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INTRODUCERE

Acest raport reprezintă rezultatul evaluării actuariale a obligaţiilor de plată ale 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

 Indemnizaţiile de creştere a copilului

 Indemnizaţiile de maternitate

 Ajutoarele de deces

 Concediile medicale

 Cheltuielile administrative

precum şi al evaluării actuariale a contribuţiilor viitoare ce vor fi plătite de membri
actuali ai fondului de pensii.

Prezenta Evaluare a fost efectuată în conformitate cu prevederile Directivei
nr.2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de
pensii ocupaţionale1 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 în temeiul prevederilor adoptate prin
„Rezoluţia Uniunii Naţionale a Barourilor din România adoptată la Congresul Avocaţilor
din Mamaia în perioada 17-18 iunie 2010, privind măsurile pe care sistemul de asigurări
sociale al avocaţilor trebuie să le ia pentru aplicarea modificărilor legislative adoptate în
urma expertizelor actuariale ale sistemului”.

Această evaluare s-a elaborat pe baza datelor individuale ale membrilor, furnizate de
către Casa de Asigurări a Avocaţilor (CAA), acumulate până la sfârșitul anului 2011.
Informaţiile asupra valorii activelor fondulului, la data elaborării prezentului raport, sunt
cele acumulate până la data de 31.12.2011.

În urma transmiterii de către CAA, în decursul anului 2012, a unor noi informaţii cu
privire la istoricul individual de contribuţii, numărul avocaţilor procesaţi a crescut
comparativ cu evaluarea precedentă, de la 26.121 persoane la 28.307 de persoane.

Astfel, prezenta evaluare a fost efectuată pe un număr total de 28.307 avocaţi dintre
care:

1 Aşa cum a fost modificată prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie
2009, privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
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Avocaţi Nr.                Procent

Retraşi definitiv 831 2,93%

Pensionaţi pentru limită de vârstă, aflaţi în cumul 1219 4,31%

Activi 26.257 92,76%

TOTAL 28.307 100%

Graficul de mai jos prezintă structura actuală a fondului pe tipuri de participanţi ai
sistemului:

Structura fondului
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Prezentul raport preliminar include evaluarea anuală generală a fondului de pensii şi
evaluarea fondului de pensii la nivelul fiecărei filiale.

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.

PRINCIPALELE REZULTATE ALE EVALUĂRII

Conform prevederilor Directivei nr. 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale2, evaluarea fondului de pensii se
realizează luând în considerare obligaţiile şi activele generate de portofoliul existent de
participanţi (avocaţi).

Astfel, evaluarea în cauză surprinde valoarea totală a obligaţiilor prezente şi viitoare
precum şi a activelor prezente şi viitoare, generate de portofoliul actual de participanţi.

Tabelul de mai jos prezintă rezultatele evaluării actuariale din luna octombrie 2012, după
cum urmează:

Valoare actuarială prezentă

Obligaţii totale de plată 4.298 mil. lei

Contribuţii viitoare ale membrilor actuali 2.777 mil. lei

Valoare actuală fond 336 mil. lei

Obligaţie nefinanţată 1.184 mil. lei

Rata de finanţare 72,43 %

Detalierea rezultatelor evaluării, pe fiecare tip de obligaţie viitoare, este prezentată în
tabelul următor:

2 Aşa cum a fost modificată prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie
2009, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activității de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II)
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Valoare actuarială prezentă

Valoare

(Mil.lei)

Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

450 mil. lei 10,47 %

Pensiile membrilor activi 3.371 mil. lei 78,45 %

Pensii invaliditate 74 mil. lei 1,73 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 36 mil. lei 0,84 %

Indemnizaţii de maternitate 20 mil. lei 0,48 %

Ajutoare de deces 23 mil. lei 0,55 %

Concedii medicale 20 mil. lei 0,48 %

Cheltuieli administrative 301 mil. lei 7,01 %

TOTAL 4.298 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 2.777 mil. lei 64,61 %

Valoare actuală fond 336 mil. lei 7,82 %

TOTAL 3.113 mil. lei 72,43 %

Obligaţie nefinanţată 1.184 mil. lei 27,57 %

Rata de finanţare 72,43 %
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Graficul de mai jos descrie structura obligaţiilor fondului pe tipuri de plăţi, generate de
portofoliul actual de participanţi:

Obligaţii

______________________________________________________________________
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Graficul de mai jos descrie proporţia activelor acumulate şi a celor viitoare, în totalul
activelor generate de portofoliul actual de participanţi:

Active

______________________________________________________________________

COMPARAŢIE CU REZULTATELE EVALUĂRILOR ANTERIOARE

Tabelul de mai jos prezintă valoarea ratei de finanţare actuală comparativ cu rata de
finanţare a fondului din anul 2011.

Rata de finanţare determină gradul de acoperire a obligaţiilor de plată ale fondului
(pensiile, indemnizaţiile de îngrijire copil, indemnizaţiile de maternitate, concediile
medicale, ajutoarele de deces, cheltuielile administrative) de către volumul de active.
Volumul de active este constituit din valoarea actuală a fondului împreună cu cotizaţiile
probabilistice viitoare ale membrilor şi rezultatele investiţionale generate de acestea.

Rata de finanţare reprezintă valoarea actuarială a activelor fondului (contribuţii viitoare
membrii actuali + valoare actuală fond), raportată la valoarea totală a obligaţiilor
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actuariale (pensiile, indemnizaţiile de îngrijire copil, indemnizaţiile de maternitate,
concediile medicale, ajutoarele de deces, cheltuielile administrative) ale CAA.

Când rata de finanţare ajunge la 100%, sistemul este considerat „finanţat integral” („Fully
Funded”).

Rata de finanţare 2011 & 2012

2011 2012 Modificare

Procentuală

Scădere

Rata de
finanţare

73,32% 72,43% -1,21% -0.89%

Graficul de mai jos prezintă progresul ratei de finanţare de la prima evaluare a schemei
de pensii a CAA până în prezent.

Evolutia ratelor de finantare



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport de Evaluare Actuarială | Noiembrie 2012 10

Aşa cum este prezentat în graficul de mai sus, rata de finanţare a fondului în 2010 a avut
o evoluţie ascendentă, crescând de la un procent de 59,56% în anul 2009 la 72,35% în
anul 2010, respectiv cu 12,79 puncte procentuale.

Progresul rapid înregistrat de rata de finanţare în decursul anului 2010 se datorează
modificărilor asupra parametrilor sistemului, operate de către Casa de Asigurări a
Avocaţilor şi Uniunea Naţională a Barourilor din România în acest interval. Evoluţia
anului 2011 confirmă un trend de îmbunătăţire a ratei de finanţare a fondului. Deşi o
îmbunătăţire modestă faţă de anul 2010, acesta este notabilă prin faptul ca s-a realizat
fără a mai fi operate modificări asupra parametrilor sistemului. Evoluţia ratei de finanţare
în anul 2011 relevă faptul că în prezent, ca urmare a măsurilor de redresare a fondului
aplicate în decursul anului 2010, sistemul se află în stare de echilibru.

Evoluţia ratei de finanţare în anul 2012 prezintă o usoară scădere faţă de rata de finaţare
a anului precedent, în limitele fluctuaţiilor normale, datorată atât investiţiilor efectuate în
decursul anului cât şi a unei sensibile scăderi a veniturilor membrilor raportate pentru
anul 2012.

În continuare, sunt prezentate în tabelul comparativ de mai jos rezultatele evaluării
precedente alături de cele obţinute prin prezenta evaluare.

Valoare actuarială prezentă

Evaluare 2011 Evaluare 2012

-situaţia actuală-

Creştere/Scădere

procentuală

Obligaţii totale de
plată

Pensiile membrilor
retraşi definitiv şi a
celor aflaţi în
prezent în cumul

417 mil. lei 450 mil. lei 7,91 %

Pensiile membrilor
activi

3.141 mil. lei 3.371 mil. lei 7,32 %

Pensii invaliditate 70 mil. lei 74 mil. lei 5,71 %

Indemnizaţii de
îngrijire copil

38 mil. lei 36 mil. lei -5,26 %

Indemnizaţii de 22 mil. lei 20 mil. lei -9,09 %
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maternitate

Ajutoare de deces 21 mil. lei 23 mil. lei 9.52 %

Concedii medicale 23 mil. lei 20 mil. lei -13.04%

Cheltuieli
administrative

271 mil. lei 301 mil. lei 11,07 %

TOTAL 4.005 mil. lei 4.298 mil. lei 7,31 %

Active

Contribuţiile viitoare 2.621 mil. lei 2.777 mil. lei 5,95 %

Valoare actuală fond 314 mil. lei 336 mil. lei 7,01 %

TOTAL 2.936 mil. lei 3.113 mil. lei 6,03 %

Obligaţie
nefinanţată

1.068 mil. lei 1.184 mil. lei 10,86 %

Rata de finanţare 73,32% 72,43 % -1,21 %

MODIFICAREA VÂRSTELOR DE PENSIONARE

Prezentul capitol tratează impactul armonizării vârstelor de pensionare din Sistemul de
Pensii si Asigurări al Avocatilor, cu vârstele de pensionare valabile pentru Sistemul Public
de Pensii din Romania.

Pentru realizarea acesti armonizări, a fost considerată modificarea vârstelor de
pensionare de la valorile valabile la ora actuală, respectiv 60 de ani pentru femei şi 65
pentru barbati, la 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru bărbati.

Acesta modificare a fost considerată a se realiza în mod gradual, prin prelungirea grilei
actuale de crestere a vârstelor de pensionare pentru femei cu încă nouă ani.

Astfel, după terminarea grilei actuale de modificare a vârstelor de pensionare, în anul
2015, grila de creştere a vârstelor de pensionare pentru femei va continua cu o creştere
graduală de 4 luni pe an, până în anul 2024 când se va atinge o vârstă de pensionare de
63 de ani. Totodată, este considerată creşterea graduală pe acelaşi interval de timp, a
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stagiului standard de cotizare pentru femei, care va atinge în anul 2024 o valoare de 33
de ani. Creşterea stagiului standard se face tot cu 4 luni pe an.

