cafeluțe etc. Iar când CNPF insistă că sumele incasate din polițe nu 

sunt îndeajuns, aceasta înseamnă că companiile de asigurări doresc să-și renoveze 

oficiile, să-și procure alte mașini de serviciu etc., iar aceste cheltuieli trebuie puse 

pe umerii beneficiarilor de asigurări în baza deciziilor protectoare ale CNPF. 

CNPF de asemenea ”nu observă” că profitul net al companiilor de asigurări poate 

să depășească 15% din suma netă subscrisă a polițelor. De ce astfel de rezultate 

ar fi îngrijorătoare și nu ar fi suficiente? Efectuând activitatea de supraveghere a 

pieții asigurărilor, iarăși CNPF ”nu observă” că mai multe companii de asigurări 

ani în șir practică activitatea de reasigurare cu companiile afiliate din străinătate 



și despăgubirile din reasigurări sunt foarte neînsemnate față de primele de 

asigurări cedate în cadrul reasigurărilor. Nimeni de la CNPF nu-și pune întrebarea 

cum companiile de asigurări reușesc să manifeste o prudență uimitoare la 

încheierea contractelor de asigurare, totodată manifestând atâta imprudență la 

semnarea contractelor de reasigurare. Fiind evidente semnele unor operațiuni de 

transfer de capital în favoarea companiilor afiliate, sau chiar urme ale unor spălări 

de bani, CNPF cu mare ușurință acceptă cheltuielile pentru reasigurări, care în 

final se includ în rezultatele financiare, iar indirect în formulele de calcul pentru 

a justifica următoarea majorarea a costului polițelor din domeniul asigurărilor 

obligatorii. Pentru a nu crea impresia că învinuirile care se aduc CNPF în acest 

alineat ar purta un caracter neargumentat, nebazat pe fapte reale, declarăm că 

toate datele utilizate în acest alineat au fost deduse din analiza rapoartelor 

financiare pentru anii 2019 și 2020 ale companiilor ”Acord Grup”, ”Asterra 

Grup” și Grawe Carat”. 

 Din informația descrisă mai sus reiese în mod clar că CNPF continuă să 

acționeze ca un complice al companiilor de asigurări în activitatea îndreptată spre 

stoarcerea banilor din posesorii de autovehicule, acționează pe fățiș prin 

modificarea nejustificată a unor formule care apoi aplicate, supune rezultatul 

matematic unor ”consultări publice”, selectează din practica altor țări doar părți 

din formule pe care le poate utiliza speculativ pentru aparenta necesitate de 

majorare a costului poliței și ignoră practica acestor țări în materie de 

transparența, argumentare sistemică și obiectivitate îndreptată spre protejarea 

consumatorilor. 

 Împrejurările descrise mai sus, în coraport cu prevederile legale care 

stabilesc că companiile de asigurări achită o taxă  către CNPF în mărime de 2 la 

sută din suma totală a polițelor brute subscrise, care este utilizată de CNPF pentru 

finanțarea activității sale, inclusiv plata salariilor, premiilor și altor plăți și 

îndemnizații, scot în evidență interesul direct al CNPF în majorarea costului 

polițelor de asigurare, fapt care constituie un conflict de interese major, ce poate 

fi depășit doar prin analiza amănunțită, profesionistă și sistemică a tuturor datelor 

din ramura asigurărilor și excluderea practicii de examinare izolată doar a unor 

aspecte pe care le scoate în evidență CNPF. Este evident că CNPF încearcă să 

pună în discuție doar impactul sistemului bonus-malus dintr-un punct de vedere 

care în mod inevitabil va produce majorarea costului poliței RCA. În același timp 

