
REFERAT
Privind situația indicatorilor din sistemul C.A.A. 

Anul 2018

Preambul

Indicatori care se stabilesc anual

În conformitate cu prevederile legislative care guvernează sistemul
de pensii și alte drepturi  sociale al avocaților, anual trebuie stabilite
valorile unor indicatori ai sistemului, după cum urmează:

1. Venitul  de referință,  stabilit  de Consiliul  UNBR în  funcție  de
evoluția  preliminată  a  sistemului  (art.  22  alin.  (2)  din  Legea
72/2016)

2. Valoarea  punctului  de  pensie,  determinată  ca  urmare  a
stabilirii  de  către  Consiliul  UNBR  a  venitului  de  referință  în
sensul  de  a  nu  fi  mai  mică  de  50%  din  valoarea  venitului  de
referință  (art. 66 din Legea 72/2016)  și  se actualizează anual
prin  decizie  a  CAA,  în  funcție  de  coeficientul  de  creștere  a
inflației și situația financiară a sistemului (art. 67 alin. (1) și (2)
din Legea 72/2016)

3. Cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului se stabilește
de Consiliul UNBR în trim. IV al fiecărui an în baza raportului CAA
(art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016)

4. Fond funcționare C.A.A. se stabilește anual de Consiliul UNBR
(art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016)

Indicatori care se stabilesc de Consiliul UNBR în funcție de nevoile
sistemului

Pentru ceilalți indicatori ai sistemului nu există o prevedere care să
stipuleze obligația de stabilire anuală, ci doar de actualizare când este
necesar:
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5. Cuantumul și modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări
sociale sunt stabilite de Consiliul UNBR:

o Incapacitate temporara de muncă (art. 89 din 

Legea 72/2016) 
o Indemnizație maternitate (art. 93 din Legea 

72/2016)
6. Cuantumul ajutorului de deces este stabilit de Consiliul UNBR

la propunerea CAA (art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016);
7. Contribuția procentuală la fondul de rezervă este stabilită de

Consiliul UNBR, nu mai puțin de 5% (art. 13 alin. (3) din Legea
72/2016);

8. Nivelul contribuțiilor este stabilit de Consiliul UNBR în funcție
de  nevoile  curente  și  de  perspectivă  ale  sistemului  (art.  20
alin. (3) din Legea 72/2016);

9. Punctajul maxim de pensie este stabilit de Consiliul UNBR la
propunerea CAA (art. 64 al. (7) din Legea 72/2016);

Indicatori care se stabilesc de către Consiliul C.A.A. în funcție de
nevoile sistemului:

10.  Indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate
se stabilește prin actualizare de către CAA (art. 46 al. (1) și (2)
din Legea 72/2016);

11. Actualizarea indemnizației de urmaș pentru urmașii cu drept
propriu de pensie din alte sisteme (art. 61 alin. (6) din Legea
72/2016)
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1. Venitul de referință pe sistem

În  analiza  posibilității  majorării  venitului  de  referință  pe  sistem
trebuie  avute  în  vedere  influența  acestei  majorări  în  indicatorii  și
echilibrul financiar al sistemului. 

Astfel,  majorarea  venitului  de  referință  produce,  în  principal,
efecte în două sensuri: 

- Scăderea  punctajului  mediu  acumulat  anual  de către
asigurați (din cauza modului de calcul a punctajului mediu
anual  ca  venitul  aferent  cotei  împărțit  la  venitul  de
referință)
- Majorarea  cheltuielilor  cu  pensiile,  ca  urmare  a
obligației ca punctul de pensie să fie de cel puțin 50% din
valoarea venitului de referință (art. 66 din legea 72/2016).

Din  aceste  două  influențe  directe,  majorarea  cheltuielilor  cu
pensiile  este  mult  mai  importantă  valoric  decât  reducerea  acestora
indusă  de  micșorarea  punctajului  mediu  anual  individual,  care  se  va
regăsi efectiv ulterior, la data pensionării, în reducerea cheltuielilor cu
pensiile ale sistemului.

Majorarea  venitului  de  referință  nu  are  influență  nici  asupra
modificării  valorii  contribuțiilor  încasate,  pentru  că  acestea  nu  sunt
legate  dependent  de  venitul  de  referință  ci  se  stabilesc  separat,
independent de acesta, de către Consiliul U.N.B.R. la propunerea C.A.A.
(art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016).

