
                 

 

Program de instruire în domeniul asigurărilor,  

organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA)  

 

 

Luni, 20 martie, 2023 

 

AGENDA  

Modulul I / Sesiunea I  

” Solvabilitate II - rolul și responsabilitatea actuarilor și a altor funcții cheie” 
 

 

 

8:45 – 9:00 

 

Înregistrarea participanților 
 

 

9:00 – 9:15 

 

Cuvânt de deschidere 

(Matthew Macellaro, Director al  Proiectului USAID FSTA) 

(Adrian Gheorghiță, Vicepreședinte CNPF) 

(Oleg Verejan, Președinte AAM) 

 

09:15 – 10:45  Introducere și evaluarea situației curente 

Contabilitate vs. Solvabilitate: Obiectivele unui regim de solvabilitate (de la contabilitate prudentă 

la Solvabilitate I) 

(Siegbert Baldauf – expert internațional în domeniul actuarial, Proiectul USAID FSTA) 

 

10:45 – 11:00 Pauză de cafea 

11:00 – 12:30 De la Solvabilitate I la Solvabilitate II: către un regim de capital bazat pe risc 

Sistemul bazat pe reguli al Solvabilității I către regimul bazat pe principii al Solvabilității II  

(Siegbert Baldauf) 

 

 

12:30 – 13:30   

 

Prânz 
 

 

13:30 – 15:00 

 

Provocările cu care se confruntă companiile de asigurări 

Guvernanța corporativă și dezvăluirea informațiilor 

(Siegbert Baldauf) 

 

15:00 – 15:15 Pauză de cafea  

 

15:15 – 16:45 

 

 

Calculul rezervelor tehnice  

(Siegbert Baldauf) 

16:45 – 17:10 Întrebări și răspunsuri 

(Siegbert Baldauf) 

 

  



                 

 

Program de instruire în domeniul asigurărilor,  

organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA)  

 

Marți, 21 martie, 2023  

 

Modulul I / Sesiunea II 

” Cum afectează Solvency II activitatea actuarilor? Pilonul 1: Formula 

standard, ipotezele de bază” 

 
 

 

9:00 – 10:30 

 

Structura formulei standard pentru calculul cerinței de capital de 

solvabilitate (SCR) (module și submodule de risc)  

(Siegbert Baldauf) 

 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:15 Calculul cerinței de capital de solvabilitate (SCR) și al cerinței de capital 

minim (MCR) 

(Siegbert Baldauf) 

 

12:15 – 12:30 Întrebări și răspunsuri 

 

12:30 – 13:30   

 

Prânz 
 

 

13:30 – 15:00 

 

Ipotezele de bază: determinarea parametrilor de stres pentru modulele de 

risc 

(Siegbert Baldauf) 

 

15:00 – 15:15 Pauză de cafea  

 

15:15 – 16:45 

 

 

Fonduri proprii și active eligibile pentru acoperirea SCR  

(Siegbert Baldauf) 

16:45 – 17:00 Întrebări și răspunsuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

Program de instruire în domeniul asigurărilor,  

organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA)  

 

 

Miercuri, 22 martie, 2023  

 

Modulul I / Sesiunea III 

” Cum afectează Solvency II activitatea actuarilor?  

Pilonul 2: funcții cheie, potrivire și cerințe adecvate” 

   
 

 

9:00 – 10:30 

 

Managementul riscului, evaluarea proprie a riscului și solvabilității 

(ORSA)  

(Siegbert Baldauf) 

 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:15 Sarcinile funcţiei actuariale 

(Siegbert Baldauf) 

 

12:15 – 12:30 Întrebări și răspunsuri 

 

 

12:30 – 13:30   

 

Prânz 
 

 

13:30 – 15:00 

 

Revizuirea Solvabilitate II 2020 

(Siegbert Baldauf) 

 

15:00 – 15:15 Pauză de cafea  

 

15:15 – 17:00 Rezumat, Întrebări și Răspunsuri 

(Siegbert Baldauf) 

 

17:00 – 17:10 Cuvânt de încheiere și detalii relevante pentru Modulul II de instruiri 

(Cristina Cravcesco, Expert Reglementare, Proiectul USAID FSTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

Program de instruire în domeniul asigurărilor,  

organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA)  

