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INTRODUCERE
Acest raport este realizat pentru a analiza impactul asupra solvabilitatii Fondului de Pensii a
indexarii punctului de pensie cu rata inflatiei (4,04%) si totodata, analiza masurilor ce pot fi
implementate pentru eficientizarea sistemului si atingerea obiectivului unei rate de finantare a
Fondului de Pensie de 100%. Astfel, prezentul Raport trateaza atat impactul indexarii
punctului de pensie asupra solvabilitatii Fondului de Pensii, cat si impactul la nivel de sistem al
masururilor de crestere a gradului de solvabilitate al acestuia.
Pe cale de consecinta, prezentul Raport analizeaza rezultatul evaluării actuariale in diferite
scenarii a obligaţiilor de plată ale Fondului de Pensii a Casei de Asigurări a Avocaţilor din
România, după cum urmează:


Pensiile membrilor retraşi definitiv din activitate,



Pensiile membrilor aflaţi în cumul,



Pensiile mebrilor activi,



Pensiile de invaliditate,

precum şi al evaluării actuariale a contribuţiilor viitoare ce vor fi plătite de membrii actuali ai
Fondului de Pensii.
Totodata, prezentul raport analizeaza in diferite scenarii si rezultatul evaluării actuariale a
obligaţiilor de plată ale Fondului de Asigurări a Casei de Asigurări a Avocaţilor din
România, după cum urmează:


Indemnizaţiile de îngrijire copil



Indemnizaţiile de maternitate



Ajutoarele de deces



Concediile medicale



Cheltuielile administrative,

precum şi al evaluării actuariale a contribuţiilor viitoare ce vor fi plătite de membrii actuali
ai Fondului de Asigurări.
Prezentele evaluari au fost efectuate în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2341/2016
privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale şi ale
Directivei nr.2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009,
privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare
(SOLVENCY II).
Prezenta analiza este realizată în conformitate cu structura Fondului de Pensii stabilită prin
Hotărârea nr. 556 din 15 decembrie 2012 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din
România.
Prezentul raport include evaluarea actuariala a Fondului de Pensii şi a Fondului de Asigurari la
nivel national in diferite scenarii de parametrizare, in vederea identificarii masurilor optime de
modificare pentru atingerea de catre Fondul de Pensii a unei rate de finantare de 100%.
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Raportul de faţă reprezintă o evaluare precisă şi adecvată a obligaţiilor de plată şi activelor
Casei de Asigurări a Avocaţilor realizată în conformitate cu principiile actuariale şi practicile
general acceptate în domeniul pensiilor ocupaţionale.
Această analiza s-a elaborat pe baza datelor individuale ale membrilor, furnizate de către Casa
de Asigurări a Avocaţilor (CAA), acumulate până în luna decembrie 2019. Totodata, ca
rezultat al efortului continuu de informatizare, actualizare si consolidare a bazei de date,
prezenta transmitere a cuprins si unele completari si rectificari ale istoricului indepartat de
contributii.
Informaţiile asupra valorii activelor Fondului, la data elaborării prezentului raport, sunt cele
acumulate până în luna decembrie 2019.
În urma transmiterii de către CAA, in decursul lunii februarie 2020, a unor noi informaţii cu
privire la istoricul individual de contribuţii, numărul avocaţilor procesaţi a crescut comparativ
cu evaluarea actuariala anuala, de la 34.695 persoane la 34.715 persoane.
Astfel, prezenta evaluare a Fondului de Pensii a fost efectuată pe un număr total de 34.715
avocaţi, dintre care:

Avocaţi
Retraşi definitiv
Pensionaţi pentru limită de vârstă, aflaţi în cumul
Activi
TOTAL

Nr.

Procent
660

1,90%

2.590

7,46%

31.465

90,64%

34.715

100.00%

Faţă de evaluarea precedentă, aferenta anului 2020, structura demografică a sistemului a
ramas relativ constanta, avand doar o usoara crestere a numarului de membri activi cu 20 de
persoane, respectiv de la valoarea de 31.445 la valoarea de 31.465.
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Graficul de mai jos prezintă structura actuală a Fondului pe tipuri de participanţi ai sistemului:
Structura fondului
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INDEXAREA PUNCTULUI DE PENSIE
In vederea determinarii impactului idexarii punctului de pensie cu rata inflatiei (4,04%), asupra
solvabilitatii Fondului de Pensii, s-au realizat o serie de evaluari a cinci scenarii succesive, dupa
cum urmeaza:
I.

Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie
cu 4,04% (1.388 lei) si mentinerea celorlalti parametri la nivelul actual.

II.

Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie
cu 4,04% (1.388 lei) si corelarea venitului de referinta (2776 lei)

III.

Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie
cu 4,04% (1.388 lei), corelarea venitului de referinta (2776 lei) si corelarea contributei
maxime (1.527 lei).

IV.

Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie
cu 4,04% (1.388 lei), corelarea venitului de referinta (2776 lei), corelarea contributei
maxime (1.527 lei), corelarea contributei minime (306 lei).

V.

Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie
cu 4,04% (1.388 lei), corelarea venitului de referinta (2776 lei), corelarea contributei
maxime (1.527 lei), cresterea contributei minime la 450 lei.
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SCENARIUL I
Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie cu 4,04%
(1.388 lei) si mentinerea celorlalti parametri la nivelul actual.
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului 1, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

SCENARIUL I

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

805.067.284,78 lei

773.749.781,86 lei

4,05%

4.770.450.415,31 lei

4.623.587.681,62 lei

3,18%

Pensii invaliditate

143.204.014,06 lei

138.282.101,73 lei

3,56%

TOTAL

5.718.721.714,15 lei

5.535.619.565,19 lei

3,31%

Contribuţiile viitoare

3.607.818.409,33 lei

3.628.212.543,53 lei

-0,56%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

4.354.132.075,94 lei

4.374.526.210,14 lei

-0,47%

1.364.589.638,21 lei

1.161.093.355,05 lei

17,53%

76,14%

79,03%

-3,66%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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SCENARIUL II
Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie cu 4,04%
(1.388 lei) si corelarea venitului de referinta (2776 lei)
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului II, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