Pentru compararea ratei de finanţare actuală a fondului cu rata de finanţare în condiţiile
modificării vârstelor de pensionare, s-a realizat prezenta evaluare a fondului Casei de
Asigurări a Avocaţilor, folosind grila extinsă de pensionare conform descrierii de mai
sus.

Rezultatele principale ale evaluării schemei de pensii, în condiţiile modificării graduale a
vârstei de pensionare (63 de ani femei/65 de ani bărbaţi), sunt prezentate în tabelul
comparativ de mai jos, alături de rezultatele evaluării actuale:

Valoare actuarială prezentă

Fara modificare varste
pensionare

Cu modificare varste
pensionare

Creştere/scădere

procentuală

Obligaţii totale de
plată

Pensiile membrilor
retraşi definitiv şi a
celor aflaţi în
prezent în cumul

450 mil. lei 450 mil. lei 0 %

Pensiile membrilor
activi

3.371 mil. lei 3.033 mil. lei -10,03 %

Pensii invaliditate 74 mil. lei 79 mil. lei 6,76 %

Indemnizaţii de
îngrijire copil

36 mil. lei 36 mil. lei 0 %

Indemnizaţii de
maternitate

20 mil. lei 20 mil. lei 0 %

Ajutoare de deces 23 mil. lei 23 mil. lei 0 %

Concedii medicale 20 mil. lei 20 mil. lei 0%

Cheltuieli
administrative

301 mil. lei 301 mil. lei 0 %
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TOTAL 4.298 mil. lei 3.965 mil. lei -7,75 %

Active

Contribuţiile viitoare 2.777 mil. lei 2.777 mil. lei 0 %

Valoare actuală fond 336 mil. lei 336 mil. lei 0 %

TOTAL 3.113 mil. lei 3.113 mil. lei 0 %

Obligaţie
nefinanţată

1.184 mil. lei 873 mil. lei -26,27 %

Rata de finanţare 72,43 % 78,51% 8,39 %

Aşa cum se observă în tabelul comparativ de mai sus,  modificarea vârstelor de
pensionare conduce la o îmbunătăţire considerabilă a ratei de finanţare actuale.

Astfel, comparativ cu situaţia actuală care prezintă o rată de finanţare de 72,43%,
atingerea graduală a vârstei de pensionare de 63 de ani pentru femei, până în 2024,
conduce la o creştere imediată a ratei de finanţare la valoarea de 78,51%.

Acesta modificare a vârstei de pensionare conduce la o diminuare cu 7,75% a obligaţiei
totale de plată a fondului de pensii, diminuând asftel considerabil obligaţia nefinanţată.

Obligaţia nefinanţată a fondului de pensii înregistrează o scădere de 26,27%,
diminuându-se de la 1.184 mil. lei la 873 mil. lei.

EVALUAREA FONDULUI DE PENSII LA NIVEL DE FILIALĂ

În continuare sunt prezentate tabele cu rezultatele generale ale calculului pentru fiecare
filială. Tabelele sunt structurate în ordinea alfabetică a denumirii filialei.

Fiecare tabel reprezintă rezultatele generale ale evaluării unei filiale a sistemului. Din
tabelele de mai jos lipseşte evaluarea filialei Mehedinţi, filială ce nu a putut fi incă
procesată datorită lipsei datelor necesare.



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport de Evaluare Actuarială | Noiembrie 2012 14

FILIALA ALBA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

4, 46 mil. lei 9,57 %

Pensiile membrilor activi 34, 83 mil. lei 74,58 %

Pensii invaliditate 0, 78 mil. lei 1,69 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 30 mil. lei 0,65 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 16 mil. lei 0,36 %

Ajutoare de deces 0, 22 mil. lei 0,48 %

Concedii medicale 0, 32 mil. lei 0,69 %

Cheltuieli administrative 5, 60 mil. lei 11,99 %

TOTAL 46, 71 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 26, 60 mil. lei 56,96 %

Valoare actuală fond 3, 12 mil. lei 6,69 %

TOTAL 29, 76 mil. lei 68,21%

Obligaţie nefinanţată 16, 90 mil. lei 31,79 %

Rata de finanţare 63,65 %



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport de Evaluare Actuarială | Noiembrie 2012 15

FILIALA ARAD

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

13, 21 mil. lei 13,83 %

Pensiile membrilor activi 67, 72 mil. lei 70,87 %

Pensii invaliditate 1, 57 mil. lei 1,64 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 50 mil. lei 0.52 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 28 mil. lei 0.29 %

Ajutoare de deces 0, 50 mil. lei 0.52 %

Concedii medicale 0, 39 mil. lei 0.40 %

Cheltuieli administrative 11, 39 mil. lei 11.92 %

TOTAL 95, 55 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 52, 00 mil. lei 58,24 %

Valoare actuală fond 0, 98 mil. lei 1.06 %

TOTAL 52, 99 mil. lei 59,30 %

Obligaţie nefinanţată 42, 56 mil. lei 40,70 %

Rata de finanţare 55,46 %
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FILIALA ARGEŞ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

12, 13 mil. lei 19,39 %

Pensiile membrilor activi 47,12 mil. lei 75,32 %

Pensii invaliditate 0, 93 mil. lei 1,49 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 47 mil. lei 0,75 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 26 mil. lei 0,41 %

Ajutoare de deces 0, 39 mil. lei 0,63 %

Concedii medicale 0, 23 mil. lei 0,37 %

Cheltuieli administrative 1, 03 mil. lei 1,64 %

TOTAL 62, 56 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 35, 02 mil. lei 55,98 %

Valoare actuală fond 1, 15 mil. lei 1,85 %

TOTAL 36, 18 mil. lei 57,83 %

Obligaţie nefinanţată 26, 38 mil. lei 42,17 %

Rata de finanţare 57,83 %
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FILIALA BACĂU

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

12, 32 mil. lei 19,49 %

Pensiile membrilor activi 44, 57 mil. lei 70,50 %

Pensii invaliditate 0, 88 mil. lei 1,51 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 40 mil. lei 0,63 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 22 mil. lei 0,35 %

Ajutoare de deces 0, 31 mil. lei 0.49 %

Concedii medicale 0, 21 mil. lei 0,32 %

Cheltuieli administrative 4, 30 mi. lei 6,81 %

TOTAL 63, 22 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 30, 70 mil. lei 48,57 %

Valoare actuală fond 0,05 mil. lei 0,07 %

TOTAL 30, 75 mil. lei 48,64 %

Obligaţie nefinanţată 32, 47 mil. lei 51,36%

Rata de finanţare 48,64 %
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FILIALA BIHOR

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

14, 50 mil. lei 21.16 %

Pensiile membrilor activi 48, 42 mil. lei 70,68 %

Pensii invaliditate 1, 05 mil. lei 1,54 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 35 mil. lei 0,52 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 20 mil. lei 0,29 %

Ajutoare de deces 0, 30 mil. lei 0,44 %

Concedii medicale 0, 28 mil. lei 0,41 %

Cheltuieli administrative 3, 39 mil. lei 4.95 %

TOTAL 68, 50 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 35, 63 mil. lei 52,01 %

Valoare actuală fond 1, 86 mil. lei 2,72 %

TOTAL 37, 49 mil. lei 54,73 %

Obligaţie nefinanţată 31, 01 mil. lei 45,27%

Rata de finanţare 54,73 %
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FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

4, 86 mil. lei 17,25 %

Pensiile membrilor activi 20, 31 mil. lei 72,17 %

Pensii invaliditate 0, 43 mil. lei 1,53 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 20 mil. lei 0,72 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 12 mil. lei 0,42 %

Ajutoare de deces 0, 11 mil. lei 0,40 %

Concedii medicale 0, 26 mil. lei 0,91 %

Cheltuieli administrative 1, 86 mil. lei 6,60 %

TOTAL 28, 16 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 14, 81 mil. lei 52,63 %

Valoare actuală fond 0, 38 mil. lei 1.34 %

TOTAL 15, 19 mil. lei 53.98 %

Obligaţie nefinanţată 12, 95 mil. lei 46,02 %

Rata de finanţare 53,98 %
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FILIALA BOTOŞANI

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

2, 86 mil. lei 14,80 %

Pensiile membrilor activi 12, 67 mil. lei 65,54 %

Pensii invaliditate 0, 25 mil. lei 1,29 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 19 mil. lei 1,01 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 11 mil. lei 0,56 %

Ajutoare de deces 0, 13 mil. lei 0,69 %

Concedii medicale 0,05 mil. lei 0.26 %

Cheltuieli administrative 3, 06 mil. lei 15,83 %

TOTAL 19, 34 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 10, 72 mil. lei 55,46 %

Valoare actuală fond 0, 55 mil. lei 2,83 %

TOTAL 11, 27 mil. lei 58,29 %

Obligaţie nefinanţată 8, 06 mil. lei 41,71 %

Rata de finanţare 58,29 %
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FILIALA BRAŞOV

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

20, 65 mil. lei 19,55 %

Pensiile membrilor activi 76, 44 mil. lei 72,35 %

Pensii invaliditate 1, 58 mil. lei 1,50 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 68 mil. lei 0,64 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 38 mil. lei 0,36 %

Ajutoare de deces 0, 55 mil. lei 0.52 %

Concedii medicale 0,08 mil. lei 0,08 %

Cheltuieli administrative 5, 29 mil. lei 5,01 %

TOTAL 105, 67 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 52, 75 mil. lei 49,92 %

Valoare actuală fond 3, 09 mil. lei 2,93 %

TOTAL 55, 84 mil. lei 52,85 %

Obligaţie nefinanţată 49, 82 mil. lei 47,15 %

Rata de finanţare 52, 85 %
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FILIALA BRĂILA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

7, 03 mil. lei 21,04 %

Pensiile membrilor activi 23, 31 mil. lei 69,76 %

Pensii invaliditate 0, 40 mil. lei 1,20 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 12 mil. lei 0,35 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 07 mil. lei 0,20 %

Ajutoare de deces 0, 18 mil. lei 0,53 %

Concedii medicale 0, 58 mil. lei 1,73 %

Cheltuieli administrative 1, 73 mil. lei 5,19 %

TOTAL 33, 41 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 15, 85 mil. lei 57,45 %