CNPF lasă neschimbate toate celelalte elemente, care privite în ansamblu ar putea 

produce un alt rezultat de calcul. Activitatea selectivă a CNPF nu este rezultatul 

unei erori, dar este un lucru premeditat. La solicitarea noastră de a ne pune la 

dispoziție cifrele și informația separat pentru fiecare categorie de autovehicule și 

coeficient de rectificare am primit un răspuns că ne va fi greu să o analizăm pentru 



că este foarte voluminoasă. Deci ni s-a refuzat prezentarea informațiilor. Iar până 

la acest răspuns s-a încercat să fim convinși că informația solicitată ar constitui 

secret comercial al companiilor de asigurări. CNPF încearcă să ne spună că cifrele 

care stau la baza calculelor și calculele propriu-zise aplicate de ei pentru stabilirea 

mărimii costului poliței de asigurare RCA, pe care cu toții suntem obligați să o 

procurăm, nu trebuie să fie cunoscute de noi. În situația în care Legea nr. 

100/2017 obligă autorul unui proiect de act normativ la maximă transparență, iar 

în cadrul audierilor publice mimate noi invocăm lipsa informației și argumentării, 

răspunsul primit la solicitarea de a ne furniza informațiile care ar trebui puse la 

baza proiectului denotă cârdășia CNPF cu companiile de asigurări , cu elemente 

vădite de conspirație tacită, care asigură confort și venituri suplimentare ambelor 

părți (CNPF și companii de asigurări).  

 Fundalul unor scumpiri continue, unele nejustificate nu este cel mai bun 

mediu în care CNPF să promoveze prin viclenie o altă majorare de cheltuieli, cu 

argumentări superficiale și vădit speculative. Numărul celor nemulțumiți de o 

potențală decizie a CNPF de majorare a costului poliței va fi foarte mare, iar 

majorarea nejustificată a poliței RCA ar putea servi o scântee pentru exprimarea 

nemulțumirilor acumulate, de aceea cerem ca procedura de adoptare a Hotărârii 

care a fost supusă unor consultări publice mimate să fie suspendată până ce CNPF 

nu va revizui formulele de calcul al poliței RCA și le va adapta la situația reală și 

până nu va putea asigura efectuarea calculelor separat și argumentat pentru 

fiecare categorie de autovehicule cu argumentarea clară și suficientă a mărimii 

coeficienților de rectificare aplicate (categorie persoană fizică/juridică, sediul, 

zona de activitate, vârsta autovehicul, capacitate motor, număr scaune, vechime 

experiență etc.). 

 Companiile din domeniul transporturilor de persoane au o vastă experiență 

în procesul de motivare a unor eventuale majorări de tarife, de aceea suntem 

mirați de atitudinea superficială, formală și neglijentă a CNPF și procesul de a 

convinge extrem de ușor CNPF să majoreze costul poliței RCA. 

 Ținând cont de cele expuse mai sus solicităm: 

 Președintelui Parlamentului, dlui Igor Grosu să inițieze procedura de 

audiere a CNPF în partea ce ține de justificarea mărimii costului polițelor RCA, 

cu organizarea înainte de audiere a unor adevărate consultări publice unde vor fi 

supuse analizei impactul și justificarea formulelor aprobate de CNPF, inclusiv 

studiul comparat cu alte țări, 

 



 Ministrului Justiției, dlui Sergiu Litvinenco să emită avizul negativ al 

expertizei juridice asupra proiectului, iar în cazul în care acesta a fost emis- să 

revizuiască avizul ținând cont de deficiențele Notei de motivare, a procesului de 

consultări publice și altor argumente invocate în prezenta, care cad sub incidența 

Legii nr. 100/2017, 

 

 Președintei CNPF, dnei Cornelia Cozlovschi să suspende procedura de 

examinare și adoptare a Hotărârii pe baza proiectului criticat până nu va fi 

asigurată modificarea formulelor de calcul și adaptarea lor la situația reală, 

inclusiv calculele separat pentru fiecare categorie de autovehicul, ținând cont de 

cele invocate în prezenta și de practica unor țări străine, pe care CNPF încearcă 

să o aplice, de asemenea cerem să fie organizate adevărate dezbateri publice în 

cadrul cărora va fi prezentată și analizată toată informația relevantă. 

 

 Cu respect, 

 Președintele Consiliului APOTA, 

 Oleg Alexa 
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