SCENARIUL II

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

805.027.459,40 lei

773.749.781,86 lei

4,04%

4.650.367.712,08 lei

4.623.587.681,62 lei

0,58%

Pensii invaliditate

139.956.174,24 lei

138.282.101,73 lei

1,21%

TOTAL

5.595.351.345,72 lei

5.535.619.565,19 lei

1,08%

Contribuţiile viitoare

3.607.818.409,33 lei

3.628.212.543,53 lei

-0,56%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

4.354.132.075,94 lei

4.374.526.210,14 lei

-0,47%

1.241.219.269,78 lei

1.161.093.355,05 lei

6,90%

77,82%

79,03%

-1,53%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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SCENARIUL III
Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie cu 4,04%
(1.388 lei), corelarea venitului de referinta (2776 lei) si corelarea contributei maxime (1.527
lei).
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului III, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

SCENARIUL III

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

805.027.459,41 lei

773.749.781,86 lei

4,04%

4.655.900.164,48 lei

4.623.587.681,62 lei

0,70%

Pensii invaliditate

140.379.707,64 lei

138.282.101,73 lei

1,52%

TOTAL

5.601.307.331,51 lei

5.535.619.565,19 lei

1,19%

Contribuţiile viitoare

3.642.283.446,85 lei

3.628.212.543,53 lei

0,39%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

4.388.597.113,46 lei

4.374.526.210,14 lei

0,32%

1.212.710.218,06 lei

1.161.093.355,05 lei

4,45%

78,35%

79,03%

-0,86%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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SCENARIUL IV
Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie cu 4,04%
(1.388 lei), corelarea venitului de referinta (2776 lei), corelarea contributei maxime (1.527
lei), corelarea contributei minime (306 lei).
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului 1V, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

SCENARIUL IV

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

805.033.645,63 lei

773.749.781,86 lei

4,04%

4.670.563.828,65 lei

4.623.587.681,62 lei

1,02%

Pensii invaliditate

140.654.568,80 lei

138.282.101,73 lei

1,72%

TOTAL

5.616.252.043,08 lei

5.535.619.565,19 lei

1,46%

Contribuţiile viitoare

3.656.929.874,29 lei

3.628.212.543,53 lei

0,79%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

4.403.243.540,90 lei

4.374.526.210,14 lei

0,66%

1.213.008.502,18 lei

1.161.093.355,05 lei

4,47%

78,40%

79,03%

-0,80%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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SCENARIUL V
Evaluarea la nivel national a Fondului de Pensii in urma majorarii punctului de pensie cu 4,04%
(1.388 lei), corelarea venitului de referinta (2776 lei), corelarea contributei maxime (1.527
lei), cresterea contributei minime la 450 lei.
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului V, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

SCENARIUL V

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

805.229.728,09 lei

773.749.781,86 lei

4,07%

5.078.062.685,68 lei

4.623.587.681,62 lei

9,83%

Pensii invaliditate

148.516.288,88 lei

138.282.101,73 lei

7,40%

TOTAL

6.031.808.702,65 lei

5.535.619.565,19 lei

8,96%

Contribuţiile viitoare

4.072.769.039,36 lei

3.628.212.543,53 lei

12,25%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

4.819.082.705,97 lei

4.374.526.210,14 lei

10,16%

1.212.725.996,68 lei

1.161.093.355,05 lei

4,45%

79,89%

79,03%

1,09%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Rezultatele evaluarii scenariilor de mai sus sunt prezentate in mod centralizat in tabelul
urmator:

Situaţia comparativă a Ratei de Finanţare
SCENARIU

-situatia curenta-

Rata crestere a
Ratei de
Finanţare fata de
situatia curenta

Rata de Finanţare

Parametri
modificati fata de situatia curenta

2020

SCENARIUL I

punct de pensie 4,04% (1.388 lei)
si mentinerea celorlalti parametri
la nivelul actual.

76,14%

79,03%

-3,66%

SCENARIUL II

punct de pensie 4,04% (1.388 lei)
venit de referinta (2776 lei)

77,82%

79,03%

-1,53%

SCENARIUL III

punct de pensie 4,04% (1.388 lei),
venit de referinta (2776 lei),
contributie maxima (1.527 lei).

78,35%

79,03%

-0,86%

SCENARIUL IV

punct de pensie 4,04% (1.388 lei),
venit de referinta (2776 lei),
contributei maxime (1.527 lei),
contributei minime (306 lei).

78,40%

79,03%

-0,80%

SCENARIUL V

punct de pensie 4,04% (1.388 lei),
venit de referinta (2776 lei),
contributei maxime (1.527 lei),
contributei minime la 450 lei.

79,89%

79,03%

1,09%
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MAJORAREA COTEI DE CONTRIBUTIE
In vederea determinarii impactului majorarii cotei de contributie in conditiile mentinerii
celorlalti parametri ai sistemului constanti s-au analizat 3 scenarii succesive de majorare a
cotei totale de contributie, pana la atingerea unei rate de finantare de 100% pentru Fondul de
Pensii. Distribuirea cotei intre cele doua Fonduri ale sistemului (pensii/asigurari) a fost
realizata conform proportiei actuale 85/15.
I.

Cota totala de contributie 13% + parametri actuali

II.

Cota totala de contributie 15% + parametri actuali

III.

Cota totala de contributie 17% + parametri actuali

In continuare sunt descrise rezultatele evaluarii obtinute petru fiecare scenariu in parte, atat
pentru Fondul de Pensii cat si pentru Fondul de Asigurari, comparativ cu rezultatele evaluarii
situatiei actuale.