Valoare actuală fond 0, 32 mil. lei 0,96 %

TOTAL 16, 17 mil. lei 48,42 %

Obligaţie nefinanţată 17, 23 mil. lei 51,58 %

Rata de finanţare 48,42 %
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FILIALA BUCUREŞTI

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

95, 42 mil. lei 4,91 %

Pensiile membrilor activi 1.668, 94 mil. lei 85,85 %

Pensii invaliditate 38, 49 mil. lei 1,98 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 18, 72 mil. lei 0,96 %

Indemnizaţii de maternitate 10, 69 mil. lei 0,55 %

Ajutoare de deces 10, 26 mil. lei 0,53 %

Concedii medicale 9, 14 mil. lei 0,47 %

Cheltuieli administrative 92, 45 mil. lei 4,76 %

TOTAL 1.944, 12 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 1.492, 46 mil. lei 76,77 %

Valoare actuală fond 201, 59 mil. lei 10,37 %

TOTAL 1.694, 05 mil. lei 87,14 %

Obligaţie nefinanţată 250, 07 mil. lei 12,86 %

Rata de finanţare 87,14 %
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FILIALA  BUZĂU

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

7, 07 mil. lei 18,62 %

Pensiile membrilor activi 26, 56 mil. lei 69,95 %

Pensii invaliditate 0, 54 mil. lei 1,41 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 31 mil. lei 0,81 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 17 mil. lei 0,45 %

Ajutoare de deces 0, 25 mil. lei 0,65 %

Concedii medicale 0, 03 mil. lei 0,08 %

Cheltuieli administrative 3, 05 mil. lei 8,03 %

TOTAL 37, 97 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 20, 76 mil. lei 54,67 %

Valoare actuală fond 0, 97 mil. lei 2,54 %

TOTAL 21, 73 mil. lei 57,21 %

Obligaţie nefinanţată 16, 25 mil. lei 42,79 %

Rata de finanţare 57,21 %
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FILIALA CARAŞ-SEVERIN

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

3, 94 mil. lei 23,23 %

Pensiile membrilor activi 10, 72 mil. lei 63,29 %

Pensii invaliditate 0, 21 mil. lei 1,23 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0. 04 mil. lei 0.25 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 02 mil. lei 0,13 %

Ajutoare de deces 0, 07 mil. lei 0,44 %

Concedii medicale 0, 06 mil. lei 0,34 %

Cheltuieli administrative 1 ,88 mil. lei 11,09 %

TOTAL 16, 94 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 6, 09 mil. lei 35,95 %

Valoare actuală fond 0, 18 mil. lei 1,06 %

TOTAL 6, 27 mil. lei 37,01 %

Obligaţie nefinanţată 10, 67 mil. lei 62,99 %

Rata de finanţare 37,01 %
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FILIALA CĂLĂRAŞI

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

1, 30 mil. lei 8,86 %

Pensiile membrilor activi 12, 04 mil. lei 82,16 %

Pensii invaliditate 0, 21 mil. lei 1,41 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 06 mil. lei 0,44 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 04 mil. lei 0,25 %

Ajutoare de deces 0, 09 mil. lei 0,64 %

Concedii medicale 0, 05 mil. lei 0,33 %

Cheltuieli administrative 0, 86 mil. lei 5,91 %

TOTAL 14, 65 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 7, 55 mil. lei 51,55 %

Valoare actuală fond 1, 14 mil. lei 7,81 %

TOTAL 8, 69 mil. lei 59,36 %

Obligaţie nefinanţată 5, 95 mil. lei 40,64 %

Rata de finanţare 59,36 %
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FILIALA CLUJ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

25, 47 mil. lei 14,34 %

Pensiile membrilor activi 135, 64 mil. lei 76,37 %

Pensii invaliditate 2, 98 mil. lei 1,68 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 1, 90 mil. lei 1,07 %

Indemnizaţii de maternitate 1, 10 mil. lei 0,62 %

Ajutoare de deces 0, 79 mil. lei 0,44 %

Concedii medicale 1, 52 mil. lei 0,86 %

Cheltuieli administrative 8, 20 mil. lei 4,62 %

TOTAL 177, 60 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 110, 72 mil. lei 62,34 %

Valoare actuală fond 3, 87 mil. lei 2,18 %

TOTAL 114, 59 mil. lei 64,52 %

Obligaţie nefinanţată 63, 01 mil. lei 35,48 %

Rata de finanţare 64,52 %
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FILIALA CONSTANȚA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

20, 90 mil. lei 17,35 %

Pensiile membrilor activi 85, 83 mil. lei 71,26 %

Pensii invaliditate 1, 78 mil. lei 1,48 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 79 mil. lei 0,66 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 45 mil. lei 0,37 %

Ajutoare de deces 0, 55 mil. lei 0,46 %

Concedii medicale 0, 27 mil. lei 0,23 %

Cheltuieli administrative 9, 86 mil. lei 8,19 %

TOTAL 120, 44 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 60, 96 mil. lei 50,61 %

Valoare actuală fond 7, 97 mil. lei 6,62 %

TOTAL 68, 93 mil. lei 57,23 %

Obligaţie nefinanţată 51, 51 mil. lei 39,58 %

Rata de finanţare 57, 23 %
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FILIALA COVASNA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

3, 40 mil. lei 23,19 %

Pensiile membrilor activi 9, 65 mil. lei 65,80 %

Pensii invaliditate 0, 17 mil. lei 1,19 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 07 mil. lei 0,49 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 04 mil. lei 0,29 %

Ajutoare de deces 0, 09 mil. lei 0,59 %

Concedii medicale 0, 08 mil. lei 0,53 %

Cheltuieli administrative 1, 16 mil. lei 7,92 %

TOTAL 14, 67 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 6, 04 mil. lei 41,18 %

Valoare actuală fond 0, 42 mil. lei 2,86 %

TOTAL 6, 46 mil. lei 44,04 %

Obligaţie nefinanţată 8, 21 mil. lei 55,96 %

Rata de finanţare 44,04 %
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FILIALA DÂMBOVIȚA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

7, 57 mil. lei 12,38 %

Pensiile membrilor activi 46, 44 mil. lei 75,97 %

Pensii invaliditate 0, 99 mil. lei 1,62 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 53 mil. lei 0,87 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 30 mil. lei 0,49 %

Ajutoare de deces 0, 44 mil. lei 0,72 %

Concedii medicale 0, 44 mil. lei 0,72 %

Cheltuieli administrative 4, 42 mil. lei 7,22 %

TOTAL 61, 13 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 35, 33 mil. lei 57,80 %

Valoare actuală fond 0, 59 mil. lei 0,96 %

TOTAL 35, 92 mil. lei 58,76 %

Obligaţie nefinanţată 25, 21 mil. lei 41,24 %

Rata de finanţare 58,76 %
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FILIALA DOLJ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

12, 10 mil. lei 9,87 %

Pensiile membrilor activi 96, 95 mil. lei 78,51 %

Pensii invaliditate 2, 15 mil. lei 1,76 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 1, 28 mil. lei 1,05 %

Indemnizaţii de maternitate 0,72 mil. lei 0,59 %

Ajutoare de deces 0, 78 mil. lei 0,64 %

Concedii medicale 0, 32 mil. lei 0,26 %

Cheltuieli administrative 8, 99 mil. lei 7,33 %

TOTAL 122, 60 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 78, 17 mil. lei 63,76 %

Valoare actuală fond 3, 50 mil. lei 2,85 %

TOTAL 81, 67 mil. lei 66,61 %

Obligaţie nefinanţată 40, 93 mil. lei 33,39 %

Rata de finanţare 66,61 %
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FILIALA GALAȚI

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

15, 79 mil. lei 22,18 %

Pensiile membrilor activi 50, 32 mil. lei 70,69 %

Pensii invaliditate 1, 04 mil. lei 1,46 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 66 mil. lei 0,93 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 37 mil. lei 0,52 %

Ajutoare de deces 0, 42 mil. lei 0,59 %

Concedii medicale 0, 38 mil. lei 0,53 %

Cheltuieli administrative 2, 21 mil. lei 3,10 %

TOTAL 71, 18 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 39, 71 mil. lei 55,78 %

Valoare actuală fond 0,06 mil. lei 0,09 %

TOTAL 39, 77 mil. lei 55,87 %

Obligaţie nefinanţată 31, 41 mil. lei 44,13 %

Rata de finanţare 55,87 %
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FILIALA GIURGIU

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

2, 95 mil. lei 11,36 %

Pensiile membrilor activi 18, 99 mil. lei 73,20 %

Pensii invaliditate 0, 43 mil. lei 1,65 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 22 mil. lei 0,84 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 12 mil. lei 0,47 %

Ajutoare de deces 0, 17 mil. lei 0,67 %

Concedii medicale 0, 09 mil. lei 0,36 %

Cheltuieli administrative 2, 97 mil. lei 11,44 %

TOTAL 25, 94 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 14, 04 mil. lei 54,13 %

Valoare actuală fond 0, 34 mil. lei 1,30 %

TOTAL 14, 38 mil. lei 55,43 %

Obligaţie nefinanţată 11, 56 mil. lei 44,57 %

Rata de finanţare 55,43 %
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FILIALA GORJ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

4, 28 mil. lei 10,91 %

Pensiile membrilor activi 29, 94 mil. lei 76,21 %

Pensii invaliditate 0, 68 mil. lei 1,73 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 36 mil. lei 0,92 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 20 mil. lei 0,51 %

Ajutoare de deces 0,29 mil. lei 0,75 %

Concedii medicale 0,23 mil. lei 0,58 %

Cheltuieli administrative 3, 29 mil. lei 8,39 %

TOTAL 39, 29 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 24, 27 mil. lei 61,76 %

Valoare actuală fond 1, 10 mil. lei 2,80 %

TOTAL 25, 37 mil. lei 64,57 %

Obligaţie nefinanţată 13, 92 mil. lei 35,43 %

Rata de finanţare 64,57 %
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FILIALA HARGHITA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

3, 88 mil. lei 20,15 %

Pensiile membrilor activi 12, 38 mil. lei 64,32 %

Pensii invaliditate 0, 26 mil. lei 1,38 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 14 mil. lei 0,71 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 07 mil. lei 0,39 %

