
Tipul Statutul

autovehiculului juridic

al pers.

fizică 1389 1667

juridică 0 2778

fizică 1985 2381

juridică 0 3969

fizică 2183 2620

juridică 0 4366

fizică 2381 2858

juridică 0 4763

fizică 2977 3572

juridică 0 5954

fizică 5954 7144

juridică 0 11907

taxi juridică 0 11907

fizică 2977 3572

juridică 0 5954

fizică 3969 4763

juridică 0 7938

fizică 4366 5239

juridică 0 8732

troleibuze juridică 0 11907

fizică 992 1191

juridică 0 1985

fizică 1389 1667

juridică 0 2778

fizică 1786 2143

juridică 0 3572

fizică 2977 3572

juridică 0 5954

fizică 3374 4048

juridică 0 6747

fizică 3969 4763

juridică 0 7938

fizică 4961 5954

juridică 0 9923

fizică 595 714

juridică 0 1191

fizică 992 1191

juridică 0 1985

de asigurare a autovehiculului corespunzător.

pînă la 300 cm3

peste 300 cm3

18 - 30 persoane, inclusiv conducătorul

c) tractoare rutiere, avînd puterea motorului:

d) alte autovehicule, decît cele menţionate la lit. a) - c), a căror masa maximă autorizată este:

e) motociclete:

10 - 17 persoane, inclusiv conducătorul

peste 30 persoane, inclusiv conducătorul

peste 3000 cm3

2401 - 3000 cm3

2001 - 2400 cm3

1.Primele de asigurare pentru remorci şi semiremorci constituie 20 % din prima 

pînă la 45 CP inclusiv

46 - 100 CP inclusiv

peste 100 CP 

pînă la 3500 kg

3501 - 7500 kg

7501 - 16000 kg

peste 16000 kg

Primele anuale de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
( pentru autovehicule înmatriculate în afara Republicii Moldova )

Număr limitat de persoane

Număr nelimitat de 

persoane

a) autoturisme ( destinate transportului de persoane, cu max 9 locuri, inclusiv conducătorul ):

b) microbuze şi autobuze pentru transport de persoane:

1601 - 2000 cm3

1201 - 1600 cm3

pînă la 1200 cm3



15 zile

1 lună

2 luni

3 luni

4 luni

5 luni

6 luni

7 luni

8 luni

9 luni

10 luni şi peste cuantumul primei anuale

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Termenul asigurării în cazul încheierii 

contractului de asigurare pentru o perioadă 

mai mică de 12 luni

Coeficientul de rectificare                  

K7

0.05

0.1

0.2

0.3

2. În cazul încheierii contractului de asigurare pentru o perioadă mai mică de 12 luni 

 prima de asigurare este calculată în baza următorilor coeficienţi :



1.Primele de asigurare pentru remorci şi semiremorci constituie 20 % din prima 

Primele anuale de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
( pentru autovehicule înmatriculate în afara Republicii Moldova )