SCENARIUL I - Cota totala de contributie 13% + parametri actuali
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului I, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:
Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII
SCENARIUL I

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

Cota totala 13%

-situaţia actuală-

procentuală

771.175.081,87 lei

773.749.781,86 lei

-0,33%

4.509.147.630,25 lei

4.623.587.681,62 lei

-2,48%

Pensii invaliditate

134.125.859,10 lei

138.282.101,73 lei

-3,01%

TOTAL

5.414.448.571,23 lei

5.535.619.565,19 lei

-2,19%

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul
Pensiile membrilor activi

Active
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Contribuţiile viitoare

3.988.999.101,83 lei

3.628.212.543,53 lei

9,94%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

4.735.312.768,44 lei

4.374.526.210,14 lei

8,25%

679.135.802,78 lei

1.161.093.355,05 lei

-41,51%

87,46%

79,03%

10,67%

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare

Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului I, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:
Valoare actuarială prezentă
FOND ASIGURARI
Scenariul I

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

Cota totala 13%

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

16.059.562,18 lei

16.547.222,36 lei

-2,95%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

18.535.781,86 lei

19.011.263,95 lei

-2,50%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

544.162.085,76 lei

546.280.407,76 lei

-0,39%

Contribuţiile viitoare

703.941.099,81 lei

640.272.739,72 lei

9,94%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

921.613.335,77 lei

857.944.975,68 lei

7,42%

-377.451.250,01 lei -311.664.567,93 lei

21,11%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare

169,36%

157,05%

7,84%
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SCENARIUL II - Cota totala de contributie 15% + parametri actuali
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului II, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII
SCENARIUL II

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

Cota totala 15%

-situaţia actuală-

procentuală

771.165.056,92 lei

773.749.781,86 lei

-0,33%

4.413.982.816,83 lei

4.623.587.681,62 lei

-4,53%

Pensii invaliditate

130.733.886,59 lei

138.282.101,73 lei

-5,46%

TOTAL

5.315.881.760,34 lei

5.535.619.565,19 lei

-3,97%

Contribuţiile viitoare

4.339.327.647,46 lei

3.628.212.543,53 lei

19,60%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.085.641.314,07 lei

4.374.526.210,14 lei

16,26%

230.240.446,27 lei

1.161.093.355,05 lei

-80,17%

95,67%

79,03%

21,06%

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul
Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului II, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND ASIGURARI
SCENARIUL II

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

Cota totala 15%

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

15.862.977,71 lei

16.547.222,36 lei

-4,14%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

18.249.289,05 lei

19.011.263,95 lei

-4,01%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

543.679.008,47 lei

546.280.407,76 lei

-0,48%

Contribuţiile viitoare

765.762.761,57 lei

640.272.739,72 lei

19,60%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

983.435.997,53 lei

857.944.975,68 lei

14,63%

-439.756.989,06 lei -311.664.567,93 lei

41,10%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare

180,89%

157,05%

15,18%
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SCENARIUL III - Cota totala de contributie 17% + parametri actuali
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului III, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII
SCENARIUL III

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

Cota totala 17%

-situaţia actuală-

procentuală

771.153.339,44 lei

773.749.781,86 lei

-0,34%

4.318.120.527,65 lei

4.623.587.681,62 lei

-6,61%

Pensii invaliditate

127.568.149,13 lei

138.282.101,73 lei

-7,75%

TOTAL

5.216.843.016,23 lei

5.535.619.565,19 lei

-5,76%

Contribuţiile viitoare

4.663.113.640,84 lei

3.628.212.543,53 lei

28,52%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.409.427.307,45 lei

4.374.526.210,14 lei

23,66%

-192.584.291,23 lei

1.161.093.355,05 lei

-116,59%

103,69%

79,03%

31,20%

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul
Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului III, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND ASIGURARI
SCENARIUL III

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

Cota totala 17%

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire
copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

15.705.051,97 lei

16.547.222,36 lei

-5,09%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

18.073.359,28 lei

19.011.263,95 lei

-4,93%

416.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-4,77%

543.345.152,97 lei

546.280.407,76 lei

-0,54%

Contribuţiile viitoare

822.902.478,96 lei

640.272.739,72 lei

28,52%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

1.040.574.714,92 lei

857.944.975,68 lei

21,29%

-497.229.561,95 lei -311.664.567,93 lei

59,54%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare

191,51%

157,05%

21,94%
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Rezultatele evaluarii scenariilor de mai sus sunt prezentate in forma centralizata in tabelul
urmator:
Situaţia comparativă a Ratei de Finanţare
SCENARIU

Parametri

Rata de Finanţare

Rata de Finanţare

modificati fata de situatia
curenta

Fond Pensii

Fond Asigurari

SCENARIUL I

Cota totala 13%

87,46%

169,36%

SCENARIUL II

Cota totala 15%

95,67%

180,89%

SCENARIUL III

Cota totala 17%

103,69%

191,51%

79,03%

157.05%

Situatia curenta
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SOLUTII DE OPTIMIZARE A PARAMETRILOR SISTEMULUI PENTRU ATINGEREA RATEI
DE FINANTARE DE 100%, IN CONDITIILE INDEXARII PUNCTULUI DE PENSIE
In vederea determinarii solutiior pentru atiingerea unei rate de finantare de 100% de catre
fondul de pensii s-au analizat 7 scenarii succesive de modificare corelata a parametrilor, pana
la atingerea unei rate de finantare de 100% pentru Fondul de Pensii. Distributia cotei intre
cele doua Fonduri ale Sistemului (pensii/asigurari) a fost modificata in vederea indentificarii
solutiilor optimale. Valoarea punctului de pensie a fost indexata cu 4,04% (1.388 lei)
I.

Cota totala de contributie 13%, cota pensii 11,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.805 lei, contributie minima
361 lei.

II.

Cota totala de contributie 13,5%, cota pensii 12,0%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.874 lei, contributie minima
375 lei.

III.

Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima
389 lei

IV.

Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima
400 lei

V.

Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima
450 lei

VI.

Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,6%, cota asigurari 1,4%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima
389 lei

VII.