Ajutoare de deces 0, 10 mil. lei 0,50 %

Concedii medicale 0, 20 mil. lei 1,02 %

Cheltuieli administrative 2, 22 mil. lei 11,53 %

TOTAL 19, 25 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 6, 06 mil. lei 31,47 %

Valoare actuală fond 0, 93 mil. lei 4,83 %

TOTAL 6, 99 mil. lei 36,30 %

Obligaţie nefinanţată 12, 26 mil. lei 63,70 %

Rata de finanţare 36, 30 %
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FILIALA HUNEDOARA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

6, 66 mil. lei 8, 67 %

Pensiile membrilor activi 62, 35 mil. lei 81,22 %

Pensii invaliditate 1, 33 mil. lei 1,73 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 72 mil. lei 0,94 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 41 mil. lei 0,53 %

Ajutoare de deces 0, 50 mil. lei 0,65 %

Concedii medicale 3, 46 mil. lei 0,45 %

Cheltuieli administrative 4, 45 mil. lei 5,80 %

TOTAL 76, 76 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 47, 48 mil. lei 61,85 %

Valoare actuală fond 3, 25 mil. lei 4,24 %

TOTAL 50, 73 mil. lei 66,09 %

Obligaţie nefinanţată 26, 03 mil. lei 33,91 %

Rata de finanţare 66,09 %
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FILIALA IALOMIȚA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

1, 32 mil. lei 4,87 %

Pensiile membrilor activi 23, 74 mil. lei 87,36 %

Pensii invaliditate 0, 50 mil. lei 1,79 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 17 mil. lei 0,61 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 09 mil. lei 0,32 %

Ajutoare de deces 0, 22 mil. lei 0,81 %

Concedii medicale 0, 12 mil. lei 0,43 %

Cheltuieli administrative 1, 03 mil. lei 3,81 %

TOTAL 27, 17 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 17, 30 mil. lei 63,67 %

Valoare actuală fond 1, 67 mil. lei 6,16 %

TOTAL 18, 97 mil. lei 69,82 %

Obligaţie nefinanţată 8, 20 mil. lei 30,18 %

Rata de finanţare 69,82 %
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FILIALA IAȘI

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

21, 34 mil. lei 14,73 %

Pensiile membrilor activi 108, 09 mil. lei 74,60 %

Pensii invaliditate 2, 29 mil. lei 1,58 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 1, 40 mil. lei 0,97 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 79 mil. lei 0,55 %

Ajutoare de deces 0,80 mil. lei 0,56 %

Concedii medicale 1, 11 mil. lei 0,74 %

Cheltuieli administrative 9, 10 mil. lei 6,28 %

TOTAL 144, 89 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 83, 68 mil. lei 57,76 %

Valoare actuală fond 1, 07 mil. lei 0,74 %

TOTAL 84, 75 mil. lei 58,49 %

Obligaţie nefinanţată 60, 14 mil. lei 41,51 %

Rata de finanţare 58,49 %
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FILIALA MARAMUREȘ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

10, 54 mil. lei 22,72 %

Pensiile membrilor activi 28, 96 mil. lei 62,40 %

Pensii invaliditate 0, 61 mil. lei 1,32 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 24 mil. lei 0,53 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 14 mil. lei 0,31 %

Ajutoare de deces 0, 19 mil. lei 0,40 %

Concedii medicale 0, 18 mil. lei 0,40 %

Cheltuieli administrative 5, 53 mil. lei 11,92 %

TOTAL 46, 41 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 19, 65 mil. lei 42,35 %

Valoare actuală fond 0, 42 mil. lei 0,90 %

TOTAL 20, 07 mil. lei 43,25 %

Obligaţie nefinanţată 26, 34 mil. lei 56,75 %

Rata de finanţare 43,25 %



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport de Evaluare Actuarială | Noiembrie 2012 40

FILIALA MUREȘ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

11, 11 mil. lei 21,33 %

Pensiile membrilor activi 34, 61 mil. lei 66,46 %

Pensii invaliditate 0, 70 mil. lei 1,35 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 20 mil. lei 0,40 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 11 mil. lei 0,22 %

Ajutoare de deces 0, 30 mil. lei 0,57 %

Concedii medicale 0, 16 mil. lei 0,31 %

Cheltuieli administrative 4, 87 mil. lei 9,36 %

TOTAL 52, 08 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 22, 60 mil. lei 43,40 %

Valoare actuală fond 1, 31 mil. lei 2,52 %

TOTAL 23, 91 mil. lei 45,93 %

Obligaţie nefinanţată 28, 16 mil. lei 54,07 %

Rata de finanţare 45,93 %
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FILIALA NEAMT

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

9, 79 mil. lei 20,71 %

Pensiile membrilor activi 35, 12 mil. lei 74,31 %

Pensii invaliditate 0, 69 mil. lei 1,46 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 29 mil. lei 0,62 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 16 mil. lei 0,34 %

Ajutoare de deces 0, 25 mil. lei 0,54 %

Concedii medicale 0, 12 mil. lei 0,26 %

Cheltuieli administrative 0, 83 mil. lei 1,76 %

TOTAL 47, 26 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 25, 36 mil. lei 53,67 %

Valoare actuală fond 0, 05 mil. lei 0,10 %

TOTAL 25, 41 mil. lei 53,77 %

Obligaţie nefinanţată 21, 85 mil. lei 46,23 %

Rata de finanţare 53,77 %
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FILIALA OLT

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

2, 88 mil. lei 3,69 %

Pensiile membrilor activi 62, 83 mil. lei 80,46 %

Pensii invaliditate 1, 43 mil. lei 1,83 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 83 mil. lei 1,06 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 46 mil. lei 0,58 %

Ajutoare de deces 0, 59 mil. lei 0,75 %

Concedii medicale 0, 64 mil. lei 0,82 %

Cheltuieli administrative 8, 43 mil. lei 10,80 %

TOTAL 78, 09 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 51, 05 mil. lei 65,38 %

Valoare actuală fond 2, 92 mil. lei 3,74 %

TOTAL 53, 97 mil. lei 69,12 %

Obligaţie nefinanţată 24, 11 mil. lei 30,88 %

Rata de finanţare 69,12 %
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FILIALA PRAHOVA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

16, 43 mil. lei 18,97 %

Pensiile membrilor activi 65, 65 mil. lei 75,77 %

Pensii invaliditate 1, 25 mil. lei 1,44 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 61 mil. lei 0,70 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 33 mil. lei 0,39 %

Ajutoare de deces 0, 82 mil. lei 0,95 %

Concedii medicale 0, 05 mil. lei 0,06 %

Cheltuieli administrative 1, 50 mil. lei 1,73 %

TOTAL 86, 64 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 50, 65 mil. lei 58,46 %

Valoare actuală fond 0, 51 mil. lei 0,59 %

TOTAL 51, 16 mil. lei 59,05 %

Obligaţie nefinanţată 35, 48 mil. lei 40,95 %

Rata de finanţare 59,05 %
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FILIALA SATU-MARE

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

4, 35 mil. lei 12,31 %

Pensiile membrilor activi 22, 24 mil. lei 63,01 %

Pensii invaliditate 0, 42 mil. lei 1,20 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 14 mil. lei 0,39 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 08 mil. lei 0,22 %

Ajutoare de deces 0, 13 mil. lei 0,37 %

Concedii medicale 0, 05 mil. lei 0,16 %

Cheltuieli administrative 7, 88 mil. lei 22,33 %

TOTAL 35, 30 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 14, 31 mil. lei 40,55 %

Valoare actuală fond 1, 90 mil. lei 5,38 %

TOTAL 16, 21 mil. lei 45,94 %

Obligaţie nefinanţată 19, 09 mil. lei 54,06 %

Rata de finanţare 45,94 %
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FILIALA SALAJ

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

2, 34 mil. lei 17,49 %

Pensiile membrilor activi 10, 42 mil. lei 69,09 %

Pensii invaliditate 0, 21 mil. lei 1,40 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 10 mil. lei 0,66 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 06 mil. lei 0,37 %

Ajutoare de deces 0, 06 mil. lei 0,42 %

Concedii medicale 0, 06 mil. lei 0,40 %

Cheltuieli administrative 1, 53 mil. lei 10,16 %

TOTAL 15, 08 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 7, 29 mil. lei 48,36 %

Valoare actuală fond 0, 41 mil. lei 2,71 %

TOTAL 7, 70 mil. lei 51,06 %

Obligaţie nefinanţată 7, 38 mil. lei 48,94 %

Rata de finanţare 51,06 %
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FILIALA SIBIU

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

7, 57 mil. lei 13,07 %

Pensiile membrilor activi 55, 99 mil. lei 76,46 %

Pensii invaliditate 1, 17 mil. lei 1,59 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 54 mil. lei 0,74 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 30 mil. lei 0,41 %

Ajutoare de deces 0, 41 mil. lei 0,56 %

Concedii medicale 0, 67 mil. lei 0,91 %

Cheltuieli administrative 4, 57 mil. lei 6,25 %

TOTAL 73, 23 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 40, 79 mil. lei 55,70 %

Valoare actuală fond 2, 19 mil. lei 3,00 %

TOTAL 42, 98 mil. lei 58,70 %

Obligaţie nefinanţată 30, 25 mil. lei 41,30 %

Rata de finanţare 58,70 %
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FILIALA SUCEAVA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

8, 35 mil. lei 15,83 %

Pensiile membrilor activi 39, 48 mil. lei 74,87 %

Pensii invaliditate 0, 73 mil. lei 1,39 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 37 mil. lei 0,70 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 20 mil. lei 0,39 %

Ajutoare de deces 0, 34 mil. lei 0,64 %

Concedii medicale 0, 36 mil. lei 0,68 %

Cheltuieli administrative 2, 90 mil. lei 5,50 %

TOTAL 52, 73 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 25, 89 mil. lei 49,11 %

Valoare actuală fond 0, 86 mil. lei 1,64 %

TOTAL 26, 75 mil. lei 50,74 %

Obligaţie nefinanţată 25, 97 mil. lei 49,26 %

Rata de finanţare 50,74 %
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FILIALA TELEORMAN