În  situația  în  care  se  majorează  valoarea  punctului  de  pensie,
pentru  menținerea  echilibrului  actual  între  principalii  indicatori  ai
sistemului  si  nivelul  punctajului  de  pensie  individual  și,  pentru  că
majorare punctului de pensie nu conduce obligatoriu prin efectul legii la
majorarea  venitului  de  referință,  este  recomandabilă  majorarea
venitului  de  referință  cu  aceeași  procent  cu  care  se  majorează  și
valoarea punctului de pensie. 

Din aceste motive propun majorarea venitului de referință cu
același procent cu care se majorează și punctul de pensie (nivelul
actual este de 2.428 lei).  O indexare cu 3,3%  ar conduce la un
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venit de referință de 2.508 lei, iar o indexare de 5% ar conduce la
un venit de referință de 2.550 lei

2. Valoarea punctului de pensie 

Actualizarea  punctului  de  pensie  trebuie  să  aibă  în  vedere
coeficientul de inflație și posibilitățile sistemului (art. 67 alin. (2) din
Legea 72/2016), rata de finanțare (art. 67 alin. (1) teza 3 din Legea
72/2016)  precum și  volumul  de active  suplimentare  necesar  rezervei
tehnice (art. 67 alin. (4) din Legea 72/2016.)

a. Coeficientul de inflație – conf. art. 67 alin. (1) din Legea 72/2016
Pentru perioada ianuarie  2017 – decembrie 2017, coeficientul  de

inflație poate fi estimat la cca. 3,30 – 3,45%, pornind de la valoarea de
2,31% din perioada ianuarie 2017 – octombrie 2017 și de evoluțiile de
final  de  an  din  anii  anteriori,  când  –  în  lunile  octombrie-decembrie
inflația a fost de cca.  0,42 – 0,50% (coeficientul  de inflație este un
indicator compus).

Din  punctul  de  vedere  al  inflației,  dat  fiind  că  aceasta  a  avut
valoare pozitivă în perioada de bază, indexarea pensiilor în funcție de
indicele de inflație are suport pentru o indexare de cel puțin 3,30%. 

b. Situația financiară a filialelor – art. 67 alin. (1) teza 2 din Legea
72/2016

În analiză s-au avut în vedere veniturile și cheltuielile certe la luna
septembrie 2017 care au fost luate ca baza de plecare pentru estimarea
situației la decembrie 2017 prin metoda ladder pornind de la trendurile
de evoluție din anii anteriori.

NB:  Veniturile  și  cheltuielile  au  fost  analizate  în  baza  unei
documentații  tehnice  de  specialitate  care  a  cuprins  informații
exhaustive de la toate cele 41 de filiale ale sistemului.

Potrivit  situațiilor  financiare,  filialele  cu  deficit  la  fondurile
sistemului sunt următoarele:

La fondul de pensii
La fondul de asigurări

sociale
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Bacău Călărași
Brăila Gorj

Caraș-Severin Giurgiu
Dâmbovița Harghita

Galați
Satu Mare

Vâlcea
Vrancea

Veniturile din contribuții  au cunoscut, per global,  o majorare de
aprox. 3,00%. 28 de filiale au creșteri prognozate la acest capitol (cu 5
filiale mai puțin decât în anul precedent) în timp ce 13 filiale au scăderi
prognozate  la  capitolul  venituri  din  contribuții  (Alba,  Bacău,  Brașov,
Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Galați, Giurgiu, Mehedinți, Neamț, Satu-
Mare, Teleorman, Vâlcea). Petru filialele Mehedinți și Satu Mare ar fi al
doilea an consecutiv de scădere.

O indexare eventuală a pensiilor cu până la 3,3% ar induce în sistem
deficite suplimentare la 4 filiale (Argeș, Covasna, Mureș și Teleorman).
O indexare cu 5% nu ar induce deficite suplimentare față de o indexare
cu 3,3%. Următorul deficit ar apărea la o indexare de 6,63% la Brașov,
dar cu sume nesemnificative (60 lei).