Cota totala de contributie 14,1%, cota pensii 12,7%, cota asigurari 1,4%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.957 lei, contributie minima
392 lei

In continuare sunt descrise rezultatele evaluarii obtinute petru fiecare scenariu in parte, atat
pentru Fondul de Pensii cat si pentru Fondul de Asigurari, comparativ cu rezultatele evaluarii
situatiei actuale
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SCENARIUL I
Cota totala de contributie 13%, cota pensii 11,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie 1.388 lei,
venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.805 lei, contributie minima 361 lei.
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului I, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL I
Cota totala 13%
(cota pensii 11,5%,
cota asigurari 1,5%)

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.391.522,20 lei

773.749.781,86 lei

3,70%

4.707.706.234,86 lei

4.623.587.681,62 lei

1,82%

Pensii invaliditate

140.784.701,49 lei

138.282.101,73 lei

1,81%

TOTAL

5.650.882.458,55 lei

5.535.619.565,19 lei

2,08%

Contribuţiile viitoare

4.497.512.793,40 lei

3.628.212.543,53 lei

23,96%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.243.826.460,01 lei

4.374.526.210,14 lei

19,87%

407.055.998,54 lei

1.161.093.355,05 lei

-64,94%

92,80%

79,03%

17,42%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului I, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL I
Cota totala 13%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 11,5%,
cota asigurari 1,5%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.038.594,44 lei

16.547.222,36 lei

2,97%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

19.779.151,21 lei

19.011.263,95 lei

4,04%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.384.487,36 lei

546.280.407,76 lei

0,02%

Contribuţiile viitoare

586.632.080,16 lei

640.272.739,72 lei

-8,38%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

804.304.316,12 lei

857.944.975,68 lei

-6,25%

Obligaţie nefinanţată

-257.919.828,75 lei

-311.664.567,93 lei

-17,24%

Rata de finanţare

147,20%

157,05%

-6,27%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
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SCENARIUL II
Cota totala de contributie 13,5%, cota pensii 12,0%, cota asigurari 1,5%, punct pensie 1.388
lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.874 lei, contributie minima 375 lei
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului II, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL II
Cota totala 13.5%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,0%,
cota asigurari 1,5%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.391.616,66 lei

773.749.781,86 lei

3,70%

4.707.908.774,21 lei

4.623.587.681,62 lei

1,82%

Pensii invaliditate

140.787.280,74 lei

138.282.101,73 lei

1,81%

TOTAL

5.651.087.671,61 lei

5.535.619.565,19 lei

2,09%

Contribuţiile viitoare

4.693.194.556,10 lei

3.628.212.543,53 lei

29,35%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.439.508.222,71 lei

4.374.526.210,14 lei

24,35%

211.579.448,90 lei

1.161.093.355,05 lei

-81,78%

96,26%

79,03%

21,80%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului II, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL II
Cota totala 13.5%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,0%,
cota asigurari 1,5%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.039.033,55 lei

16.547.222,36 lei

2,97%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

19.780.260,30 lei

19.011.263,95 lei

4,04%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.386.035,57 lei

546.280.407,76 lei

0,02%

Contribuţiile viitoare

586.649.472,24 lei

640.272.739,72 lei

-8,38%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

804.321.708,25 lei

857.944.975,68 lei

-6,25%

Obligaţie nefinanţată

-257.935.672,67 lei

-311.664.567,93 lei

-17,24%

Rata de finanţare

147,21%

157,05%

-6,27%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
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SCENARIUL III
Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie 1.388
lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima 389 lei
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului III, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL III
Cota totala 14%
(cota pensii 12,5%,
cota asigurari 1,5%)

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.391.703,91 lei

773.749.781,86 lei

3,70%

4.708.096.904,15 lei

4.623.587.681,62 lei

1,83%

Pensii invaliditate

140.789.858,51 lei

138.282.101,73 lei

1,81%

TOTAL

5.651.278.466,57 lei

5.535.619.565,19 lei

2,09%

Contribuţiile viitoare

4.888.877.767,68 lei

3.628.212.543,53 lei

34,75%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.635.191.434,29 lei

4.374.526.210,14 lei

28,82%

16.087.032,29 lei

1.161.093.355,05 lei

-98,61%

99,72%

79,03%

26,18%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului III, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL III
Cota totala 14%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,5%,
cota asigurari 1,5%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.039.438,87 lei

16.547.222,36 lei

2,97%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

19.781.289,57 lei

19.011.263,95 lei

4,05%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.387.470,15 lei

546.280.407,76 lei

0,02%

Contribuţiile viitoare

586.665.308,32 lei

640.272.739,72 lei

-8,37%

Valoare actuală fond

217.672.235,86 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

804.337.544,28 lei

857.944.975,68 lei

-6,25%

-257.950.074,13 lei

-311.664.567,93 lei

-17,23%

147,21%

157,05%

-6,27%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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SCENARIUL IV
Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie 1.388
lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima 400 lei
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului IV, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL IV
Cota totala 14%
(cota pensii 12,5%,
cota asigurari 1,5%)

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.440.437,28 lei

773.749.781,86 lei

3,71%

4.728.446.672,82 lei

4.623.587.681,62 lei

2,27%

Pensii invaliditate

141.171.337,98 lei

138.282.101,73 lei

2,09%

TOTAL

5.672.018.448,07 lei

5.535.619.565,19 lei

2,46%

Contribuţiile viitoare

4.916.090.479,24 lei

3.628.212.543,53 lei

35,50%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.662.404.145,85 lei

4.374.526.210,14 lei

29,44%

9.614.302,22 lei

1.161.093.355,05 lei

-99,17%

99,83%

79,03%

26,32%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului IV, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL IV
Cota totala 14%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,5%,
cota asigurari 1,5%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.074.573,39 lei

16.547.222,36 lei

3,19%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

19.879.723,00 lei

19.011.263,95 lei

4,57%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.521.038,11 lei

546.280.407,76 lei

0,04%

Contribuţiile viitoare

589.930.909,24 lei

640.272.739,72 lei

-7,86%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

807.603.145,20 lei

857.944.975,68 lei

-5,87%

-261.082.107,08 lei -311.664.567,93 lei

-16,23%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare

147,77%

157,05%

-5,91%
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SCENARIUL V
Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie 1.388
lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima 450 lei
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului V, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL V
Cota totala 14%
(cota pensii 12,5%,
cota asigurari 1,5%)