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

3, 85 mil. lei 15,16 %

Pensiile membrilor activi 18, 53 mil. lei 72,87 %

Pensii invaliditate 0, 44 mil. lei 1,75 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 14 mil. lei 0,55 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 08 mil. lei 0,30 %

Ajutoare de deces 0, 20 mil. lei 0,79 %

Concedii medicale 0, 15 mil. lei 0,61 %

Cheltuieli administrative 2, 03 mil. lei 7,97 %

TOTAL 25, 43 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 16, 17 mil. lei 63,60 %

Valoare actuală fond 1, 33 mil. lei 5,24 %

TOTAL 17, 50 mil. lei 68,84 %

Obligaţie nefinanţată 7, 92 mil. lei 31,16 %

Rata de finanţare 68,84 %
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FILIALA TIMIS

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

21, 73 mil. lei 16,11 %

Pensiile membrilor activi 98, 83 mil. lei 73,16 %

Pensii invaliditate 2, 06 mil. lei 1,52 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 1, 24 mil. lei 0,92 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 71 mil. lei 0,52 %

Ajutoare de deces 0, 66 mil. lei 0,49 %

Concedii medicale 0, 57 mil. lei 0,42 %

Cheltuieli administrative 9, 26 mil. lei 6,86 %

TOTAL 135, 09 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 76, 20 mil. lei 56,40 %

Valoare actuală fond 5, 08 mil. lei 3,77 %

TOTAL 81, 28 mil. lei 60,17 %

Obligaţie nefinanţată 53, 81 mil. lei 39,83 %

Rata de finanţare 60,17 %
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FILIALA TULCEA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

3, 36 mil. lei 10,96 %

Pensiile membrilor activi 22, 74 mil. lei 74,16 %

Pensii invaliditate 0, 47 mil. lei 1,53 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 24 mil. lei 0,77 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 13 mil. lei 0,42 %

Ajutoare de deces 0, 23 mil. lei 0,75 %

Concedii medicale 0, 27 mil. lei 0,87 %

Cheltuieli administrative 3, 23 mil. lei 10,53 %

TOTAL 30, 66 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 19,94 mil. lei 65,05 %

Valoare actuală fond 2, 16 mil. lei 7,05 %

TOTAL 22, 11 mil. lei 72,10 %

Obligaţie nefinanţată 8, 55 mil. lei 27,90 %

Rata de finanţare 72,10 %
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FILIALA VASLUI

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

1, 97 mil. lei 6,13 %

Pensiile membrilor activi 27, 60 mil. lei 85,79 %

Pensii invaliditate 0, 54 mil. lei 1,69 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 21 mil. lei 0,64 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 11 mil. lei 0,36 %

Ajutoare de deces 0, 23 mil. lei 0,72 %

Concedii medicale 0, 16 mil. lei 0,49 %

Cheltuieli administrative 1, 35 mil. lei 4,19 %

TOTAL 32, 17 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 19, 28 mil. lei 59,95 %

Valoare actuală fond 2, 47 mil. lei 7,67 %

TOTAL 21, 75 mil. lei 67,72 %

Obligaţie nefinanţată 10, 42 mil. lei 32,38 %

Rata de finanţare 67,72 %
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FILIALA VALCEA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

8, 07 mil. lei 21,57 %

Pensiile membrilor activi 25, 46 mil. lei 68,01 %

Pensii invaliditate 0, 54 mil. lei 1,43 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 26 mil. lei 0,70 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 14 mil. lei 0,38 %

Ajutoare de deces 0, 22 mil. lei 0,60 %

Concedii medicale 0, 16 mil. lei 0,42 %

Cheltuieli administrative 2, 58 mil. lei 6,89 %

TOTAL 37, 43 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 19, 49 mil. lei 52,07 %

Valoare actuală fond 0, 28 mil. lei 0,74 %

TOTAL 19, 77 mil. lei 52,81 %

Obligaţie nefinanţată 17, 66 mil. lei 47,19 %

Rata de finanţare 52, 81 %
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FILIALA VRANCEA

Valoare actuarială prezentă

Valoare Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

5, 34 mil. lei 18,03 %

Pensiile membrilor activi 20, 54 mil. lei 69,43 %

Pensii invaliditate 0, 37 mil. lei 1,26 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 0, 21 mil. lei 0,70 %

Indemnizaţii de maternitate 0, 12 mil. lei 0,39 %

Ajutoare de deces 0, 19 mil. lei 0,65 %

Concedii medicale 0, 03 mil. lei 0,10 %

Cheltuieli administrative 2, 79 mil. lei 9,44 %

TOTAL 29, 59 mil. lei 100 %

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 13, 64 mil. lei 46,09 %

Valoare actuală fond 2, 00 mil. lei 6,77 %

TOTAL 15, 64 mil. lei 52,85 %

Obligaţie nefinanţată 13, 95 mil. lei 47,15 %

Rata de finanţare 52,85 %

In graficul următor sunt prezentate ratele de finanţare ale sistemului, la nivel de filială:
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GRAFICUL RATELOR DE FINANTARE



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport de Evaluare Actuarială | Noiembrie 2012 55

COMPARAŢIE CU REZULTATELE EVALUĂRII ANTERIOARE LA NIVEL DE FILIALĂ

Tabelul de mai jos prezintă valoarea ratei de finanţare actuală a fiecărei filiale, comparativ
cu valorile aferente evaluării precedente.

FILIALA

Rata de finanţare 2011 & 2012

2011 2012 Modificare

Procentuală

Creştere

/ Scădere

ALBA 68,21% 63,65% -6,68% -4,56%

ARAD 59,30% 55,46% -6,47% -3,84%

ARGES 60,81% 57,83% -4,90% -2,98%

BACAU 53,56% 48,64% -9,19% -4,92%

BIHOR 57,75% 54,73% -5,23% -3,02%

BISTRITA 58,80% 53,98% -8,20% -4,82%

BOTOSANI 62,40% 58,29% -6,59% -4,11%

BRAILA 52,91% 48,42% -8,49% -4,49%

BRASOV 55,89% 52,85% -5,44% -7,06%

BUCURESTI 90,00% 87,14% -3,17% -2,86%

BUZAU 61,99% 57,21% -7,71% -4,78%

CALARASI 61,97% 59,36% -4,21% -2,61%

CARAS 39,06% 37,01% -5,25% -2,05%

CLUJ 67,63% 64,52% -4,60% -3,11%

CONSTANTA 60,42% 57,23% -5,28% -3,19%

COVASNA 46,54% 44,04% -5,37% -2,50%

DAMBOVITA 61,60% 58,76% -4,61% -2,84%
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DOLJ 69,48% 66,61% -4,13% -2,87%

GALATI 58,72% 55,87% -4,85% -2,85%

GIURGIU 58,95% 55,43% -5,97% -3,52%

GORJ 67,38% 64,57% -4,17% -2,81%

HARGHITA 56,39% 36,30% -35,63% -20,09%

HUNEDOARA 66,64% 66,09% -0,82% -0,55%

IALOMITA 72,07% 69,82% -3,12% -2,25%

IASI 61,85% 58,49% -5,43% -3.36%

MARAMURES 47,82% 43,25% -9,56% -4,57%

MEHEDINTI - - - -

MURES 49,45% 45,93% -7,12% -3,52%

NEAMT 54,09% 53,77% -0,59% -0,32%

OLT 72,53% 69,12% -4,70% -3,41%

PRAHOVA 61,28% 59,05% -3,64% -2,23%

SALAJ 50,78% 51,06% 0,55% 0,28%

SATU MARE 51,56% 45,94% -10,90% -5,62%

SIBIU 59,69% 58,70% -1,66% -0,99%

SUCEAVA 54,44% 50,74% -6,80% -3,70%

TELEORMAN 72,11% 68,84% -4,53% -3,27%

TIMIS 63,13% 60,17% -4,69% -2,96%

TULCEA 74,48% 72,10% -3,19% -2,38%

VASLUI 69,90% 67,72% -3,12% -2,18%

VALCEA 56,29% 52,81% -6,18% -3,48%

VRANCEA 55,11% 52,85% -4,10% -2,26%
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Din tabelul de mai sus se poate observa o scădere a ratelor de finaţare la nivel de filială,
mai puţin filiala Sălaj.  Reducerea ratelor de finanţare se datorează atât investiţiilor
realizate în decursul anului 2011 cât și unei scăderi a veniturilor declarate de către
membri. Totodată, un factor de influenţă foarte important a fost creșterea relevanţei
istoricului de date raportate, referitoare la cheltuielile administrative. O situaţie
particulară se regăseşte în evaluarea filialei Harghita, unde reducerea drastică a
veniturilor raportate de la ultima evaluare a condus la o scădere semnificativă a
fluxurilor viitoare de contribuţii estimate, şi implicit, la scăderea abruptă a ratei de
finanţare (36,30%).

ORIZONTUL DE SOLVABILITATE AL FILIALELOR IN BAZA PORTOFOLIULUI
ACTUAL DE MEMBRI

Tabelul de mai jos conţine anul maxim în care filiala mai are resurse suficiente pentru
onorarea obligaţiilor precum şi orizontul de timp maxim pe care filiala îl are până la
epuizarea resurselor.

Evaluarea a fost realizată în baza portofoliului actual de membri, luând în considerare
toate obligaţiile viitoare faţă de aceştia, precum şi toate activele prezente şi viitoare
generate de acest portofoliu (valoarea acumulată a fondului, contribuţiile viitoare și
rezultatele investiţionale generate de acestea).

Trebuie menţionat totodată faptul că acest orizont reprezintă unul maxim, estimat în
condițiile unor rezultate investiţionale optime, fără pierderi, aferente unei politici
investiţionale prudente, cu un grad de risc scăzut. In funcţie de eficienţa fiecărei filiale
pot exista deviaţii de la valorile prezentate în tabelul de mai jos.