Filialele  Caraș  Severin,  Bacău  și  Brăila,  din  cauza  disponibilului
redus  și  a  cheltuielilor  mari  cu  pensiile,  au  dificultăți  în  a  susține
financiar cheltuielile cu pensiile (au disponibilități financiare mai mici
decât deficitul anual cu fondul de pensii). De altfel, deficitul acestor
filiale nu poate fi acoperit nici dacă s-ar cumula disponibilul din ambele
conturi  (de pensii  și  de asigurări  sociale).  Aceste filiale sunt deja în
susținere  aproape  permanentă  din  fondul  de  rezervă.  Tot  în  zona
incertitudinii, dar într-un grad mai redus, se află și filiala Prahova.

c. Prognoza evoluțiilor viitoare pe termen scurt la fondul de pensii
În  următorii  4  ani  un  număr  de  11  filiale  au  un  număr  de

pensionabili apropiat de numărul actual al pensionarilor în plată, ceea
ce se va traduce printr-o (aproape) dublare a cheltuielilor cu pensiile
într-un orizont de timp relativ scurt. Aceste filiale sunt: Bistrița Năsăud,
Brașov, Călărași, Covasna, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Suceava,
Vâlcea, Vrancea.

Astfel,  pe  termen  mediu,  cca.  25%  dintre  filiale  ar  urma  să
cunoască o creștere substanțială a cheltuielilor cu pensiile.
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d. Rata de finanțare – conf. art. 67 alin. (1) teza 3 din Legea 72/2016
Rata  de  finanțare  a  sistemului  de  pensii  al  avocaților  a  fost

subunitară  în  toate  evaluările  actuariale  efectuate  până  în  acest
moment și rezultatele preliminare ale evaluării curente indică tot o rată
de finanțare sub 100%.

Rata subunitară înseamnă pensii în plată peste nivelul contribuțiilor
încasate pe perioada de incidență a evaluării actuariale.

e. Volumul de active suplimentare necesar rezervei tehnice – art. 67
alin. (4) din Legea 72/2016

Majorarea  punctului  de  pensie  poate  fi  realizată  doar  în  limita
existenței unui volum de active suplimentare necesare rezervei tehnice.

Conform  evaluărilor  actuariale,  volum  de  active  suplimentare
necesare rezervei tehnice nu este realizat.

f. Evoluția nivelului pensiei în sistemul public de pensie
În decursul  anului  2017 sistemul  public  a cunoscut două indexări

succesive, punctul de pensie din sistemul public crescând de la 871,7 lei
la 1.000 lei ceea ce s-a tradus într-o creștere cu 14,72%  a acestuia.
Pentru anul 2018 guvernul a promis o altă creștere a valorii punctului de
pensie din sistemul public de 10%, acesta urând să aibă din iunie 2018 o
valoare de 1.100 lei. Probabil va exista o indexare și cu luna ianuarie cu
rata de inflație (obligație legala din Legea 263/2010 – art. 102 alin. (2)),
astfel ca valoarea punctului de pensie din sistemul public ar urma sa fie
de cca. 1033 lei de la 1 ianuarie și 1.100 lei de la 1 iunie.

Pentru aceste motive:
-  din  punctul  de  vedere  al  ratei  inflației,   indexarea

acoperitoare ar fi de cel puțin 3,30%; 
- din punctul de vedere al situației financiare, o indexare cu 5%

ar conduce la același număr de filiale pe deficit la care ar conduce
și o indexare cu 3,3%;

-  din  punctul  de  vedere  al  ratei  de  finanțare,  actualmente
subunitară,  în  situația  unei  indexări  cu  orice  procent  rata  de
finanțare ar scădea  și ea;
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-  din punctul de vedere al  volumului  de active suplimentare
necesar rezervei tehnice, acesta nu va putea fi atins decât printr-o
creștere substanțială a contribuțiilor.
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3. Cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului

Pentru  evaluarea  necesității  majorării  cuantumului  ajutorului
pentru  creșterea  copilului  trebuie  avută  în  vedere  o  evaluare  a
impactului majorării acestuia de la 700 de lei cu un procent care să fie
reflectat de evoluția unor indicatori economici din perioada de bază, de
la ultima majorare a acestuia (ianuarie 2015 prin Hot. Consiliului UNBR
nr. 1036).