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.447.200,13 lei

773.749.781,86 lei

3,71%

4.826.888.177,17 lei

4.623.587.681,62 lei

4,40%

Pensii invaliditate

143.032.290,57 lei

138.282.101,73 lei

3,44%

TOTAL

5.772.367.667,87 lei

5.535.619.565,19 lei

4,28%

Contribuţiile viitoare

5.048.346.805,14 lei

3.628.212.543,53 lei

39,14%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.794.660.471,75 lei

4.374.526.210,14 lei

32,46%

-22.292.803,88 lei

1.161.093.355,05 lei

-101,92%

100,39%

79,03%

27,03%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului V, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL V
Cota totala 14%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,5%,
cota asigurari 1,5%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.115.404,57 lei

16.547.222,36 lei

3,43%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

20.226.946,82 lei

19.011.263,95 lei

6,39%

436.546.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.909.093,11 lei

546.280.407,76 lei

0,12%

Contribuţiile viitoare

605.801.488,53 lei

640.272.739,72 lei

-5,38%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

823.473.724,59 lei

857.944.975,68 lei

-4,02%

Obligaţie nefinanţată

-276.564.631,38 lei

-311.664.567,93 lei

-11,26%

Rata de finanţare

150,57%

157,05%

-4,13%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
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SCENARIUL VI
Cota totala de contributie 14,0%, cota pensii 12,6%, cota asigurari 1,4%, punct pensie 1.388
lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.943 lei, contributie minima 389 lei
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului VI, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL VI
Cota totala 14%
(cota pensii 12,6%,
cota asigurari 1,4%)

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.391.703,91 lei

773.749.781,86 lei

3,70%

4.708.096.904,15 lei

4.623.587.681,62 lei

1,83%

Pensii invaliditate

140.789.907,86 lei

138.282.101,73 lei

1,81%

TOTAL

5.651.278.515,93 lei

5.535.619.565,19 lei

2,09%

Contribuţiile viitoare

4.927.989.165,15 lei

3.628.212.543,53 lei

35,82%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.674.303.831,76 lei

4.374.526.210,14 lei

29,71%

-23.024.315,84 lei

1.161.093.355,05 lei

-101,98%

100,41%

79,03%

27,05%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Asigurari in conditiile
scenariului VI, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL VI
Cota totala 14%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,6%,
cota asigurari 1,4%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.032.438,87 lei

16.547.222,36 lei

2,93%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

19.781.289,57 lei

19.011.263,95 lei

4,05%

436.546.789,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.387.470,15 lei

546.280.407,76 lei

0,02%

Contribuţiile viitoare

547.554.373,30 lei

640.272.739,72 lei

-14,48%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

765.226.609,26 lei

857.944.975,68 lei

-10,81%

Obligaţie nefinanţată

-218.839.139,10 lei

-311.664.567,93 lei

-29,78%

Rata de finanţare

140,05%

157,05%

-10,82%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
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SCENARIUL VII
Cota totala de contributie 14,1%, cota pensii 12,7%, cota asigurari 1,4%, punct pensie 1.388
lei, venit de referinta 2776 lei, contributie maxima 1.957 lei, contributie minima 392 lei
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului VII, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă
FOND PENSII

SCENARIUL VII
Cota totala 14,1%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,7%,
cota asigurari 1,4%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Pensiile membrilor retraşi
definitiv şi a celor aflaţi în
prezent în cumul

802.391.877,39 lei

773.749.781,86 lei

3,70%

4.708.502.741,67 lei

4.623.587.681,62 lei

1,84%

Pensii invaliditate

140.797.779,97 lei

138.282.101,73 lei

1,82%

TOTAL

5.651.692.399,03 lei

5.535.619.565,19 lei

2,10%

Contribuţiile viitoare

4.967.686.443,55 lei

3.628.212.543,53 lei

36,92%

Valoare actuală fond

746.313.666,61 lei

746.313.666,61 lei

0,00%

5.714.000.110,16 lei

4.374.526.210,14 lei

30,62%

-62.307.711,13 lei

1.161.093.355,05 lei

-105,37%

101,10%

79,03%

27,93%

Pensiile membrilor activi

Active

TOTAL
Obligaţie nefinanţată
Rata de finanţare
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Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale a Fondului de Pensii in conditiile
scenariului VII, comparativ cu rezultatele evaluarii actuale:

Valoare actuarială prezentă

FOND ASIGURARI

SCENARIUL VII
Cota totala 14,1%

Evaluare 2020

Creştere/Scădere

(cota pensii 12,7%,
cota asigurari 1,4%)

-situaţia actuală-

procentuală

Obligaţii totale de plată
Indemnizaţii de îngrijire copil

24.550.252,96 lei

24.919.184,09 lei

-1,48%

Indemnizaţii de maternitate

17.040.237,98 lei

16.547.222,36 lei

2,98%

Ajutoare de deces

48.469.691,52 lei

48.397.630,01 lei

0,15%

Concedii medicale

19.783.323,97 lei

19.011.263,95 lei

4,06%

436.549.797,24 lei

437.405.107,36 lei

-0,20%

546.390.303,67 lei

546.280.407,76 lei

0,02%

Contribuţiile viitoare

547.618.930,53 lei

640.272.739,72 lei

-14,47%

Valoare actuală fond

217.672.235,96 lei

217.672.235,96 lei

0,00%

765.291.166,49 lei

857.944.975,68 lei

-10,80%

Obligaţie nefinanţată

-218.900.862,82 lei

-311.664.567,93 lei

-29,76%

Rata de finanţare

140,06%

157,05%

-10,82%

Cheltuieli administrative
TOTAL
Active

TOTAL
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Rezultatele evaluarii scenariilor de mai sus sunt prezentate in forma centralizata in tabelul
urmator:
Situaţia comparativă a Ratei de Finanţare
SCENARIU

SCENARIUL I

SCENARIUL II

SCENARIUL III

SCENARIUL IV

SCENARIUL V

SCENARIUL VI

SCENARIUL VII

Situatia curenta

Parametri
modificati fata de situatia curenta
Cota totala de contributie 13%, cota pensii
11,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei,
contributie maxima 1.805 lei, contributie
minima 361 lei.
Cota totala de contributie 13,5%, cota
pensii 12,0%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.874 lei,
contributie minima 375 lei.
Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 389 lei.
Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 400 lei.
Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 450 lei.
Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,6%, cota asigurari 1,4%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 389 lei.
Cota totala de contributie 14,1%, cota
pensii 12,7%, cota asigurari 1,4%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.957 lei,
contributie minima 392 lei.