FILIALA
Orizont Solvabilitate

An maxim 0rizont maxim

ALBA 2043 31 ani

ARAD 2038 26 ani

ARGEȘ 2038 26 ani

BACĂU - 0 ani

BIHOR 2028 16 ani

BISTRIȚA 2028 16 ani

BOTOȘANI 2040 28 ani
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BRĂILA 2018 6 ani

BRAȘOV 2029 17 ani

BUCUREȘTI 2056 44 ani

BUZĂU 2038 26 ani

CĂLĂRAȘI 2036 24 ani

CARAȘ 2013 1 ani

CLUJ 2046 34 ani

CONSTANȚA 2035 23 ani

COVASNA 2019 7 ani

DÂMBOVIȚA 2041 29 ani

DOLJ 2047 35 ani

GALATI - 0 ani

GIURGIU 2038 26 ani

GORJ 2045 33 ani

HARGHITA 2014 2 ani

HUNEDOARA 2046 34 ani

IALOMIȚA 2046 34 ani

IAȘI 2042 30 ani

MARAMUREȘ 2012 0 ani

MURES 2015 3 ani

NEAMȚ 2035 23 ani

OLT 2048 36 ani

PRAHOVA 2039 27 ani

SĂLAJ 2022 10 ani
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SATU MARE 2022 10 ani

SIBIU 2041 29 ani

SUCEAVA 2022 10 ani

TELEORMAN 2045 33 ani

TIMIȘ 2041 29 ani

TULCEA 2047 35 ani

VASLUI 2045 33 ani

VÂLCEA 2032 20 ani

VRANCEA 2025 13 ani

Din rezultatele comparative ale tabelului de mai sus se poate observa că un factor
determinat al orizontului de solvabilitate al fondurilor este reprezentat de numărul de
membri administraţi. Aceste sisteme de pensii sunt concepute a funcţiona în baza legii
numerelor mari. Cu cât numărul membrilor este mai mare, cu atât sistemul este mai
eficient, pe cale de consecinţă gestiunea unitară a unui astfel de sistem generează unele
avantaje. La polul opus, fragmentarea portofoliului de membri ai sistemului, în gestiuni
distincte scade eficienţa acestuia şi afectează solvabilitatea.

SPECIALIZAREA FONDURILOR

Prezentul capitol analizează aspectele tehnice ale specializării fondurilor în sistemul de
pensii şi asigurări al avocaţilor. Acest capitol reprezintă continuarea analizei începute în
”Raportul de analiză preliminară privind modificarea Sistemului de Pensii şi Asigurări al
Avocaţilor din România” şi dezvoltate în „Raportul Actuarial de Evaluare” aferent lunii
februarie 2012. Capitolul tratează aspectele tehnice ale implicaţiilor modificărilor aduse
sistemului, în forma în care au fost implementate în legislatia secundară.

Specializarea fondurilor implică separarea obligaţiilor de plată actuale, ale Fondului Unic
existent, în două tipuri de obligaţii: obligaţii privind plata pensiilor şi obligaţii privind plata
asigurărilor sociale. În urma acestei separări, obligatiile Fondului Unic sunt preluate de
către două fonduri specializate şi anume, Fondul de Pensii, respectiv Fondul de Asigurări.

Pentru necesităţile de finanţare ale celor două fonduri, cota actuală de 10% din venit,
aferentă Fondului Unic de pensii şi asigurări va fi împărţită. O parte a cotei este
distribuită Fondului de Pensii pentru finanţarea obligaţiilor de plată aferente acestuia, iar
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cealaltă parte este distribuită Fondului de Asigurări, pentru finanţarea obligaţiilor de
plată aferente asigurărilor.

Prezenta analiză s-a realizat respectând următoarea structură a fondurilor:

Fondul de pensii

Obligaţii de Plată

 pensia de invaliditate,

 pensia anticipată,

 pensia de urmaş,

 pensia limită de vârstă,

 pensia de retragere definitivă.

Venituri

 85% din valoarea contribuţiei totale la sistem

 disponibil actual

Fondul de Asigurări

Obligaţii de plată

 indemnizaţia de maternitate,

 indemnizaţia de îngrijire copil,

 ajutorul de deces,

 concediile medicale,

 cheltuieli administrative.

Venituri

 15% din valoarea contribuţiei totale la sistem

Pentru prezenta structură supusă evaluării s-a pornit de la ipoteza transferării întregului
disponibil actual al Fondului Unic, către Fondul de Pensii, finanţarea Fondului de
Asigurări realizându-se numai din veniturile viitoare aferente acestuia. Totodată,
cheltuilelile administrative au fost considerate integral în sarcina Fondului de Asigurări.

Acumularea drepturilor de pensie (calculul punctajului) se face în baza venitului total,
aferent contribuţiei totale la sistem. Drepturile de asigurări, care depind de venitul
membrului, vor fi calculate si acestea pe baza venitului total, aferent cotei totale actuale
de 10%, necesară finanţării ambelor fonduri.
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În tabelul de mai jos sunt prezentate ratele de finantare ale Fondului Unic pe fiecare
filială, comparativ cu ratele de finantare ale celor două fonduri distincte rezultate în
urma specializării, respectiv Fondul de Pensii si Fondul de Asigurări, la nivelul respectivei
filiale.

FILIALA

Rata de finanţare

Fond Unic Fond Pensii Fond Asigurări Fondul avantajat de
specializare

ALBA 63,65% 64,20% 60,31% pensii

ARAD 55,46% 54,77% 59,79% asigurări

ARGES 57,83% 51,38% 220,82% asigurări

BACAU 48,64% 45,25% 84,65% asigurări

BIHOR 54,73% 50,26% 117,95% asigurări

BISTRITA 53,98% 50,67% 87,21% asigurări

BOTOSANI 58,29% 61,21% 45,30% pensii

BRAILA 48,42% 44,89% 88,96% asigurări

BRASOV 52,85% 48,57% 113,31% asigurări

BUCURESTI 87,14% 81,55% 158,47% asigurări

BUZAU 57,21% 54,47% 81,80% asigurări

CALARASI 59,36% 55,85% 102,16% asigurări

CARAS 37,01% 36,03% 44,04% asigurări

CLUJ 64,52% 59,71% 122,91% asigurări

CONSTANTA 57,23% 55,10% 76,63% asigurări

COVASNA 44,04% 41,98% 62,90% asigurări

DAMBOVITA 58,76% 55,68% 86,42% asigurări

DOLJ 66,61% 63,30% 96,89% asigurări
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GALATI 55,87% 50,37% 147,38% asigurări

GIURGIU 55,43% 54,88% 58,88% asigurări

GORJ 64,57% 62,24% 83,07% asigurări

HARGHITA 36,30% 36,78% 33,37% pensii

HUNEDOARA 66,09% 62,01% 110,78% asigurări

IALOMITA 69,82% 64,10% 159,72% asigurări

IASI 58,49% 54,81% 95,37% asigurări

MARAMURES 43,25% 42,68% 46,86% asigurări

MEHEDINTI - - - -

MURES 45,93% 44,22% 59,95% asigurări

NEAMT 53,77% 47,39% 229,06% asigurări

OLT 69,12% 68,98% 69,96% asigurări

PRAHOVA 59,05% 52,28% 229,24% asigurări

SALAJ 51,06% 49,80% 60,32% asigurări

SATU MARE 45,94% 52,08% 25,91% pensii

SIBIU 58,70% 55,25% 94,11% asigurări

SUCEAVA 50,74% 47,11% 93,08% asigurări

TELEORMAN 68,84% 66,05% 93,35% asigurări

TIMIS 60,17% 56,95% 91,90% asigurări

TULCEA 72,10% 71,95% 73,12% asigurări

VASLUI 67,62% 62,63% 140,64% asigurări

VALCEA 52,81% 49,45% 86,87% asigurări

VRANCEA 52,85% 51,78% 61,27% asigurări
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Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus, după specializare, în 90% din cazuri,
Fondul de Pensii prezintă o rată de finanţare mai mică decât Fondul Unic, iar Fondul de
Asigurări prezintă o rată de finanţare mai mare decât Fondul Unic. Astfel, specializarea
sistemului fragmentat la nivel de filială afectează în sens pozitiv solvabilitatea Fondului de
Asigurări şi în sens negativ solvabilitatea Fondului de Pensii. Pe cale de consecinţă,
orizonturile de solvabilitate ale filialelor, descrise în capitolul anterior, se vor reduce
datorită reducerii orizontului de solvabilitate al Fondului de Pensii, în condiţiile
menţinerii unui sistem fragmentat la nivel de filială.

Cu toate acestea, specializarea fondurilor se dovedeste a fi o masură foarte bună pentru
creşterea sigurantei sistemului şi prelungirea orizontului de solvabilitate al filialelor, în
condiţiile coroborării ei cu centralizarea Fondului de Pensii. Astfel, fondul a cărui
sovabilitate este afectată în sens negativ de specializare şi anume Fondul de Pensii va
beneficia de avantajele unei gestiuni unitare, care stabileste premisele unei redresări în
timp a ratei de finanţare, iar Fondul de Asigurări a cărui solvabilitate este afectată în sens
pozitiv de specializare rămane în gestiunea filialei, conducând astfel la o creştere a
orizontului de solvabilitate al acestora, faţă de cel actual.

Totuşi, cu toate că acesta soluţie se dovedeste a fi una optimă pe termen lung, în urma
redirecţionării unei părţi a fluxurilor viitoare de capital şi a disponibilului actual al
filialelor, este posibilă apariţia unor probleme de lichiditate pentru primii ani, existând în
unele cazuri posibilitatea ca intrările de capital pentru Fondul de Asigurări să fie mai mici
decât ieşirile în perioada imediat următoare.

Astfel, pentru analiza implementării acestei măsuri s-a dovedit necesară evaluarea
detaliată a fluxurilor viitoare de capital pentru Fondul de Asigurări la nivelul fiecărei
filiale, în vederea asigurării continuităţii sistemului şi eliminării unor eventuale probleme
imediate de lichiditate ce pot aparea în urma centralizării Fondului de Pensii.

Tabelul de mai jos descrie capitalul iniţial necesar fiecărei filiale, pentru asigurarea
solvabilităţii Fondului de Asigurări, pentru cel putin următorii zece ani (2013-2022).