Luni, 27 martie, 2023 
 

AGENDA  

Modulul II / Sesiunea I  

” IFRS 17 – Contracte de asigurare” 
 

 

9:00 – 9:15 

 

Înregistrarea participanților 
 

 

9:15 – 9:30 

 

Cuvânt de deschidere 

(Matthew Macellaro, Director al Proiectului USAID FSTA) 

(Oleg Verejan, Președinte AAM) 
 

09:30 – 11:00  Introducere și aspecte cheie ale IFRS 17 
Implementarea IFRS 17: provocări și potențial impact, domeniu de aplicare – comparație cu IFRS 4, 

importanța limitelor contractului, separarea componentelor unui contract de asigurare, contabilitatea 

contractelor de reasigurare și comparație cu practica curentă. 
(Dan Sfetcu – expert internațional în domeniul actuarial, FSTA) 
 

11:00 – 11:15 Pauză de cafea 

11:15 – 12:30 Cerințe de prezentare și dezvăluire a informației. Modele de măsurare în 

IFRS 17 
Situația poziției financiare, situația contului de profit și pierdere, noi cerințe de prezentare a 

informațiilor. 

(Dan Sfetcu) 
 

 

12:30 – 13:30   

 

Prânz 
 

 

13:30 – 15:30 
 

Domeniul de aplicare a IFRS 17 
Separarea componentelor contractului, limitele contractului și modificările contractuale 

Nivelurile de agregare ale portofoliului 
Identificarea portofoliilor, agregarea contractelor pe grupe de contracte 

Model de evaluare generală (GMM) 
Introducere, recunoaștere inițială, măsurătorile ulterioare, modificări în modelul general de 

măsurare, exemple de aplicare. 

(Dan Sfetcu) 
 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea  
 

15:45 – 18:00 

 

 

Model de evaluare: abordare cu taxe variabile (VFA) 
Măsurarea inițială și ulterioară, managementul riscului, comparație cu GMM 

Modelul de evaluare simplificat: alocarea primelor (PAA) 
Criterii care trebuie luate în considerare în aplicarea PAA, măsurarea inițială și ulterioară, exemple 

de aplicare. 

(Dan Sfetcu) 
 

Întrebări și răspunsuri 

 



                 

 

Program de instruire în domeniul asigurărilor,  

organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA)  

 

Marți, 28 martie, 2023 
 

AGENDA  

Modulul II / Sesiunea II  

” IFRS 17 – Contracte de asigurare” 
 

09:30 – 10:30  

 

Aspecte introductive 

Rezumatul sesiunii I, comparație cu Solvency II, întrebări și răspunsuri 

(Dan Sfetcu) 

 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:30 Instrumente de evaluare a impactului financiar pentru IFRS 17 

Determinarea CSM pentru diferite modele de măsurare: model de evaluare generală 

(GMM)/ abordare cu taxe variabile (VFA), abordarea de alocare a primelor (PAA). Testul 

de variabilitate privind aplicarea PAA. Aplicarea principiului mutualizării. Modelul de 

discount și modelul de ajustare a riscului.  

(Dan Sfetcu) 

 
 

12:30 – 13:30   
 

Prânz 
 

13:30 – 15:30 Aspecte privind tranziția la IFRS 17. Modele de măsurare pentru trecerea 

la IFRS 17 

Model retrospectiv complet, model retrospectiv modificat, model de valoare justă. 

Exemple privind măsurarea tranziției și întocmirea bilanţului de deschidere. Reasigurarea 

în IFRS 17 

(Dan Sfetcu) 

 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea  

 

15:45 – 17:40 

 

 

Studii de caz – tranzacții contabile. Foaia de parcurs pentru implementarea 

IFRS 17. Provocări și impact potențial. 

(Dan Sfetcu) 

 

Recapitulare, întrebări și răspunsuri. 

 

17:40 – 18:00 Ceremonia de înmânare a certificatelor de participare la programul de 

Instruiri  

(participanții prezenți la ambele module de instruiri vor primi certificate de participare) 

18:00 Cuvânt de încheiere și sfârșitul programului de instruire 

(Matthew Macellaro, Director al  Proiectului USAID FSTA) 

(Adrian Gheorghiță, Vicepreședinte CNPF) 

(Oleg Verejan, Președinte AAM) 

 