Rata de Finanţare
Fond Pensii

Rata de Finanţare
Fond Asigurari

92,80%

147,20%

96,26%

147,21%

99,72%

147,21%

99,83%

147,77%

100,39%

150,57%

100,41%

140,05%

101,10%

140,06%

79,03%

157.05%
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SITUATIE CENTRALIZATA
In continuare sunt prezentate in mod centralizat rezultatele sintetice ale prezentei analize:
INDEXAREA PUNCTULUI DE PENSIE
Situaţia comparativă a Ratei de Finanţare
SCENARIU

-situatia curenta-

Evoluţia Ratei
de Finanţare fata
de situatia
curenta

Rata de Finanţare

Parametri
modificati fata de situatia curenta

2020

SCENARIUL I

punct de pensie 4,04% (1.388 lei)
si mentinerea celorlalti parametri
la nivelul actual.

76,14%

79,03%

-3,66%

SCENARIUL II

punct de pensie 4,04% (1.388 lei)
venit de referinta (2776 lei)

77,82%

79,03%

-1,53%

SCENARIUL III

punct de pensie 4,04% (1.388 lei),
venit de referinta (2776 lei),
contributei maxime (1.527 lei).

78,35%

79,03%

-0,86%

SCENARIUL IV

punct de pensie 4,04% (1.388 lei),
venit de referinta (2776 lei),
contributei maxime (1.527 lei),
contributei minime (306 lei).

78,40%

79,03%

-0,80%

SCENARIUL V

punct de pensie 4,04% (1.388 lei),
venit de referinta (2776 lei),
contributei maxime (1.527 lei),
contributei minime la 450 lei.

79,89%

79,03%

1,09%
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MAJORAREA COTEI DE CONTRIBUTIE
Situaţia comparativă a Ratei de Finanţare
SCENARIU

Parametri

Rata de Finanţare

Rata de Finanţare

modificati fata de situatia
curenta

Fond Pensii

Fond Asigurari

SCENARIUL I

Cota totala 13%

87,46%

169,36%

SCENARIUL II

Cota totala 15%

95,67%

180,89%

SCENARIUL III

Cota totala 17%

103,69%

191,51%

79,03%

157.05%

Situatia curenta

SOLUTII DE OPTIMIZARE A PARAMETRILOR SISTEMULUI PENTRU ATINGEREA
RATEI DE FINANTARE DE 100%, IN CONDITIILE INDEXARII PUNCTULUI DE
PENSIE
Situaţia comparativă a Ratei de Finanţare
SCENARIU

Parametri
modificati fata de situatia curenta

Rata de Finanţare
Fond Pensii

Rata de Finanţare
Fond Asigurari

SCENARIUL I

Cota totala de contributie 13%, cota pensii
11,5%, cota asigurari 1,5%, punct pensie
1.388 lei, venit de referinta 2776 lei,
contributie maxima 1.805 lei, contributie
minima 361 lei.

92,80%

147,20%

SCENARIUL II

Cota totala de contributie 13,5%, cota
pensii 12,0%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.874 lei,
contributie minima 375 lei.

96,26%

147,21%

SCENARIUL III

Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 389 lei.

99,72%

147,21%

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport Analiza Actuarială – Studiu Solvabilitate |Martie 2020

37

SCENARIUL IV

Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 400 lei.

99,83%

147,77%

SCENARIUL V

Cota totala de contributie 14,0%, cota
pensii 12,5%, cota asigurari 1,5%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.943 lei,
contributie minima 450 lei.

100,39%

150,57%

SCENARIUL VI

Cota totala de contributie 14,0%,
cota pensii 12,6%, cota asigurari
1,4%, punct pensie 1.388 lei, venit de
referinta
2776
lei,
contributie
maxima
1.943
lei,
contributie
minima 389 lei.

100,41%

140,05%

SCENARIUL VII

Cota totala de contributie 14,1%, cota
pensii 12,7%, cota asigurari 1,4%, punct
pensie 1.388 lei, venit de referinta 2776
lei, contributie maxima 1.957 lei,
contributie minima 392 lei.