FILIALA

Capital iniţial necesar pentru fondurile de asigurări

Rata de
finanţare

a Fondului
Asigurări

Disponibil Fond
Unic filială
31.12.2011

Capital iniţial
necesar Fondului

de Asigurări

Diferenţă
disponibil/capital

iniţial

ALBA 60,31% 3.123.951 lei 612.346 lei 2.511.605 lei

ARAD 59,79% 984.833 lei 1.074.796 lei -89.963 lei

ARGES 220,82% 1.154.826 lei 0 lei 1.154.826 lei

BACAU 84,65% 45.600 lei 75.059 lei -29.459 lei



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR – Raport de Evaluare Actuarială | Noiembrie 2012 64

BIHOR 117,95% 1.862.937 lei 0 lei 1.862.937 lei

BISTRITA 87,21% 378.521 lei 73.564 lei 304.957 lei

BOTOSANI 45,30% 547.352 lei 598.266 lei -50.914 lei

BRAILA 88,96% 322.240 lei 0 lei 322.240 lei

BRASOV 113,31% 3.091.849 lei 0 lei 3.091.849 lei

BUCURESTI 158,47% 201.590.766 lei 0 lei 201.590.766 lei

BUZAU 81,80% 965.769 lei 87.697 lei 878.072 lei

CALARASI 102,16% 1.143.747 lei 0 lei 1.143.747 lei

CARAS 44,04% 179.614 lei 265.574 lei -85.960 lei

CLUJ 122,91% 3.871.288 lei 233.105 lei 3.638.183 lei

CONSTANTA 76,63% 7.972.526 lei 343.869 lei 7.628.657 lei

COVASNA 62,90% 419.204 lei 79.695 lei 339.509 lei

DAMBOVITA 86,42% 588.806 lei 159.232 lei 429.574 lei

DOLJ 96,89% 3.499.351 lei 380.942 lei 3.118.409 lei

GALATI 147,38% 63.324 lei 0 lei 63.324 lei

GIURGIU 58,88% 337.319 lei 378.842 lei -41.523 lei

GORJ 83,07% 1.101.832 lei 178.485 lei 923.347 lei

HARGHITA 33,37% 928.775 lei 668.249 lei 260.526 lei

HUNEDOARA 110,78% 3.251.977 lei 23.774 lei 3.228.203 lei

IALOMITA 159,72% 1.672.383 lei 0 lei 1.672.383 lei

IASI 95,37% 1.065.630 lei 524.865 lei 540.765 lei

MARAMURES 46,86% 418.874 lei 900.105 lei -481.231 lei

MEHEDINTI - - - -

MURES 59,95% 1.314.761 lei 344.583 lei 970.178 lei
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NEAMT 229,06% 48.021 lei 0 lei 48.021 lei

OLT 69,96% 2.923.163 lei 883.270 lei 2.039.893 lei

PRAHOVA 229,24% 513.809 lei 0 lei 513.809 lei

SALAJ 60,32% 408.187 lei 177.243 lei 230.944 lei

SATU MARE 25,91% 1.900.561 lei 1.884.131 lei 16.430 lei

SIBIU 94,11% 2.197.097 lei 100.866 lei 2.096.231 lei

SUCEAVA 93,08% 864.188 lei 73.927 lei 790.261 lei

TELEORMAN 93,35% 1.331.353 lei 0 lei 1.331.353 lei

TIMIS 91,90% 5.087.939 lei 374.160 lei 4.713.779 lei

TULCEA 73,12% 2.162.846 lei 150.935 lei 2.011.911

VASLUI 140,64% 276.398 lei 0 lei 276.398 lei

VALCEA 86,87% 2.466.387 lei 78.988 lei 2.387.399 lei

VRANCEA 61,27% 2.001.705 lei 275.918 lei 1.725.787 lei

TOTAL CAPITAL NECESAR 11.002.486 lei

Capitalul iniţial necesar Fondului de Asigurări poate fi în intregime acoperit din
disponibilul existent la nivelul filialei pentru 85% din cazuri. Cu toate acestea, pentru 15%
din cazuri diferenţa între disponibilul filialei la sfârşitul anului 2011 şi capitalul iniţial
necesar este negativă, ceea ce face probabilă, în funcţie de evoluţia disponibilului până la
data prezentă, necesitatea unei infuzii de capital din resurse externe filialei, pentru
acoperirea necesarului.

Capitalul iniţal necesar finanţării filialelor se ridică la o valoare totală de 11.002.486 lei.
Acestă sumă reprezintă valoarea cu care se diminuează disponibilul aferent Fondului de
Pensii. Datorită acestui transfer de disponibil, rata de finaţare a Fondului de Pensii suferă
încă o dată o usoară scădere.

În tabelele de mai jos sunt descrise rezultatele evaluării Fondului de Pensii si a Fondului
de Asigurari, la nivel centralizat, după deducerea din disponibilul total, a capitalului iniţial
necesar Fondului de Asigurări.
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FOND PENSII

Valoare actuarială prezentă

Valoare

(Mil.lei)

Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

450 mil. lei 11,55 %

Pensiile membrilor activi 3.371 mil. lei 86,54 %

Pensii invaliditate 74 mil. lei 1,90 %

Indemnizaţii de îngrijire copil - 0,00 %

Indemnizaţii de maternitate - 0,00 %

Ajutoare de deces - 0,00 %

Concedii medicale - 0,00 %

Cheltuieli administrative - 0,00 %

TOTAL 3.896 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 2.360 mil. lei 60,57 %

Valoare actuală fond 325 mil. lei 8,34 %

TOTAL 2.685 mil. lei 68,92 %

Obligaţie nefinanţată 1.211 mil. lei 31,08 %

Rata de finanţare 68,91 %
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FOND ASIGURARI

Valoare actuarială prezentă

Valoare

(Mil.lei)

Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

- 0,00 %

Pensiile membrilor activi - 0,00 %

Pensii invaliditate - 0,00 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 36, 28 mil. lei 9,03 %

Indemnizaţii de maternitate 20, 55 mil. lei 5,11 %

Ajutoare de deces 23, 51 mil. lei 5,85 %

Concedii medicale 20, 45 mil. lei 5,09 %

Cheltuieli administrative 301, 14 mil. lei 74,92 %

TOTAL 401, 93 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 416, 56 mil. lei 103,64 %

Valoare actuală fond 11, 00 mil. lei 2,74 %

TOTAL 427, 56 mil. lei 106,38 %

Obligaţie nefinanţată -25, 63 mil. lei 6,38 %

Rata de finanţare 106,38 %
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II. ANALIZA DE TREND

Pentru determinarea evoluţiei viitoare a fondului de pensii la nivel de sistem, a fost
efectuată prezenta analiză de trend.

Astfel, a fost analizată evoluţia celor două fonduri, fondul de pensii respectiv fondul de
asigurări, pe bază de continuitate, luând în considerare viitoarele aderări la sistem pe o
perioadă de 20 de ani.

Considerarea viitoarelor aderări la sistem s-a facut cu menţinerea trendului prezent de
modificare a distribuţiei populaţiei celor două fonduri pe sexe.

Trendul actual de modificare a distribuţiei pe sexe descrie o creştere a ponderii
populatiei feminine, în totalul populaţiei fondului.

Distribuţia pe sexe a mediei de noi aderări anuale, rezultată în urma analizei intervalului
istoric 1990-2011, este următoarea:

 528 femei, 391 bărbaţi ( 57,45% femei; 42,55% bărbaţi)

Vârsta medie de intrare în sistem, rezultată în urma analizei intervalului istoric 1990-
2009, este următoarea:

 Vârsta femeilor la data aderării : 29 ani

 Vârsta bărbaţilor la data aderării : 33 ani

Numărul total de noi aderări previzionate pe întreg intervalul de 20 de ani este de
19.320 avocaţi.

Veniturile noilor participanţi sunt cele aferente curbei calculate a veniturilor pe vârste,
actualizate anual cu rata inflaţiei prognozată.

În urma analizei de trend efectuată asupra Fondului de Pensii au rezultat valorile
prezentate în tabelul de mai jos:

FOND PENSII

-analiză trend-

Valoare actuarială prezentă

Valoare

(Mil.lei)

Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

450 mil. lei 9,02 %
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Pensiile membrilor activi 4.447 mil. lei 89,14 %

Pensii invaliditate 92 mil. lei 1,84 %

Indemnizaţii de îngrijire copil - 0,00 %

Indemnizaţii de maternitate - 0,00 %

Ajutoare de deces - 0,00 %

Concedii medicale - 0,00 %

Cheltuieli administrative - 0,00 %

TOTAL 4.989 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 3.780 mil. lei 75,77 %

Valoare actuală fond 325 mil. lei 6,51 %

TOTAL 4.105 mil. lei 82,28 %

Obligaţie nefinanţată 884 mil. lei 17,72 %

Rata de finanţare 82,28 %

În urma analizei de trend se observă o imbunătătire considerabilă în timp, a ratei de
finanţare a Fondului de Pensii, în condiţiile centralizării şi a degrevării acestuia de
cheltuleile administrative. În conditiile adoptării soluţiei supusă prezentei analize, Fondul
de Pensii prezintă un trend pozitiv de imbunătăţire a ratei de finanţare de la valoarea de
68,91%, rezultată în urma specializării, la o valoare viitoare de 82,28%. Totodată obligaţia
nefinanţată a Fondului se reduce în timp cu 27%, scăzând de la valoarea de 1.211 mil. lei,
rezultată în urma specializării, la o valoare viitoare de 884 mil. lei.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile rezultate în baza analizei de trend efectuată
asupra Fondului de Asigurări:
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FOND ASIGURARI

-analiză trend-

Valoare actuarială prezentă

Valoare

(Mil.lei)

Procent
din total
obligaţii

Obligaţii totale de plată

Pensiile membrilor retraşi definitiv şi a celor
aflaţi în prezent în cumul

- 0,00 %

Pensiile membrilor activi - 0,00 %

Pensii invaliditate - 0,00 %

Indemnizaţii de îngrijire copil 109, 58 mil. lei 18,71 %

Indemnizaţii de maternitate 62,48 mil. lei 10,67 %

Ajutoare de deces 31,54 mil. lei 5,39 %

Concedii medicale 34, 98 mil. lei 5,97 %

Cheltuieli administrative 347, 07 mil. lei 59,26 %

TOTAL 585, 65 mil. lei 100%

Active

Contribuţiile viitoare ale membrilor actuali 667, 07 mil. lei 113,90 %

Valoare actuală fond 11, 00 mil. lei 1,88 %

TOTAL 678, 07 mil. lei 115,78 %

Obligaţie nefinanţată 92, 42 mil. lei 15,78 %

Rata de finanţare 115,78 %

Asa cum se poate observa din tabelul anterior, şi Fondul de Asigurări prezintă un trend
pozitiv, rata de finanţare crescând în timp de la valoarea actuală de 106,38% la valoarea
de 115,78%. Totodată, surplusul de finanţare creşte în timp cu 260,59%, de la 25, 63 mil.
lei la 92, 42 mil. lei.
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CONCLUZII

În baza anlizelor efectuate în prezentul raport se observă următoarele elemente:

1. În situatia actuală, cu un Fond Unic de pensii şi asigurări, fragmentat la nivel de
filială, în următorii 10 ani cel putin 28% din filiale îşi vor epuiza complet resursele
financiare şi vor avea nevoie de finanţare externă pentru funcţionare.

