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Indicatorii din sistemul C.A.A.
Propuneri pentru anul 2022
În conformitate cu prevederile legislative care guvernează sistemul de pensii şi alte drepturi
sociale al avocaţilor, valorile indicatorilor sistemului se stabilesc de către:
Consiliului U .N .B .R.:
Stabileşte anual prin hotărâre:
Venitul de referinţă (art. 22 alin. (1) din Legea 72/2016);
Valoarea punctului de pensie, în funcţie de situaţia financiară a sistemului (art. 66 şi art. 67
alin. (1) şi (2) din Legea 72/2016);
3. Cuantumul ajutorului pentru creşterea copilului (art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016);
4. Fondul de funcţionare al C.A.A. (art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016);
5. Programul anual de investiţii al C.A.A. (art. 53 lit. x) Statut C.A.A.).

1.
2.

Stabileşte în funcţie de nevoile sistemului C.A.A:
6.

Cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale (art. 89 şi 93 din Legea
72/2016);
7. Cuantumul ajutorului de deces (art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016);
8. Fondul de rezervă (art. 13 alin. (3) din Legea 72/2016);
9. Nivelul contribuţiilor (art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016};
10. Punctajul maxim de pensie (art. 64 alin. (7) din Legea 72/2016).

Consiliul de Administratie al C.A.A.
Stabileşte în funcţie de nevoile sistemului C.A.A.:
11. Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate (art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea
72/2016);
12. Actualizarea indemnizaţiei de urmaş pentru urmaşii cu drept propriu de pensie din alte
sisteme (art. 61 alin. (6) din Legea 72/2016).
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Propunerile C.A. A. pentru indicatorii sistemului pentru anul 2022

Consiliul de Administraţie al C.A.A. analizează anual starea sistemului, stabileşte stategia
sistemului pe baza rapoartelor periodice de evaluare actuarială şi propune Consiliului U.N.B.R.
indicatorii sistemului în funcţie de nevoile curente şi de perspectivă ale sistemului de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.
În şedinţa Consiliului de Administraţie al C.A.A. din data de 23 noiembrie 2021 au fost
aprobate, urmare a analizării, propunerile privind indicatorii sistemului pentru anul 2022.
I Referitor la indicatorii care se stabilesc anual de Consiliul U.N.B.R.
1. Venitul de referinţă:
Venitul de referinţă se stabileşte de Consiliul U.N.B.R., conform art. 22 din legea 72/2016 care
prevede:
"Art. 22. - (1) Venitul de referinţă utilizat la calculul prestaţiilor de asigurări sociale se
stabileşte anual, prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., În raport cu:
a) încasările realizate cu titlu de cote de contribuţie la sistemul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaţilor, în anul precedent celui pentru care se stabileşte acest venit;
b) situaţia financiară a sistemului;
c) evoluţia preliminată a sistemului, stabilită prin analiză actuarială.
(2) Venitul de referinţă utilizat în anul în curs se stabileşte până cel târziu la data de 30
martie şi este valabil pentru o perioadă de un an de la data stabilirii.
(3) Venitul de referinţă se dă publicităţii prin publicarea hotărârii pe site-ul de internet al
U.N.B.R.
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Venitul de referinţă aferent anului 2021 a fost2 .840 lei (stabilit prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
113/29-30.01.2021).
C.A.A. propune majorarea acestuia la valoarea de 3.0 66 lei.
Justificarea propunerii se regăseşte în Referatul privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru
anul 2022 anexat.
2. Valoarea punctului de pensie
Valoarea punctului de pensie se stabileşte conform art. 66 şi art. 67 alin. (1) şi (2) din Legea
72/2016, care prevede:
"Art. 66. - Valoarea unui punct de pensie este stabilită prin hotărâre a Consiliului
U.N.8.R., la propunerea CA.A., şi reprezintă cel puţin 50% din venitul de referinţă lunar
pe profesie, prognozat anual de CA.A.
Art. 67. - (1) CA.A. va actualiza anual pensiile aflate în plată, în funcţie de coeficientul
de creştere a inflaţiei, stabilit anual şi comunicat de Institutul National de Statistică, şi
de situaţia financiară a sistemului, cu scopul menţinerii unei rate de finanţare de cel
puţin 100%.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face prin hotărâre a Consiliului de administraţie
al CA.A., În urma actualizării punctului de pensie conform art. 66.
(4) Creşterea valorii punctului de pensie se va realiza doar în limita existenţei volumului
de active suplimentare necesare rezervei tehnice.
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(5) În scopul majorării valorii punctului de pensie, C.A.A. poate decide, cu caracter
temporar, depăşirea limitei prevăzute la alin. (4), În condiţiile În care rezultatele
analizelor actuariale confirmă recuperarea deficitului creat."
Valoarea punctului de pensie este de 1.420 lei şi a fost stabilită prin hotărârea Consiliului UNBR
nr. 114 din 29-30.01.2021.
C.A.A. propune majorarea acestuia prin indexare cu 7,94%, noua valoare fiind de 1.533 lei.
Important: Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1), urmare a analizei situaţiei financiară a
sistemului, propunerea de creştere a valorii punctului de pensie cu rata inflaţiei este în directă
corelaţie cu nivelul contribuţiilor şi cu cota procentuală (propunerea de la Indicatorul 9).
3. Cuantumul ajutorului pentru creşterea copilului
Cuantumul ajutorului pentru creşterea copilului se stabileşte conform art. 94 alin. (4) din Legea
72/2016, care prevede:
"{4} Cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului se stabileşte prin hotărâre a
Consiliului U.N.B.R. luată În trimestrul al /V-lea al fiecărui an, pentru anul următor, În baza
propunerii C.A.A."