101,10%

140,06%

79,03%

157.05%

Situatia curenta

CONCLUZII
In urma analizelor efectuate se poate concluziona ca majorarea contributiilor nu reprezinta o
masura eficienta in atunci cand nu este corelata cu o ajustare adecvata a toturor
parametrilor.
Asa cum se poate observa, atingerea unei rate de finantare de 100% de catre Fondul de
Pensii in conditiile modificarii doar a cotei de contributie, se realizeaza in jurul valorii de 17%.
Majorarea la 17% a cotei de contributie va conduce totodata la o rata de finantare a Fondului
de Asigurari de 191,51%, o valoare mult peste necesarul de finantare al acestui fond.
In conditiile ajustarii in mod adecvat a tuturor parametrilor Sistemului, se poate observa o
imbunatatire considerabila a solvabilitatii Fondului de Pensii, cu un consum mai mic de
resurse.
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Astfel, as dori sa supun atentiei Scenariului VI din sectiunea „SOLUTII DE OPTIMIZARE A
PARAMETRILOR SISTEMULUI PENTRU ATINGEREA RATEI DE FINANTARE DE 100%, IN
CONDITIILE INDEXARII PUNCTULUI DE PENSIE” , pe care il consider un scenariu de eficienta
ridicata pentru atingerea ratei de finantare de 100% in momentul actual.
Conform rezultatelor obtinute, se poate observa ca prin ajustarea adecvata a parametrilor, la
o cota totala de contributie 14% se poate atinge o rata de finantare a Fondului de Pensii de
100% incluzand si indexarea punctului de pensie cu rata inflatiei. Cota din venit necesara
Fondului de Pensii pentru atingerea acestei rate, dupa indexarea punctului de pensie, este de
12,6%. In contrapartida, reducerea cotei de venit aferente Fondului de Asigurari, de la 1,65%
la 1,40%, reduce presiunea financiara asupra membrilor, dar in acelasi timp mentine fondul in
cauza la un nivel de solvabilitate ridicat.
Pe cale de consecinta, in conditiile implementarii masurilor necesare atingerii ratei de
finantare de 100% de catre Fondul de Pensii, propun analizarea oportunitatii implementarii
Scenariului VI, in forma descrisa in prezentul material.
In ceea ce priveste momentul oportun implementarii masurilor de atingere a ratei de
finantare de 100% de catre Fondul de Pensii, trebuie avut in vedere faptul ca evolutia actuala
a mediului economico-financiar mondial, este de natura sa urgenteze necesitatea
implementarii acestora:
În urma crizei economico-financiare mondiale 2007-2009, a fost vehiculată de către
instituțiile abilitate din ce în ce mai des necesitatea implementării la nivel mondial a
dobânzilor negative pentru redresarea economico-financiară dintr-o următoare
recesiune. Așa cum se poate observa, începutul recesiunii economice actuale a condus
deja la decizia băncilor centrale de reducere urgenta a dobânzii de referință în
apropierea valorii de 0 și chiar pentru unele state în teritoriu negativ. Totodata, ratele
de dobanda fara risc au suferit o scadere accelerata in teritoriu negativ in ultimele
luni, intreaga curba spot a randamentelor titlurilor de stat AAA din zona euro
aflandu-se in momentul actual in teritoriu negativ pentru toate scadentele, de la 3 luni
la 30 de ani. Pe cale de consecință, dobânda negativă devine o certitudine în
momentul actual, singura necunoscută fiind legată de valoarea negativă până la care
această dobândă va continua sa fie redusă.
Problema dobânzii negative este in primul rand aceea că ea în sine reprezintă un
teritoriu ne-cartografiat al evoluției posibile a parametrilor economici. Complexitatea
proceselor implicate cât și lipsa experienței anterioare a rezultatelor unei astfel de
situatii, fac foarte dificila determinarea evoluției viitoare a parametrilor economicofinanciari si in special a ratei inflației. Totuși, coroborând emisiunea masivă de monedă
observată în ultimele luni, cu implementarea unor rate de dobândă negativă, putem
teoretiza apariția unui risc ridicat de hiperinflație, în condițiile în care viteza de
circulație a masei monetare nu va continua să fie încetinită de către nivelul foarte
ridicat al datoriei publice și private acumulate până la ora actuală. Bineînțeles,
materializarea unor scenarii hiperinflaționiste în condițiile unor dobânzi de referință
nule sau negative și a unor dobanzi fără risc aflate integral in teritoriu negativ, ar face
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imposibilă obținerea unor randamente investiționale egale cu rata inflației pentru orice
fond de investiții în următoarea perioadă.
Asa cum se poate lesne intui, mentinerea echilibrului intr-un astfel de mediu
investitional reprezinta o provocare majora in special pentru fondurile de pensii, atat
datorita orizonului investitional pe termen lung al acestor fonduri cat si datorita
necesitatii mentinerii unui risc investitional scazut al portofoliilor administrate.
Astfel, pentru a putea face fata provocarilor viitoare este important ca orice
dezechilibrele de solvabilitate pre-existente, sa fie adresate acum.
Un alt element important ce trebuie avut in vedere, in special in conditiile noii paradigme
economico-financiare ce se creioneaza in momentul de fata, este coroborarea oricaror
indexari viitoare ale valorii punctului de pensie cu ajustarea adecvata a parametrilor fondului,
in vederea mentinerii echilibrului de solvabilitate:
Un prim proxi ce trebuie analizat pentru a putea înțelege riscurile implementării unor
astfel de măsuri, fără realizarea unor ajustari adecvate pentru mentinerea echilibrului
de solvabilitate și fără a lua în considerare posibilitățile reale de finantare ale
sistemului, este evoluția observată a pilonului I de pensii, care a avut o functionare
lipsita de mecanisme adecvate de analiza si monitorizare a solvabilitatii. Desi la nivel
declarativ acest sistem a urmarit conservarea prin indexare cu rata inflatiei a
beneficiilor membrilor, rezultatul observabil nu este decat unul de erodare masiva
atat a beneficiilor, cat si a solvabilitatii sistemului. Acest sistem genera la începutul
anilor 90 o rată de înlocuire a venitului de aproximativ 60-70%, rezultată în baza unei
contribuții medii, pe ultimii 30 de ani anteriori, de aproximativ de 15% din venituri
(Decretul nr.389/1972). După o evoluție de încă 30 de ani observăm ca in prezent
genereaza o rată de înlocuire de aproximativ 25%, obținută în baza unei contribuții
medii pe ultimii 30 de ani, de aproximativ 27%. Astfel, putem observa cu ușurință din
evoluția istorică a pilonului I, o scădere dramatică a ratei de înlocuire pe un interval
de 30 de ani (peste 50% scădere față de rata de înlocuire de acum 30 de ani), chiar și
în condițiile unei aproximative dublări a procentului cotelor de venit încasate sub
forma de contributii. Pe cale de consecință, observăm că măsura indexarii cu rata
inflației, deși la nivel declarativ induce ideea unei mențineri a valorii reale a
beneficiilor, în realitate, in lipsa unor mecanisme adecvate de analiza a solvabilitii,
necesare ajustarii parametrilor la momentul oportun, a condus in timp doar la o
erodare dramatică a valorii reale a beneficiilor și la un major dezechilibru de
solvabilitate, chiar și în condițiile implementarii unor cresteri masive ale procentului
de contribuție prin care este finanțat.
Astfel, avand in vedere cele expuse anterior, cat si rezultatele analizei prezente, consider
indicata implementarea in cursul anului 2020 a Scenariului VI din prezentul raport, in
special in conditiile indexarii valorii punctului de pensie cu rata inflatiei.
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CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA METODEI ACTUARIALE ŞI PRESUPUNERILOR
FOLOSITE
Toate analizele prezentului raport au fost realizate prin metoda beneficiului proiectat
(PBO - “Projected Benefit Obligation”). PBO reprezintă o metodă prospectivă de
evaluare conform căreia sunt considerate în calcul obligaţiile de plată generate de valorile
acumulate ale beneficiilor (număr de puncte acumulat) de către participanţi până la momentul
prezent, cât şi acumularea viitoare de beneficii (acumularea viitoare de puncte), realizată până
la data retragerii definitive. Totodată sunt considerate în calcul atât activele prezente
(valoarea actuală a fondului), cât şi acumularea viitoare de active, generată de contribuţiile
participanţilor şi rezultatele investirii acestora.
Pentru evaluare, conform prevederilor Directivei nr. 2341/2016 privind activităţile şi
supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale sunt considerate în calcul
activele şi obligaţiile fondului generate de portofoliul actual de membri.
Calculul beneficiilor a fost realizat conform legislaţiei aplicabile în vigoare, cu următoarele
caracteristici principale:
 Vârstele de pensionare ale avocaţilor sunt conform grilei prevăzute de statut;
 Vârstele de retragere definitivă din profesie: 70 ani (bărbaţi & femei, în concordanţă
cu prevederile statutare privind pensia de retragere definitivă anticipată din profesie);
 Diferenţa de vârstă între soţ şi soţie, pentru calcularea valorii pensiei de urmaş, a fost
considerată 4 ani;
 Limita maximă a punctajului pentru pensia de limită de vârstă şi invaliditate: 5 puncte
(bărbaţi & femei);
 Limita maximă a punctajului pentru pensia de retragere definitivă: 5 puncte (bărbaţi &
femei).
 Pentru proiectarea veniturilor viitoare ale avocaţilor, au fost luate în considerare
ratele viitoare de creştere, pe vârste, ale acestor venituri, datorate evoluţiei valorice a
individului, determinate din analiza evoluţiei istorice a creşterilor, nete de inflaţie, a
veniturilor pe vârste.
 Totodată, în proiecţia veniturilor viitoare ale avocaţilor a fost considerată şi
actualizarea acestora cu ratele inflaţiei prognozate.
Ratele inflaţiei prognozate folosite în calcul sunt cele publicate de către Comisia Naţionala de
Prognoză, până la data aproximativă a trecerii la moneda euro, iar după această dată s-a
folosit rata medie a inflaţiei „Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum” („HICP Harmonised Index of Consumer Prices”), publicat de către Banca Centrală Europeană:
 Pentru anii 2019-2023, ratele inflaţiei publicate de către Comisia Naţională de
Prognoză în ultimul raport publicat („Prognoza pe termen mediu – varianta de toamnă
2019”)
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 Pentru anii ulteriori anului 2023, rata medie a inflaţiei Indicelui Armonizat al Preţurilor
de Consum publicată de către Banca Centrală Europeană.
Ratele istorice ale inflaţei folosite în calcul sunt cele publicate de către Institutul Naţional de
Statistică.
Rata de discount folosită este dobânda fară risc conform recomandărilor Directivei nr.
2341/2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii
ocupaţionale şi ale Directivei nr.2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25
noiembrie 2009, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de
reasigurare (SOLVENCY II), şi anume, curba spot a randamentelor obligaţiunilor
guvernamentale cotate AAA, publicată de Banca Centrală Europeană („AAA - rated euro
area central government bonds yield curve”, din data de 15.03.2010).
Tabelele de mortalitate şi fertilitate folosite se bazează pe ultimele date publicate de către
Institutul Naţional de Statistică.