2. Specializarea fondurilor în condiţiile menţinerii unui sistem fragmentat la nivel de
filială afectează în sens pozitiv solvabilitatea Fondului de Asigurări dar în sens
negativ solvabilitatea Fondului de Pensii, fapt ce reduce şi mai mult orizontul de
solvabilitate al filialelor, mărind astfel procentul celor care vor necesita finanţare
externă în următorii 10 ani.

3. Specializarea fondurilor necesită constituirea unui capital iniţial pentru demararea
activităţii Fondului de Asigurări, în 70% din cazuri. Acest capital iniţial va proveni
din disponibilul Fondului de Pensii, reducând valoarea acestuia cu 11 mil. lei.
Această reducere, contribuie la o nouă scădere a ratei de finanţare şi a
orizontului de solvabilitate al acestuia, conducând la o nouă creştere a
procentului filialelor care vor fi dependente de finanţare externă în următorii 10
ani.

4. Toate aceste efecte negative asupra Fondului de Pensii se regăsesc în
contrapartidă ca efecte pozitive pentru Fondul de Asigurări a cărui rată de
finanţare şi orizont de solvabilitate sunt influenţate în mod pozitiv de măsurile
descrise mai sus, asigurând continuitatea acestuia şi într-o formă fragmentată,
indiferent de situaţia financiară actuală a filialei.

5. După aplicarea măsurilor descrise mai sus rata de finanţare a Fondului de Pensii
la nivel de sistem se reduce la o valoare de 68,91% şi o obligatie nefinanţată faţă
de membri actuali de 1.211 mil. lei, iar rata de finanţare a Fondului de Asigurări
la nivel de sistem creşte la o valoare de 106,38 %, acesta prezentând un surplus
de finanţare de 25,63 mil. lei.

În lumina elementelor prezentate mai sus, în momentul actual există patru variante
posibile de acţiune:

1. Mentinerea sistemului într-o forma fragmentată la nivel de filială atât pentru
Fondul de Pensii cât şi pentru Fondul de Asigurări. În acestă variantă un procent
de peste 30% din filiale vor necesita finanţare externă în următorii zece ani.
Acestă finanţare nu poate fi realizată decât cu resurse din interiorul sistemului şi
anume resursele Fondurilor de Pensii ale altor filiale, fapt ce va afecta şi
solvabilitatea acestora generând o posibilă reacţie în lant care poate periclita
insăsi existenţa sistemului.

2. Centralizarea Fondului de Asigurări şi mentinerea Fondului de Pensii într-o formă
fragmentată la nivel de filială. Acestă variantă asigură o bună funcţionare a
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Fondului de Asigurări care va beneficia de avantajele gestiunii centralizate, şi
mentine un procent de peste 30% din filiale care vor necesita finanţare externă în
următorii zece ani. Incertitudinea asupra continuităţii activitaţii principale a
sistemului, şi anume plata pensiilor este aceeasi ca şi în prima variantă.

3. Centralizarea Fondului de Pensii şi menţinerea Fondului de Asigurări într-o formă
fragmentată la nivel de filială. Acestă variantă elimină problema finanţării externe
a filialelor, asigurând continuitatea acestora şi pune bazele redresării fondului de
pensii care, beneficiind de avantajele gestiunii unitare şi degrevat de cheltuielile
administrative prezintă în aceste condiţii un trend crescător al ratei de finanţare.
Totodată, centralizarea acestuia asigură continuitatea sa, orizontul de
solvabilitate prelungindu-se până în anul 2048, inclusiv, numai ca efect al
centralizării.

4. Centralizarea ambelor Fonduri, atât cel de Pensii cât si cel de Asigurări. Această
variantă reprezintă soluţia optimă din punct de vedere al solvabilităţii Fondurilor
dar prezintă dejavantajul unor modificări structurale majore care la momentul
actual pot avea implicaţii negative asupra bunei funcţionări a sistemului.

Astfel, analizând variantele prezentate mai sus, putem conchide că singura solutie viabilă,
la momentul actual, ar fi aceea a centralizării Fondului de Pensii şi menţinerii gestiunii
fragmentate, la nivel de filială, a Fondului de Asigurări

În concluzie, varianta optimă este ca Fondul de Asigurări, având solvabilitatea cea mai
bună, să rămână în gestiunea filialelor, asigurând continuitatea funcţionării acestora, iar
Fondul de Pensii să revină într-o gestiune centralizată, rezolvând astfel în timp
problemele de solvabilitate cu care se confruntă gestiunea fragmentată a acestuia la
momentul actual.
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STATISTICI GENERALE

În continuare sunt prezentate grafic statisticile reprezentative la nivelul fondului.

Distribuţia pe sexe a fondului la data evaluării, calculată pe baza portofoliului actual de
participanţi activi, este reprezentată de graficul următor:

Distribuţia pe sexe

Aşa cum se poate observa, ponderea majoritară (descrisă în grafic cu culoarea verde) la
ora actuală este reprezentată de către femei. Procentajul populaţiei feminine în numărul
total al membrilor activi ai fondului este de 57,66%, în creştere faţă de procentul de
rezultat în urma evaluării precedente (2011), respectiv 57,21%. Procentajul populaţiei
masculine în totalul membrilor activi ai fondului este de 42,34%, în scădere faţă de
procentul rezultat în urma evaluării precedente (2011), respectiv 42,79%.

În tabelul de mai jos se poate observa evoluţia distribuţiei pe sexe a populaţiei active a
fondului din 2010 şi până în prezent. Rata medie de creştere a populaţiei feminine, pe
intervalul observat, este de 0,85% pe an, iar rata medie de scădere a populaţiei
masculine pe acelaşi interval este de 1,13%.
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Evolutia distributiei pe sexe

2010 2011 2012 Rată medie de creştere
anuală

Femei 56,69% 57,21% 57,66% 0.85%

Bărbaţi 43,31% 42,79% 42,34% -1,13%

În graficul următor este descrisă distribuţia pe vârste a veniturilor individuale medii ale
membrilor. Valorile pe vârste sunt calculate pe baza datelor istorice, actualizate în
prezent, ale veniturilor membrilor actuali ai fondului de pensii. Intervalul în care au fost
considerate datele istorice se constituie din anul 2005 până în prezent.

Valorile anterioare lunii iulie 2005 nu au fost folosite datorită distorsiunilor generate de
denominare. Toate veniturile istorice pe vârste au fost actualizate la momentul prezent
cu ratele istorice ale inflaţiei.

Curba veniturilor pe vârste

Pe axa (o,x) a graficului sunt reprezentate vârstele, iar pe axa (o,y) veniturile în lei.
Venitul mediu ponderat la nivelul fondului este de 4.113, 18 lei, în scădere faţă de venitul
rezultat în urma evaluării precedente (2011), respectiv 4.115, 09 lei. Curba reprezentată
mai sus are un maxim al venitului la vârsta de 53 ani.
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În graficul de mai jos este reprezentată distribuţia pe vârste a fondului de pensii la
momentul actual. Valorile sunt calculate pe baza portofoliului actual de participanţi. Pe
axa (o,x) a graficului sunt reprezentate vârstele participanţilor, iar pe axa (o,y) numărul
participanţilor.

Curba vârstelor

Aşa cum se poate observa, la ora actuală fondul are o populaţie majoritară tânără, cu
vârste cuprinse între 27 şi 37 de ani.

Graficul de mai jos descrie evoluţia numărului de pensionări anuale, calculate în baza
portofoliului actual de participanţi.

Evoluţia numărului de pensionări
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Aşa cum este detaliat în legendă, evoluţia numărului de pensionări calculată pe baza
numărului actual de participanţi va cunoaşte un maxim de 1.625 de pensionări în anul
2039. Creşterea accelerată a numărului de pensionări va începe din anul 2030.

Tabelul de mai jos descrie valorile medii pe categorie de pensie la momentul actual,
comparativ cu valorile calculate la precedenta evaluare. Valorile anului 2011 au fost
calculate în baza portofoliului actual de membri pensionaţi.

Tip pensie Limită vârstă Retragere definitivă De urmaş Pensie medie la
nivelul fondului

2010

2011

1.703, 05 lei

2.153, 93 lei

1.735, 81 lei

2.093,64 lei

648, 30 lei

778,12 lei

1.512, 23 lei

1869, 94 lei

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 atît 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.2003/41/CE  privind activităţile şi
supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale3 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);

 Diferenţa de vârstă între soţ şi soţie, pentru calcularea valorii pensiei de urmaş, a
fost considerată 4 ani;

3 Aşa cum a fost modificată prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie
2009, privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
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 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 estimată 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 2013-2014, ratele inflaţiei publicate de către Comisia Naţională de
Prognoză în ultimul raport publicat („Prognoza pe termen mediu – varianta de
primavară 2011”)

 Pentru anii ulteriori trecerii prognozate la moneda euro ( 2015 - ), 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 Banca Naţională a
României.

Rata de discount folosită este dobânda fară risc conform recomandărilor Directivei
nr.2003/41/CE  privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de
pensii ocupaţionale4 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.

4 Aşa cum a fost modificată prin Directiva 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 (Solvabilitate II)
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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.

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