Ajutor pentru creşterea copilului este de 870 lei conform hotărârii Consiliului UNBR nr. 116 din
29-30.01.2021.
C.A.A. propune majorarea acestuia prin indexare cu 7,94%, noua valoarea fiind de 940 lei.
Justificarea propunerii se regăseşte în Referatul privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru
anul 2022 anexat.
4. Fondul de funcţionare al C.A.A.
Fondul de funcţionare al C.A.A. se stabileşte conform art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016 care
prevede:
"Art. 15. - {1) Pentru cheltuielile necesare funcţionării C.A.A., filialele vor contribui lunar
cu o cotă de cel mult 5% din valoarea totală a contribuţiilor la sistem efectiv Încasate.
Consiliul U.N.B.R. va stabili În fiecare an, prin hotărâre, cota de contribuţie, În funcţie de
situaţia financiară a sistemului."
Fondul de funcţionare al C.A.A. pentru anul 2021 a fost de 1% din valoarea totală a contribuţiilor
la sistem, efectiv încasate şi a fost stabilit prin hotărârea Consiliului UNBR nr. 115 din 2930.01.2021.

C.A.A. propune pentru anul 2022 o cotă de contribuţie de 2% din valoarea totală a contribuţiilor
la sistem, efectiv încasate.
Justificarea propunerii se regăseşte în Referatul privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru
anul 2022 anexat.
5. Programul anual de investiţii al C.A.A.
Programul anual de investiţii al C.A.A. se stabileşte conform art.53 lit. x) din Statutul C.A.A. care
prevede:
"{1} Celelalte atribuţii ale Consiliul de administraţie al C.A.A. la care se referă art. 111 alin.

(2) din Legea nr. 72/2016 sunt următoarele:
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x) Întocmeşte programul anual de investiţii şi Îl supune spre aprobare Consiliului U.N.B.R.;
li

Propunerea se va face separat de către C.A.A.
NB. A se vedea materialul prezentat în Anexa nr. 1
Referitor la ceilalţi Indicatori care se stabilesc în funcţie de nevoile sistemului C.A.A. de către
Consiliul UNBR
6. Cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale

Cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale se stabileşte conform
prevederilor art.89 şi art. 93 din Legea 72/2016 care prevede:
"Art. 89. Prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. se stabileşte modul de calcul al
indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, În funcţie de contribuţia
asiguratului la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor În
ultimele 12 luni şi de situaţia financiară a sistemului."
"Art. 93. - Indemnizaţia de maternitate se suportă din fondul pentru alte drepturi de
asigurări sociale, În funcţie de contribuţia asiguratei la sistemul de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale ale avocaţilor, În cuantumul şi În condiţiile stabilite prin hotărâre a
Consiliului U.N.B.R."
Indemnizaţiile care se plătesc în prezent în cadrul sistemului de asigurări sociale al avocaţilor sunt
stabilite prin Hotărârea nr. 240 din 24 martie 2017 a Consiliului UNBR.
C.A.A. propune menţinerea prevederilor Hotărârii 240/24.0 3.20 17, neexistând necesitatea
modificării acesteia.

