
 
 

Actualmente, accentele de rezolvare a dilemei se pun pe cealaltă variabilă a sistemului, şi 
anume pe creşterea resurselor. Cu toate că Oceanul planetar încă nu a fost explorat, creşterea 
necesităţilor populaţiei rezultate nu numai din creşterea numărului locuitorilor planetei, dar şi 
datorită consumului în competiţie pun existenţa planetei sub impas. Astfel, rolul ştiinţei economice, 
şi-n special al marketingului trebuie să fie orientarea de la crearea de necesităţi, uneori chiar şi false 
nevoi, la nevoi raţionale. Important în acest sistem de educare a unui consum raţional, îl poate avea 
şi biserica, şi instituţiile de educare a maselor. 

CONCLUZII 
Resursele globului sunt limitate, dar ele sunt forme de existenţă a materiei şi se supun legii 

conservării acesteia. Pentru a putea perpetua creşterea, indispensabilă, este nevoie să fie schimbat 
întregul arsenal de influenţă a omului asupra naturii. Creşterea liniară care dereglează bunul mers al 
naturii şi epuizează resursele trebuie înlocuită cu una circulară, care să transforme entropia joasă din 
natură în entropie înaltă şi să-i restituie mediului natural reziduuri asimilabile. Creşterea nu trebuie 
oprită, ci şi doar înlocuită. Sistemul stihinic, egoist şi neordonat trebuie să fie înlocuit cu sistem 
ordonat societal. 
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Summary. The purpose of the scientific paper is to analyze and evaluate investment risk at the micro 
level in the current economic situation in Moldova, as well as to identify a number of general and specific 
problems in studying the theoretical and methodological aspects of business risk management and outlining 
some directions to improve evaluation methods and their management. Performing analysis of international 
insurance company "ASITO" SA period 2011-2012, based on the reports we were able to analyze all the 
services offered by this company and all the risks the company is exposed. "ASITO" SA it is placed in the 
top 5 companies in Moldova, according to the amount of premiums collected, having a very important role in 
the national security sector. 
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INTRODUCERE 
“ASITO” S.A. acordă atenţie prioritară organizării eficiente a controlului şi gestionării 

riscurilor. Scopul final al gestionării riscurilor este asigurarea corelaţiei optime dintre 
profitabilitatea, lichiditatea şi siguranţa “ASITO” S.A. prin modificarea cantitativă a poziţiilor de 
risc şi evaluarea pierderilor posibile. 

MATERIAL ŞI METODĂ  
Pentru atingerea obiectivelor propuse în lucrare s-au aplicat un şir de metode ale cercetării 

ştiinţifice, precum cea dialectică, de analiză, sinteză, comparativă, reprezentarea grafică, metode şi 
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procedee statistice de analiză, etc. De asemenea drept materiale pentru lucrare au servit rapoartele 
anuale ale companiei S.A. “ASITO. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pe parcursul anului de referinţă societăţile de asigurare au plătit despăgubiri şi îndemnizaţii de 

asigurare în valoare totală de 348,4 mil. lei, înregistrând o creştere cu 25,7 mil. lei sau 8,0 la sută 
faţă de nivelul anului precedent. Evoluţia despăgubirilor şi îndemnizaţiilor de asigurare plătite 
pentru asigurările generale şi de viaţă se prezintă în tabelul ce urmează: 

Tabelul 1. Evoluţia despăgubirilor şi îndemnizaţiilor de asigurare plătite pentru asigurările 
generale şi de viaţă 

Sursa: raport anual al companiei S.A.“ASITO” 

În anul 2011 au fost achitate în total despăgubiri de asigurare pentru 25 142 cazuri în sumă de 
66,1 mil. lei (inclusiv în asigurările non-viaţă, suma a constituit 56,7 mil. lei), rata daunei fiind 
egală cu 41%.Scăderea daunalităţii la produsele prestate reprezintă o preocupare constantă a 
managementului companiei. Astfel, în perioada de referinţă, ca urmare a perfecţionării procedurilor 
de underwriting aplicate, respectării stricte a legislaţiei la contractarea asigurărilor, s-a produs o 
ameliorare a procesului de regularizare a daunelor, volumul acestora diminuându-se în 2011 cu 8,4 
mil.lei, iar cota Companiei pe piaţă la acest capitol s-a redus cu 4 la sută. 

Sursa: elaborat de autor, în baza datelor CNPF şi a rapoartelor financiare 

Figura 1. Despăgubirile de asigurare în perioada 2007-2011 (mil lei) 

Din figura 1 observăm că, S.A “Asito” face parte din top 5 companii pe piaţă, plasându-se pe 
locul 2, după Moldasig. Analizând 2 perioade analogice trimestrul 3 al a.2010 şi 2011,vedem că 
ponderea companiei scade cu 4%, câştig pe piaţă obţinând societatea de asigurări “Moldcargo”, cota 
căreia creşte cu 5%. 
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Analizând structura portofoliului companiei de asigurări, observăm că ponderea cea mai mare 
îi revine Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (AORCA- 34,45%) urmată de asigurări 
Carte Verde. Asigurarea de bunuri constituind doar 12,63%. De aici rezultă că, societatea pentru a 
obţine o rentabilitate mai mare trebuie să investească fondurile sale în clădiri, ceea ce are un grad de 
risc investiţional mai mic şi aduce venit din oferirea spaţiilor în locaţiune. 

 
Figura 2. Portofoliu s.a.“Asito” pentru anul 2011 

Sursa: www.asigurare.md 

Din rapoartele Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, în domeniul asigurărilor pentru anul 
2011, activau 24 companii de asigurări, dintre care 7 cu capital străin după cum urmează: 

TABELUL 2.  
 

Sursa:http://www.asigurare.md 

 Asigurările auto continuă să fie fundamentul pieţei, acestora revenindu-le 63,39% din totalul 
portofoliului general pe piaţă. O creştere nesemnificativă de 0,63% au înregistrat asigurările de 
viaţă, şi asigurarea Cargo + 1,53%, pe când asigurările de bunuri au scăzut cu 1,62%, comparativ cu 
anul 2010. La acelaşi nivel au rămas asigurările de răspundere, de sănătate, autocasco şi accidente. 
 Denumit şi ”gigant” al pieţei - ASITO înregistrează scăderi de 34,63 mil lei PBS faţă de anul 2010, 
cedând astfel 5,34 puncte procentuale din cota de piaţă, pe de altă parte trei companii din TOP 10 
înregistrează ascensiuni semnificative: 
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TABELUL 3 

Sursa: http://www.asigurare.md 

CONCLUZII  
Efectuând analiza companiei internaţionale de asigurări “ASITO” S.A în baza rapoartelor 

perioadei anilor 2011-2012, compania se plasează în top 5 companii din Republica Moldova, după 
volumul primelor încasate, având un rol destul de important în sectorul naţional de asigurări. 

Deşi la prima vedere pare a fi totul ideal, cu un profit net de peste 5 milioane lei, clasând-o pe 
locul întâi în topul celor mai profitabile companii de asigurări de pe piaţa Republicii Moldova, 
compania “ASITO” este supusă unor riscuri neobservabile doar dacă nu intri în esenţa activităţii şi 
analiza detaliată a rapoartelor financiare a întreprinderii. 

Personalul înalt calificat la sigur ar face faţă unor încercări cruciale pentru companie, şi 
anume de a deschide reprezentanţe peste hotarele ţării. Ţările ţintă ar putea fi România şi Ucraina, 
ca urmare a cunoaşterii limbilor rusă şi româna. 
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