În ianuarie 2015 ajutorul pentru creșterea copilului a fot majorat de
la 600 lei la 700 lei (o majorare cu 16,67%)

a. Indicele de inflație
În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017 inflația estimată este

negativă, de 3,30%.
O majorare a ajutorului  pentru creșterea copilului  cu 3,3% ar

duce valoare acestuia la nivelul de cca. 725 lei iar o indexare de 5%
ar duce nivelul acestuia la o valoare de 735 lei. 

b.  Influența  în  nivelul  cheltuielilor  la  fondul  de  alte  drepturi  de
asigurări sociale

La fondul de alte cheltuieli  de asigurări  sociale (15%), majorarea
ajutorului  acordat  mamelor  pentru  creșterea  copilului  cu  un  indice
rezonabil nu va conduce la apariția unor noi filiale cu deficit față de
situația actuală.

Atât în situația majorării ajutorului pentru creșterea copilului de la
700 lei (în prezent) la 725 lei (o creștere de 3,57%) cât și majorarea lui
la 735 lei (o creștere de 5,00%), numărul filialelor cu deficit la fondul de
asigurări sociale s-ar menține la 3 (Călărași, Giurgiu, Harghita). O nouă
filiala  cu  deficit  ar  apărea  la  o  indexare  de  7,55%  (respectiv  la  un
cuantum al indemnizației de 753 lei) – filiala Caraș Severin.

Ținând cont de cele enunțate mai sus, consider că se poate atât
menține ajutorul pentru creșterea copilului la nivelul de 700 de lei
cât și majorarea acestuia cu 5% fără influențe asupra echilibrului
financiar al filialelor. 
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4. Fondul de funcționare al C.A.A.

Fondul de  funcționare  al  C.A.A.  se  stabilește  anual  de  Consiliul
U.N.B.R. conform art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016.

Fondul de funcționare al C.A.A., deși are această denumire, este în
fapt un fond de funcționare și dezvoltare (de lege ferenda) și pentru
viitor  Consiliul  de  administrație  al  C.A.A.  are  în  vedere  modificarea
denumirii lui  astfel încât și denumirea să reflecte această situație.

Fondul de funcționare al C.A.A. pentru anul 2016 a fost de 2% din
valoarea  totală  a  contribuțiilor  la  sistem,  efectiv  încasate  și  a  fost
stabilit prin hotărârea Consiliului UNBR nr. 33 din 12 decembrie 2015.

Pentru analiza nivelului  necesar al contribuției pentru acoperirea
cheltuielilor de funcționare a C.A.A. pornim de la nivelul veniturilor din
contribuții din anul 2017, estimate pornind de la situația până în luna
septembrie  2017  inclusiv  și  extrapolarea  evoluției  acestora  în
următoarea jumătate de an, conform datelor istorice de evoluție din
anii precedenți.

În  anul  2017  contribuțiile  totale  la  sistem  estimate  vor  fi  în
cuantum de cca. 144.100.000 lei, astfel cum sunt detaliate in Addenda 1
la prezentul referat;

În anul 2017 se estimează cheltuieli de funcționare ale C.A.A. la un
nivel aproximativ, pornind de la situația la luna noiembrie 2017,  de
cca.  7.450.000  lei, conform Addendei 2.

Dintre  acestea,  având  în  vedere  că  în  fondul  de  funcționare  al
C.A.A. se evidențiază contabil și cheltuielile cu amortizările pe lângă
cele  efective  de  funcționare,  4.684.916  lei  sunt  cheltuielile  privind
amortizarea imobilizărilor și amortizarea cheltuielilor financiare pentru
valorile  financiare  imobilizate,  rezultând  un  cuantum al  cheltuielilor
operaționale de cca. 2.769.00 lei.

Procentul  din  contribuțiile  totale  la  sistem estimate pentru  anul
2017 (144.100.000 lei) care acoperă cheltuielile operaționale (2.769.000
lei) este astfel de 2,00% (= 2.769.000 / 144.100.000 x100)%

Pentru  aceste  motive  consider  că  și  în  anul  2018  trebuie
menținut procentul de 2% pentru fondul de funcționare al C.A.A. 

NB: A se vedea și Addenda nr. 1 și Addenda nr. 2
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5. Cuantumul  și  modul  de  calcul  al  indemnizațiilor  de
asigurări sociale (art. 89 și 93 din legea 72/2016)

Propunere de menținere a nivelului actual.