7. Cuantumul ajutorului de deces

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte conform art.98 alin. (3) din Legea 72/2016 care
prevede:
"(3} Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., la
propunerea CA.A., prin raportare la dispoziţiile normative din sistemul public ce
reglementează aceeaşi materie."
Cuantumul ajutorului de deces a fost atât în anul 2020 cât şi în anul 2021 de 6.000 lei / 3.000 lei
şi a fost stabilit prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 71 din 13.04.2020.
C.A.A. propune majorarea ajutorului de deces la valoarea de 6.500 lei/ 3. 250 lei.
Justificarea propunerii se regăseşte în Referatul privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru
anul 2022 anexat.

8. Fondul de rezervă
Fondul de rezervă se stabileşte conform art.13 din Legea 72/2016 care prevede:
"Art. 13. - (1) Din veniturile prevăzute la art. 11 se prelevă anual o cotă de cel puţin 5%
pentru constituirea unui fond de rezervă al sistemului CA.A.
(2) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în
situaţii temeinic motivate şi aprobate de Consiliul de administraţie al CA.A.
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(3) Consiliul U.N.8.R., pe baza unei analize de specialitate, poate modifica, prin hotărâre,
cota pentru constituirea fondului de rezervă, cu respectarea plafonului prevăzut la alin.
(1).
(4) Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni,
raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent. Fondul de rezervă se completează
În anii În care bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi şi asigurări sociale ale avocaţilor
este excedentar şi numai după acoperirea deficitelor bugetului din anii precedenţi.
{5} Fondul de rezervă se reportează În anul următor, urmând a fi completat În condiţiile
prezentului articol.
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Fondul de rezervă este de 5% din veniturile prevăzute la art. 11 din Legea 72/2016 stabilit prin
Hotărârea nr. 239 din 23 martie 2017 a Consiliului UNBR.

CAA propune să se menţină nivelul actual de5 %.
Justificarea propunerii se regăseşte în Referatul privind indicatorii din sistemul C. A. A. pentru
anul 2022 anexat.
9. Nivelul contribuţiilor
A. Nivelul contribuţiilor se stabileşte conform art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 care prevede:
(3) Cota procentuală prevăzută la alin. (1), precum şi sumele reprezentând cotele minimă
şi maximă de contribuţie obligatorie prevăzute la alin. {2} se stabilesc, prin hotărâre, de
Consiliul U.N.B.R., la propunerea Consiliului de administraţie al C.A.A., În funcţie de nevoile
curente şi de perspectivă ale sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor.
11
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Nivelul contribuţiilor este stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117 din 29-30.01.2021. În
sistemul C.A.A. nivelul contribuţiilor este următorul:
Cota minimă definitivi
312 lei (aferenta unui venit de 2.840 lei)
Cota minimă stagiari
80 lei (aferenta unui venit de 723 lei)
Cota maximă
1.562 lei (aferenta unui venit de 14.200 lei)

C. A. A. propune:
Majorarea contribuţiei minime, în vederea corelării cu venitul de referinţă 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 referinţă indexat,
respectiv un plafon maxim de 1. 687 lei corespunzător indexării venitului de referinţă.
Menţinerea contribuţiei minime pentru stagiari la valoarea de 80 lei.
B. Cota procentuală

Cota procentuală a fost stabilită la nivelul de 11% prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 857/2013 şi
a fost menţinută în anul 2021 prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117 din 29-30.01.2021.

Având în vedere expertizele actuariale anuale şi propunerile conţinute în acestea precum şi în
studiul de solvabilitate a sistemului din martie 2020, ţinând cont şi de propunerile Raportului
KPMG din 2019 privind sistemul C.A.A., Consiliul de Administraţie al C. A. A. propune două

variante de majorare a cotei procentuale:

1. de la 11% la 14 % începând cu anul 2022;
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Majorarea cotei procentuale la 14% corelată cu ajustarea unor indicatori conduce la o rată de
finanţare de 100%.
2. de la 11% la 14% în mod etapizat, prin majorare anuală cu câte un procent de contribuţie
până în anul 2024, după cum urmează:
În anul 2022 cota procentuală de contribuţie să fie de 12%;
În anul 2023 cota procentuală de contribuţie să fie de 13%;
Începând cu anul 2024 cota procentuală de contribuţie să fie de 14%.
Majorarea anuală a cotei de contribuţie în următorii 3 ani cu câte un procent conduce la majorarea
anuală a ratei de finanţare cu aproximativ 6 procente.
În situaţia majorării cotei procentuale va fi necesară corelarea cotei minime şi a celei maxime cu
noua valoare procentuală a contribuţiei.
Justificarea propunerii se regăseşte în Referatul privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru
anul 2022 şi în Anexa nr. 2.
10. Punctajul maxim de pensie
Punctajul maxim de pensie se stabileşte conform art. 64 alin (7) din Legea 72/2016 care prevede:
{7} Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (2), nu poate fi mai mare decât valoarea
stabilită prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., la propunerea CA.A.
11
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Punctajul maxim este de 5 puncte stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 555 din 15.12.2012.
C.A.A. propune menţinerea nivelului actual de 5 puncte.

