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În vederea protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în baza OUG 30/2020 cu modificările și completările 
ulterioare, avocații au primit, pe perioada stării de urgență, indemnizații lunare egale cu 75% 
din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 
6/2020, respectiv 4072 lei. 

 Condițiile de acordare a indemnizațiilor pe baza declarației pe proprie răspundere au 
fost: 

 activitate redusă urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2; 
 venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la 

art. 62 și 76 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, în luna pentru care au solicitat indemnizație, dar care nu depășeau câștigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, cu 25% mai mici decât media lunară 
pe anul 2019. 
Această indemnizație a reprezentat venit de înlocuire a veniturilor din activitatea 

profesională redusă în contextul pandemiei. 
Fiind un venit de înlocuire această indemnizație va fi utilizată atât la stabilirea 

pensiilor cât și la stabilirea bazei de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă cauzată de boli obișnuite, accidente de muncă sau accidente în afara muncii și a 
indemnizațiilor de maternitate. 

În cadrul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, 
conform prevederilor Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaților, din veniturile sistemului se finanțează două fonduri specializate 
distincte: 

• fondul de pensii al avocaților; 
• fondul de alte drepturi de asigurări sociale. 

Avocatul achită prin plată unică contribuțiile lunare obligatorii la cele două fonduri ale 
sistemului în procente stabilite prin Statutul Casei de Asigurări Sociale a Avocaților din 
România respectiv 85% pentru fondul de pensii și 15% pentru fondul de alte drepturi de 
asigurări sociale. 
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Exemple calcul a contribuțiilor datorate la sistemul C.A.A. pentru lunile de beneficiu 
a indemnizației acordate în baza OUG 30/2020 cu modificările ulterioare: 

 
1. Venituri  

Din profesie 0 lei 

Indemnizație primită în baza OUG 30/2020 4.072 lei 

 
Contribuții datorate: 

Pentru veniturile din profesie 300 lei 

Pentru venitul din indemnizație: 4.072x25% 1.018 lei 

Total contribuții datorate 1.318 lei 

 
 

2. Venituri 
Din profesie 3.000 lei 

Indemnizație primită în baza OUG 30/2020 4.072 lei 

 

Contribuții datorate: 
Pentru veniturile din profesie 330 lei 

Pentru venitul din indemnizație: 4.072x25% 1.018 lei 

Total contribuții datorate 1.348 lei 

 

3. Venituri 
Din profesie 5.400 lei 

Indemnizație primită în baza OUG 30/2020 4.072 lei 

 
Contribuții datorate: 

Pentru veniturile din profesie 594 lei 

Pentru venitul din indemnizație: 4.072x25% 1.018 lei 

Total contribuții datorate 1.612 lei 

 
 
Având în vedere faptul că venitul obținut din indemnizația primită în baza OUG 

30/2020 cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venit de înlocuire pentru 
perioada în care avocații au realizat venituri din profesie mai mici decât în aceeași perioadă a 
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anului anterior, contribuția aferentă acestui venit de 25%, respectiv 1018 lei/lună, va fi 
distribuită pe cele două fonduri specializate respectiv: 

- 85% pentru fondul de pensii; 
- 15% pentru fondul de alte drepturi de asigurări sociale.   

Pentru stabilirea pensiei conform prevederilor art. 64 alin (8) din Legea 72/2016: 
Art. 64 alin. (8) :”Venitul brut aferent contribuției plătite se calculează ca fiind 

cuantumul contribuției legal plătite înmulțit cu raportul dintre 100 și cota procentuală a 
contribuției obligatorii”. 

Stabilirea bazei de calcul a indemnizațiilor acordate avocaților în sistemul propriu 
este prevăzută la art. 105 din Legea 72/2016: 

Art. 105 ”(1) Baza de calcul al indemnizațiilor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) şi b) 
este egală cu media aritmetică a veniturilor brute aferente contribuţiilor lunare efectiv plătite 
la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor în ultimele 12 luni 
anterioare producerii riscului asigurat, respectiv suma veniturilor brute aferente contribuţiilor 
lunare efectiv plătite în ultimele 12 luni, împărţită la 12.   
   (2) Venitul brut aferent contribuției plătite este cel definit la art. 64 alin. (8)”.  

 
 
Exemple de calcul a venitului aferent contribuțiilor plătite pentru lunile în care 

avocatul a încasat și indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 cu modificările și completările 
ulterioare: 

 
 
1. Contribuții achitate în lună: 

Pentru veniturile din profesie 300 lei 

Pentru venitul din indemnizație: 4.072x25% 1.018 lei 

Total contribuții achitate 1.318 lei 

 
Calcul venit aferent contribuțiilor achitate: 
Contribuția incidenta Formula calcul cf. art. 64 al. (8) Venit aferent 

contribuțiilor achitate 

Pentru contribuția aferentă 
veniturilor din profesie 

(300 x 100)/11 2.727 lei 

Pentru contribuția achitată 
aferent indemnizației primite 

(1.018 x 100) /25 4.072 lei 

Total venit aferent contribuțiilor pentru luna de calcul 6.799 lei 

 
 
 
 

act:1069889%2094739298
act:1069889%2094739299
act:1069889%2094739201


2. Contribuţii achitate în lună: 

Pentru veniturile din profesie 

Pentru venitul din indemnizaţie: 4.072x25% 

Total contribuţii datorate 

Calcul venit aferent contribuţiilor achitate: 

594 lei 

1.018 lei 

1.612 lei 

Contribuţia incidenta Formula calcul cf. art. 64 al. (8) Venit aferent 

contribţiilor achitate 

Pentru contribuţia aferentă (594 X 100)/11 5.400 lei 

veniturilor din profesie 

Pentru contribuţia achitată (1.018 X 100} /25 4.072 lei 

aferent indemnizaţiei primite 

Total venit aferent contribuţiilor pentru luna de calcul 9.472 lei 

Din exemplele prezentate rezultă care sunt contribuţiile plătite în lunile în care 
avocatul a încasat şi indemnizaţia prevăzută de OUG 30/2020 cu modificările şi completările 
ulterioare şi care sunt veniturile aferente contribuţiilor primite de avocaţi în baza OUG 
30/2020 cu modificările şi completările ulterioare pe care filialele trebuie să le utilizeze în 
stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor. 

Pentru lunile în care au primit indemnizaţie în baza OUG 30/2020 cu modificările şi 
completările ulterioare avocaţii vor depune declaraţii rectificative privind veniturile în care 
vor menţiona separat veniturile din profesie şi separat veniturile din indemnizaţie. Veniturile 
din indemnizaţii sunt cele aferente lunii pentru care au fost acordate chiar dacă încasarea 
efectivă a fost efectuată într-o lună ulterioară. 

Exemplu: pentru veniturile din luna martie 2020 se vor declara încasările efective din 
profesie din luna respectivă şi indemnizaţia aferentă lunii martie 2020 chiar dacă a fost 
încasată în luna mai 2020. 

nt Metodologie, 
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