GLOSAR DE TERMENI
Activele reprezintă valoarea actuală a fondului la care se adaugă valoarea actuarială prezentă
a contribuţiilor viitoare ale membrilor.
Inflow contribuţii reprezintă valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor de plată ale
participanţilor activi şi pensionaţi pentru limită de vârstă (contribuţiile viitoare ale
participanţilor până la momentul retragerii definitive a acestora din profesie).
Outflow cheltuieli administrative reprezintă valoarea actuarială prezentă a cheltuielilor
administrative ale fondului pe intervalul de timp proiectat.
Outflow invaliditate reprezintă valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor de plată ale
fondului pentru evenimentele de invaliditate, în populaţia membrilor activi (suma necesară
plăţii pensiilor de invaliditate pentru membrii activi).
Outflow îngrijire copil reprezintă valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor de plată a
indemnizaţiilor de îngrijire copil.
Outflow de maturitate reprezintă valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor de plată ale
fondului pentru evenimentele de retragere în pensie pentru limită de vârstă şi pentru
retragere definitivă, în populaţia membrilor activi (suma necesară plăţii pensiilor de limită de
vârstă şi de retragere definitivă, pentru membrii activi).
Outflow pensii reprezintă valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor de plată ale fondului
către participanţii pensionaţi (suma necesară plăţii pensiilor membrilor deja pensionaţi).
Obligaţii totale de plată/ Obligaţie actuarială totală reprezintă valoarea actuarială
prezentă a plăţilor viitoare efectuate de către Casa de Asigurări a Avocaţilor.
Obligaţie nefinanţată/ Obligaţie actuarială nefinanţată reprezintă valoarea actuarială
prezentă a excesului obligaţiilor totale de plată asupra activelor prezente şi viitoare.
Rata de finanţare reprezintă nivelul de acoperire a obligaţiilor totale de plată de către
activele prezente şi viitoare.
CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport Analiza Actuarială – Studiu Solvabilitate |Martie 2020

42

Rezerva tehnică reprezintă volumul de active necesar în prezent pentru acoperirea
obligaţiilor de plată ale fondului. Pentru asigurarea solvabilităţii, valoarea actuală a fondului de
pensii trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea calculată a Rezervei tehnice, ceea ce se
traduce într-o rată de finanţare de cel puţin 100%.
Valoarea actuarială prezentă reprezintă valoarea în lei la data evaluării a unor sume
probalistice viitoare.

Cătălin IONESCU,
Actuar
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