Referitor la ceilalţi indicatori care se stabilesc de cătreC.A.A. în caz de nevoie
11. Indemnizaţia de Însoţitor pentru pensionarii de invaliditate
Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate se stabileşte prin actualizare de către
C.A.A. (art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016).
Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate a fost stabilită prin Hotărârea
Consiliului de Administraţie al C.A.A. nr. 3 din 17.01.2018 la valoarea de 1.200 lei.
12. Indemnizaţia de urmaş pentru urmaşii cu drept propriu de pensie din alte sisteme
Indemnizaţia de urmaş pentru urmaşii cu drept propriu de pensie din alte sisteme se actualizează
conform art. 61 alin. (6) din Legea 72/2016 care prevede:
{6) Cuantumul indemnizaţiei de urmaş se actualizează prin hotărâre a Consiliului de
administraţie al CA.A.
11
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C.A.A. propune ca cele două indemnizaţii să se actualizeze cu acelaşi procent cu care se
indexează punctul de pensie şi venitul de referinţă.
PreşedinteC.A.A
Av. Bubatu Mihăi ă
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Anexa 1

Program anual de investitii al C.A.A. propus pentru anul 2022

1. Investiţie nouă
Sanatoriu nou cu 300 de paturi în Techirghiol
Necesar demarare proiect - reportare 2.525.000 lei
Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 118 din 29-30.01.2021 s-a aprobat "realizarea de
către C.A.A. a Proiectului de investiţii denumit "Noul Complex Balnear" cu o capacitate de 300
de paturi în Techirghiol", cu un buget prognozat pentru investiţie de cca. 13.700.000 euro.
Investiţia noua va avea o capacitate de 300 de paturi, cu restaurant, depozite, spaţii
tehnice şi cu bază de tratament adiacentă, unde se vor oferi servicii medicale de medicină
fizică, recuperare şi balneologie în mod integrat, atât în regim de spitalizare, cât şi în regim de
ambulatoriu de specialitate. Construcţia ar trebui sa cuprindă crearea a 300 paturi pentru
pacienţi, la o categorie de confort 4****, 20 camere single, 120 camere double şi 20
apartamente.
Prin aceeaşi Hotărâre a Consiliului UNBR s-a aprobat "includerea în proiectul de buget
a C.A.A. ce va fi aprobat în 2021, de către Congresul avocaţilor, a sumelor necesare pentru
demararea proiectului, ce se estimează că vor fi cheltuite în 2021".
Congresul Avocaţilor 2021 a aprobat bugetul C.A.A. în care a fost alocată suma de
2.525.000 lei pentru demararea proiectului, în special pentru cheltuieli cu proiectare.
În anul 2021 nu au fost cheltuite sume pentru acest proiect.
Pentru anul 2022 Casa de Asigurări a Avocaţilor din România îşi propune demararea
proiectului noului complex şi pentru acest obiectiv propune reportarea în anul 2022 a sumei
de 2.525.000 lei necesară în special pentru proiectare.

C.A.A. propune reportarea în anul 2022 a sumei necheltuite în anul 2021 de 2.525.000
lei, necesară pentru demararea proiectului noului complex balnear.

