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ARGUMENT 

 
Asigurările sunt considerate atât ca ramură creatoare de valoare adăugată, ramură creatoare de 

locuri de muncă, ramura participantă la oferta de capital de pe piaţa financiară, cât şi factor de 

reducere a incertitudinii economice şi mijloc de reluare a activităţii vremelnic întrerupte. 

Impactul asigurărilor asupra economiei naţionale este determinat  nu numai că acestea pun la 

dispoziţia autorităţilor publice, a societăţilor comerciale de producţie şi a băncilor un volum mare 

de resurse financiare, ci şi faptul că ele participă la un proces de intermediere financiară nemonitară 

cu efecte pozitive asupra stabilităţii monedei  naţionale. Resursele băneşti atrase în circuitul 

economic prin intermediul societăţilor de asigurare sunt reciclate de acestea şi orientate fie pentru 

sporirea capitalului productiv al societăţilor comerciale direct sau prin mijlocirea băncilor, fie 

pentru acoperirea deficitului bugetar, la nivelul administraţiei centrale de stat sau al celei locale. În 

ambele cazuri, fluxurile de resurse financiare care pornesc de la societăţile de asigurare către diverşi 

beneficiari nu sporesc masa monetară în circulaţie ci numai o redistribuire: în primul caz, căpătând 

o destinaţie productivă, resursele provenind de la societăţile de asigurare contribuie la consolidarea 

echilibrului monetar iar în cel de-al doilea caz evită apelul la emisiunea monetară pentru finanţarea 

deficitului bugetar. Există o împrejurare când plasamentele societăţilor de asigurare au un caracter 

monetar, referindu-ne la împrumuturile acordate de societăţile de asigurare respective pe baza 

politicilor asigurărilor de viaţă. Cu sumele acordate astfel asiguraţilor creşte masa monetară dar 

această creştere este nesemnificativă şi este ţinută sub control. Prin activitatea desfăşurată, 

societăţile de asigurare influenţează, uneori, pozitiv sau negativ la balanţa de plăţi a ţării. Acest 

lucru are loc atunci când societăţile de asigurare, pe lângă asigurări directe mai efectuează şi 

operaţii de reasigurare: cedează altor societăţi o parte din riscurile subscrise de ele şi primesc în 

schimb riscuri subscrise de alte societăţi în măsura în care operaţiile de reasigurare depăşesc cadrul 

naţional, apar fluxuri în valută între ţara considerată şi ţările partenerilor societăţilor de asigurare şi 

reasigurare constând din prime, comisioane, despăgubiri, participări la beneficii primite sau plătite. 

Toate aceste sume se reflectă în balanţa de plăţi influenţând-o per sold pozitiv sau negativ după caz. 

Unitatea de curs Asigurări şi reasigurări are ca obiectiv însuşirea de către elevi a celor mai 

fundamentale probleme din teoria asigurărilor şi reasigurărilor, precum esenţa economică şi socială 

a asigurărilor, funcţiile, rolul şi sferele de aplicare a asigurărilor şi reasigurărilor. 

 Notele de curs sunt elaborate pentru elevii din cadrul Centrului de Excelență în Economie și 

Finanțe, dar și pentru elevii din cadrul Învățământului Profesional Tehnic care studiază unitatea de 

curs Aigurări și reasigurări.  

Volumul materialului expus include studierea semnificaţiei terminologiei, clasificarea 

asigurărilor, bazele juridice ale asigurărilor şi reasigurărilor, caracteristica contractului de asigurare, 

rolul managementului în activitatea de asigurare, conceptul şi particularităţile constituirii pieţei 

asigurărilor în Republica Moldova, principiile organizatorice de înfiinţare a sistemului societăţilor 

de asigurări, problemele reglementării de către stat a activităţii desfăşurate de către societăţile de 

asigurări în perioada de constituire a relaţiilor de piaţă, bazele economice ale stabilirii taxelor şi 

tarifelor, regulamentele unor tipuri de asigurări precum ar fi: asigurările de persoane, de bunuri, 

asigurarea de răspundere a riscurilor economice externe şi din activitatea de antreprenoriat, 

problemele reasigurărilor şi particularităţile aplicării lor în Republica Moldova. 


