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Ordinea de zi si Rezoluțiile 

Privind subiectele aflate pe ordinea de zi a Ședinței de Consiliu de Administrație 

al Casei de Asigurări a Avocaților din România 

din 23 Noiembrie 2021 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

01 
Întâlnire cu reprezentanții Asset 

Management de la B.R.D. și Raiffeisen 

Bank 

În sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților investirea este prudențială dar 

nu este diversificată. Din acest motiv am considerat necesar să aprobăm o strategiei de investire a 

activelor, cu respectarea obligației de investire prudențială dar și a obligației de diversificare a 

investițiilor în alte instrumente ale pieței financiare cu risc mediu dar cu un profit mai mare. 

 În cadrul ședinței Consiliului de administrație al C.A.A. au avut loc întâlniri cu reprezentanții 

Asset Management de la B.R.D. și Raiffeisen Bank. 

Tematica supusă discuțiilor a fost în principal modalitatea de creștere a randamentelor 

disponibilităților C.A.A. prin diversificarea instrumentelor de investire și în subsidiar au fost discuții 

despre posibilități de colaborare cu respectivele societăți de gestiune a fondurilor de investiții, oferte 

din partea acestor societăți de investire în instrumente de investire care ar putea aduce randamente 

superioare în gestionarea disponibilului C.A.A., posibilitatea oferirii unor instrumente de investire 

personalizate, tipuri de instrumente de investire, randamente și riscuri, analiza evoluțiilor istorice 

comparative între randamentele titlurilor de stat și alte instrumente de investiții, clarificarea unor noțiuni 

investiționale etc. 

În contextul actual, când inflația este foarte mare și se poate apropia chiar de 10%, singura variantă 

care poate proteja pierderea financiară este investirea diversificată în obligațiuni și acțiuni. 

Cu privire la realizarea unui portofoliu diversificat, participanții la întâlnirile organizate au afirmat: 
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- un portofoliu diversificat reprezintă un echilibru între volatilitate și protecție față de 

inflație în timp ce un portofoliu înclinat semnificativ către o singură clasă de active poate cunoaște 

perioade constante de depreciere; 

- un portofoliu diversificat beneficiază de randamentele superioare oferite pe termen lung 

de instrumentele cu venit variabil și în același timp, limitează volatilitatea pe termen scurt prin 

instrumente cu venit fix; Astfel se optimizează randamentul în funcție de nivelul de risc asumat. 

02 Propunere privind indicatorii din sistemul 

C.A.A. pentru anul 2022 

Urmare a analizării referatelor și a discuțiilor purtate, propunerile privind indicatorii sistemului 

pentru anul 2022 au fost următoarele : 

 venitul de referință  - majorarea acestuia la valoarea de 3.066 lei. 

 valoarea punctului de pensie: majorarea acestuia prin indexare cu 7,94%, noua valoare fiind de 

1.533 lei.  

 cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului : majorarea acestuia prin indexare cu 7,94%, 

noua valoarea fiind de 940 lei.  

 fondul de funcționare al C.A.A.  pentru anul 2022 o cotă de contribuție de 2% din valoarea totală 

a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate. 

 cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale: menținerea prevederilor Hotărârii 

240/24.03.2017, neexistând necesitatea modificării acesteia. 

 Ajutorul de deces : majorarea ajutorului de deces la valoarea de 6.500 lei / 3.250 lei. 

 fondul de rezervă :  să se mențină la nivelul actual de 5%. 

 nivelul contribuțiilor; Se propune:   

• Majorarea contribuției minime, în vederea corelării cu venitul de referință indexat, cu indexarea 

acesteia cu procentul de 7,94% noua valoare propusă fiind de 338 lei 

• Majorarea plafonului maxim, în vederea corelării cu venitul de referință indexat, respectiv un 

plafon maxim de 1.687 lei corespunzător indexării venitului de referință. 

• Menținerea contribuției minime pentru stagiari la valoarea de 80 lei 

 cota procentuală – se propun două variante de majorare a cotei procentuale: 

a) de la 11% la 14% începând cu anul 2022; 

Majorarea cotei procentuale la 14% corelată cu ajustarea unor indicatori conduce la o rată de 

finanțare de 100%. 

b) de la 11% la 14% în mod etapizat, prin majorare anuală cu câte un procent de contribuție până 

în anul 2024, după cum urmează: 

o În anul 2022 cota procentuală de contribuție să fie de 12%; 
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o În anul 2023 cota procentuală de contribuție să fie de 13%; 

o Începând cu anul 2024 cota procentuală de contribuție să fie de 14%. 

Majorarea anuală a cotei de contribuție în următorii 3 ani cu câte un procent conduce la majorarea 

anuală a ratei de finanțare cu aproximativ 6 procente.  

În situația majorării cotei procentuale va fi necesară corelarea cotei minime și a celei maxime cu 

noua valoare procentuală a contribuției. 

 punctajul maxim de pensie – menținerea nivelului actual respectiv 5 puncte. 

 indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate și indemnizația de urmaș pentru 

urmașii cu drept propriu de pensie din alte sisteme – se propune actualizarea acestora  cu același procent 

cu care se indexează punctul de pensie și venitul de referință. 