2. Investiţii în reabilitarea Complexul Balnear şi de Recuperare al C.A.A. Techirghiol
Reportarea sumelor necheltuite în anul 2021 şi necesar suplimentar ca urmare a evoluţiei
preţurilor materialelor de construcţii
Pentru reabilitarea Complexului Balnear şi de Recuperare Techirghiol prin extinderea şi
transformarea etajului 5 din terase în spaţii de cazare/sanitare precum şi extinderea unor
spaţii de la parter concomitent cu reabilitarea sistemului de încălzire după principii energetice
moderne, în anul 2017 a fost aprobat un buget de 500.000 euro.
În anul 2017 au fost desfăşurate mai multe activităţi:
a) a fost întocmită şi depusă documentaţia necesară pentru un nou PUZ cu noii
coeficienţi urbanistici necesari şi s-a solicitat Consiliului Local Techirghiol
adoptarea actului administrativ. Prin Hotărârea Consiliului Local Techirghiol
nr. 213/18.09.2017 s-a adoptat noul PUZ;
b) a fost întocmită şi depusă documentaţia pentru obţinerea Certificatului de
urbanism necesar în vederea emiterii Autorizaţiei de construire. A fost
obţinut Certificatul de Urbanism nr. 283/07.11.2017.
În anul 2017 au fost cheltuiţi în total 2.975 euro, respectiv 13.587 lei, reprezentând plată
parţială pentru susţinerea activităţilor menţionate.
Sumele necheltuite în anul 2017 pentru reabilitarea Complexului Balnear şi de
Recuperare Techirghiol au fost reportate în programul de investiţii al anului 2018 când a fost
aprobat un buget de 497.025 euro.
În anul 2018, în vederea realizării acestei investiţii, s-au desfăşurat următoarele
activităţi:
S-a obţinut avizul de mediu;
S-a obţinut avizul ENEL;
S-a întocmit raportul de expertiza tehnică al clădirii;
Au demarat acţiunile de obţinere a avizelor DSP, ISU, ISC;
A început elaborarea proiectul tehnic de rezistenţă
În anul 2018 nu au fost cheltuite sume din cele aprobate pentru reabilitarea
Complexului Balnear şi de RecuperareTechirghiol.
În anul 2019 au fost cheltuiţi pentru finalizarea acţiunilor începute in anul 2018, 94.294
lei din sumele aprobate pentru reabilitarea Complexului balnear Techirghiol, reprezentând
19.852 euro.
În programul de investiţii al anului 2020 a fost prevăzut pentru reabilitarea Complexului
balnear Techirghiol, prin reportarea sumelor necheltuite în anii precedenţi, un buget de
477.173 euro.
În anul 2020 au fost cheltuiţi 45.797,89 lei din sumele aprobate pentru reabilitarea
Complexului Balnear şi de Recuperare Techirghiol, reprezentând 9.404 euro, pentru taxe avize
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(mediu, energie, apă-canalizare, urbanism), servicii întocmire documentaţii, management de
proiect. Contextul pandemic al anului 2020 a influenţat negativ stadiul proiectului.
Congresul Avocaţilor 2021 a aprobat bugetul C.A.A. în care a fost alocată suma de
4.141.000 lei pentru aceste lucrări.
În luna noiembrie 2021 a fost semnat contractul cu constructorul, care prevede un
avans de 15% din valoarea bugetului aprobat, respectiv 15% din 4.141.000 lei = 621.150 lei,
sumă ce urmează a fi plătită constructorului în cursul lunii decembrie 2021.
În anul 2021 au fost cheltuite pentru activităţi conexe contractului suma de 2.904 lei.
Având în vedere avansul care se va plăti constructorului în anul 2021 şi sumele deja
cheltuite, rezultă o valoare de reportarea a sumelor aprobate şi necheltuite în anul 2021 de
3.516.946 lei
Din evaluările Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, în baza evoluţiei preţurilor la
materialele de construcţii, este necesară suplimentarea sumelor iniţiale cu cca. 2.600.000 lei,
reprezentând diferenţe preţ materiale de construcţii, inclusiv TVA. Aceste diferenţe de preţ
vor fi atent monitorizate prin consultarea buletinelor de specialitate care publică aceste
preţuri.
Se doreşte ca în cursul anului 2022 să fie finalizată investiţia, motiv pentru care
solicităm reportarea pentru anul 2022 a sumei necheltuite în anul 2021 de 3.516.946 lei şi
suplimentarea acesteia cu suma de 2.600.000 lei reprezentând diferenţe de preţ pentru
materialele de construcţii şi TVA.

3. Investiţii hardware 2022.
Reportarea sumelor necheltuite în 2021 de 5.550 euro
Din programul de investiţii hardware multianual cu o valoare totală de 40.760 euro se
doreşte reportarea valorii de 5.550 euro necheltuită în 2021 pentru anul 2022.
În programul de investiţii al anului 2016 a fost inclus, în buget la capitolul investiţi în
echipamente hardware suma de 40.760 euro care, la momentul întocmirii proiectului de
buget, reprezentau 183.420 lei.
S-a prevăzut în programul de investiţii hardware că acestea urmau să fie achiziţionate
în mai mult etape, în funcţie de necesităţi generate de punerea în aplicare a programelor
software care trebuiau găzduite pe echipamentele hardware. De aceea programul de
investiţii hardware reprezintă în realitate programul general de investiţii hardware al C.A.A.
cu o valoare totală de 40.760 euro din care urma să se achiziţioneze în anul 2016 o primă
parte de echipamente.
În anul 2016 s-a realizat în parte programul de investiţii hardware- au fost achiziţionate,
parţial, echipamente hardware în valoare de 19.042 euro reprezentând la momentul achiziţiei
85.506 de lei, rămânând necheltuită suma de 22.000 euro.
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În programul de investiţii pentru anul 2017 a fost reportată valoarea de 22.000 euro,
necheltuită în 2016, necesară pentru realizarea întregului program de investiţii în hardware,
reprezentând la momentul aprobării programului anual de investiţii 99.660 lei (din care
97.914 lei prin reportarea diferenţei necheltuite aferente anului 2016 şi 1.746 lei diferenţă
curs valutar).
În anul 2017 nu s-au făcut achiziţii hardware.
În anul 2018 s-a făcut achiziţia unei părţi a echipamentelor hardware, în sumă de 5.562
EUR.
În anul 2019 nu s-au făcut achiziţii hardware.
În anul 2020 s-au efectuat achiziţii de completare a serverelor C.A.A. şi a echipamentelor
hardware în valoare de 4.300 lei, reprezentând 883 euro.
În anul 2021 a fost achiziţionat un server de date pentru extinderea spaţiului de stocare
şi backup şi s-a realizat upgrade la procesoarele şi memoria serverului existent, toate în
valoare de 10.005 euro.
C.A.A. propune ca valoarea de 5.550 euro necheltuită în anul 2021 să fie reportată
pentru anul 2022.

4. Investiţii în software 2022.
Reportare sumelor necheltuite în 2021 de 16.790 euro

În privinţa investiţiilor în software, C.A.A. a avut aprobate bugete anuale, respectiv:
48.180 Euro, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.34 din 12.12.2015, buget
pentru anul 2016
40.000 Euro, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.207 din 18.02.2017, buget
pentru anul 2017
30.000 Euro conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.302 din 09.12.2017
În anul 2016 a fost cheltuită întreaga sumă bugetată, fără a se înregistra depăşiri sau
reportări bugetare.
În anul 2017 au fost cheltuiţi 30.865 euro pentru realizarea a 5 programe software, şi a
fost reportată suma de 9.135 euro, inclusă apoi în bugetul de 30.000 Euro pentru anul 2018.
În anul 2018 au fost cheltuiţi 4.456 Euro pentru definitivarea programului de Registru
filiale, urmând a fi reportată suma de 25.544 Euro.
În anul 2019 nu au fost cheltuite sume pentru finalizarea programelor.
În anul 2020 au fost cheltuiţi 3.754,45 euro pentru programul de raportare a
deconturilor lunare.
În anul 2021 au fost cheltuiţi 5.000 euro pentru finalizarea programului de deconturi
lunare, pentru noul site C.A.A. şi pentru mentenanţa şi îmbunătăţirea programelor existente.
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C.A.A. îşi propune în anul 2022 să realizeze programul de gestiune a verificărilor
efectuate de inspectorii sistemului ce urmează a fi implementat la toate filialele.
Pentru programele software care se vor realiza/finaliza sau se vor implementa în anul
2022 C.A.A. propune reportarea sumei de 16.790 Euro din programul de investiţii aprobat
pe 2021.

Preşedinte C. .A.
ăif
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Centralizator program anual de investiţii propuse
pentru anul 2022

Programul anual de investiţii pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu
prevederile art. 53 lit. x) din Statutul C.A.A. este în sumă de 8. 755.880 lei,
detaliat după cum urmează (curs mediu euro 5,10 lei/euro):
Sume cu TVA inclus
Valoarea
estimată euro -

Denumirea bunului/serviciului
1. Investitie nouă - Sanatoriu nou cu 300
de paturi - demarare proiect

2. Echipament hardware - faza a II-a
report din 2021

3. Programe software
- Dezvoltare aplicaţii - report din 2021

Valoarea
estimată
- lei 2.525.000

5.550
15.555

28.305
28.305

16.790
16.790

85.629
85.629

4. Reabilitarea Complexului Balnear
Techirghiol

6.116.946

TOTAL INVESTIŢII

8.755.880

Preşedinte C A. .
av. Bubatu M hă ţă
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