  

 Programul anual de investiții. Se propun următoarele investiții pentru anul 2022: 

• Demararea proiectului de construire a unui Sanatoriu nou cu 300 de paturi în Techirghiol - 

reportarea în anul 2022 a sumei necheltuite în anul 2021 de 2.525.000 lei necesară fazei de proiectare; 

• Investiții în reabilitarea Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. Techirghiol : reportarea 

pentru anul 2022 a sumei necheltuite în anul 2021 de 3.516.946 lei și suplimentarea acesteia cu suma 

de 2.600.000 lei reprezentând diferențe de preț pentru materialele de construcții și TVA; 

• Investiții în hardware în anul 2022 : valoarea de 5.550 euro necheltuită în anul 2021 să fie 

reportată pentru anul 2022; 

• Investiții în software în anul 2022 : se propune reportarea sumei de 16.790 euro din programul 

de investiții aprobat pe 2021. 

Propunerile de indicatori au fost aprobate cu unanimitate de voturi 

03 
Simplificarea 

procedurilor de pensionare a avocaților 

(dosar, acte, declarații, chitanțe vechi, 

etc)* 

Domnul Vicepreședinte U.N.B.R. av. Ion Turculeanu, care a propus acest subiect pe ordinea de zi, 

a apreciat că întocmirea unui dosar de pensie este foarte greoaie în prezent, că se solicită avocaților 

foarte multe documente, că procedura de control la data îndeplinirii condițiilor de pensionare presupune 

verificarea stagiilor realizate în profesie și contribuțiile legal achitate. Consideră că trebuie găsite soluții, 

inclusiv modificarea actualelor prevederi legale, astfel încât la data îndeplinirii condițiilor de pensionare 

documentele contabile să fie verificate 

04 
Situația indemnizațiilor primite de 

membrii Consiliilor de Administrație din 

Filialele C.A.A. Propuneri și criterii 

În cadrul filialelor C.A.A. modul de stabilire și acordare a indemnizațiilor pentru membrii 

consiliilor de administrație este diferit, existând filiale care nu acordă deloc indemnizații. Se apreciază 

că membrii consiliilor de administrație trebuiesc motivați, că activitatea într-un consiliul de 
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privind aprobarea cuantumului acestor 

indemnizații* 

administrație presupune răspundere și timp și dacă în sistem există o neimplicare și o oarecare lipsă de 

conformare este și datorită faptului că oamenii și-au pierdut motivația.  

Se propune înființarea unei  Comisii care să aibă atribuții în realizarea unor criterii unitare la nivel 

de sistem privind acordarea indemnizațiilor membrilor Consiliilor de administrație și cuantumul 

acestora. 

05 
Adresa Filialei Tulcea privind Hotărârea 

nr. 9/15.11.2013 a C.A.A. referitoare la 

salariile personalului angajat în Filialele 

C.A.A. 

Filiala Tulcea solicită informații despre valabilitatea Hotărârii  nr. 9/15.11.2013 a C.A.A. De la 

emiterea acesteia au trecut 8 ani. Nivelul salariilor pentru personalul care își desfășoară activitatea în 

filiale, înscrise în respectiva hotărâre, a fost cu titlul de recomandare, dar aceste salarii nu mai 

corespund în prezent fiind în anumite situații sub nivelul salariului minim pe economie.  

Se consideră că aceste salarii trebuiesc actualizate funcție și de zona din care provin salariații, 

fiind diferențe între București, între filialele mari și mici, și ar putea fi solicitate de la județe nivelul 

salariilor pe diferite posturi din structura filialelor avute în prezent și salariile unor funcții similare în 

respectivele zone. 

Se consideră că trebuie solicitată filialei Tulcea o propunere în funcție și de nivelul salariilor din 

județul respectiv, propunere ce va fi analizată. 

06 Prezentarea situației site-urilor filialelor 

C.A.A. - Propuneri 

Au fost solicitate oferte pentru realizarea de site-uri la nivelul fiecărei filiale. Deoarece costurile 

pentru realizarea acestor site-uri sunt prea mari pentru C.A.A. se propune, ca pentru moment, cele 15 

filiale, care nu au în prezent nici site propriu, nici secțiune dedicată pe site-ul Barourilor, să solicite 

acest lucru Barourilor și dacă va fi cazul  să se solicite și sprijinul U.N.B.R. și să transmită 

informațiile necesare pentru a fi postate în secțiunea dedicată. 

Propunerea care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

07 
Proiect protocol transmis de A.N.A.F. 

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis C.A.A. un proiect al unui protocol de 

colaborare în vederea furnizării informațiilor privind veniturile din pensii în scopul creșterii colectării 

veniturilor la bugetul general consolidat. 

După discuțiile purtate se supune la vot emiterea unui răspuns către A.N.A.F. cu argumentele 

prezentate și refuzul de a semna protocolul. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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08 
Stadiul investiției de la Complexul 

Balnear și de Recuperare C.A.A.  de la 

Techirghiol 

Consiliul este informat că la data de 10 noiembrie a fost semnat contractul de antrepriză, a fost 

depusă declarația de începere a lucrărilor la Inspectoratul de stat în construcții și la Primărie, a fost 

transmis ordinul C.A.A. de începere a lucrărilor în baza căruia constructorul demarează lucrările și 

vineri 26 noiembrie 2021 urmează să fie  semnat și procesul verbal de începere a lucrărilor. 

09 Situația dosare de pensie soluționate în 

perioada: 21.05.2021 - 10.11.2021 

Se prezintă Consiliului de administrație situația dosarelor de pensie soluționate în ultimele 6 luni 

10 
Diverse 

Au fost discutate și supuse aprobării diverse lucrări interne. 

 