6. Cuantumul ajutorului de deces

Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
acordă în cazul  decesului  pensionarului  sau asiguratului  un ajutor  de
deces.

Cuantumul acestui ajutor este de la momentul actual de 3.000 de
lei stabilit prin hotărârea Consiliului UNBR 553/05.12.2012.

Cuantumul  ajutorului  de deces  este stabilit  de Consiliul  UNBR la
propunerea C.A.A. (art.98 alin. (3) din Legea 72/2016)

În sistemul public ajutorul de deces este în cuantum de 3.131 lei.
Dacă  se  majorează  cu  10%  (procentul  de  majorare  a  pensiilor  din
sistemul public în anul 2018), acesta va deveni începând cu 1 ianuarie
2018 de cca. 3.445.

a. Indicele de inflație
În perioada decembrie 2012 – decembrie 2017 inflația prognozată

este de 4,20%.

b.  Influența  în  nivelul  cheltuielilor  la  fondul  de  alte  drepturi  de
asigurări sociale

Majorarea  cuantumului  ajutorului  de  deces  nu  ar  influența  real
echilibrul financiar al fondului de asigurări sociale.

Având în vedere că ajutorul de deces este inferior celui acordat de
sistemul  public,  ținând  cont  de  evoluția  inflației  de  la  ultima
modificare  a  cuantumului  ajutorului  de  deces  și  de  perspectivele
viitoare ale acesteia, văzând și sugestiile venite de la filiale (în specia
filiala Constanța), propun stabilirea cuantumului ajutorului de deces
la nivelul d 4.000 lei.
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7. Fondul de rezervă

Procentul contribuției la fondul de rezervă se stabilește de Consiliul
U.N.B.R.  (art.13  din  Legea  72/2016)  și  nu  poate  depăși  nivelul
cheltuielilor cu prestațiile de asigurări sociale (pensii+alte drepturi de
asigurări sociale) pe 36 de luni (art.13 alin. (4) din Legea 72/2016).

Cheltuielile  cu  prestațiile  de  asigurări  sociale  se  ridică  anual  la
suma  de  cca.  77.100.000  lei  (66.400.000  lei  drepturi  de  pensii  +
10.700.000 alte drepturi de asigurări sociale).

Până în luna octombrie  2017 a fost constituit un fond de rezervă în
sumă de 70.273.514 lei, după cum este arătat în tabelul următor:

Fond constituit în perioada 2001 - 2016 65.766.730,41
Fond constituit în 2017 4.506.784,15
TOTAL Fond rezervă constituit 70.273.514,56

Fondul  de  rezervă  nu  se  mai  constituie  după  ce  atinge  nivelul
cheltuielilor cu prestațiile sociale pe 3 ani de zile, respectiv suma de
cca. 231.300.000 lei.

Având în vedere că în acest moment este constituit doar 30,38% din
plafon,  subzistă  obligația  constituirii  acestuia  în  conformitate  cu
prevederile art. 13 din Legea 72/2016.

Pentru  aceste  motive  consider  că  și  în  anul  2017  procentul
contribuției  la  fondul  de  rezervă  trebuie   menținut  cel  puțin  la
nivelul minim de 5%, neexistând suport legal pentru neprelevarea
lui sau stabilirea unui procent mai mic de 5%.
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8. Nivelul contribuției maxime

În situația în care se majorează venitul de referință pe profesie,
avocații  care  achita  contribuția  maximă  nu  ar  mai  putea  acumula  5
puncte de pensie.

Din  acest  motiv,  pentru  păstrarea  echivalenței  contribuție
maximă=5 puncte de pensie, este necesară majorarea plafonului maxim
de contribuție.

În situația în care majorarea ar fi de 3,3%, noul plafon maxim de
contribuție ar trebui să fie de 1.380 lei iar în situația unei indexări cu 5%
noul plafon al contribuției maxime ar trebui să fie 1.403 lei.

9.  Punctajul  maxim de  pensie  (art.  64  al.  (7)  din  Legea
72/2016)

Propunere de menținere a nivelului actual.

10.  Indemnizația  de  însoțitor  pentru  pensionarii  de
invaliditate (art. 46 al. (1) și (2) din Legea 72/2016)

Propunere de menținere a nivelului actual.

11. Actualizarea indemnizației de urmaș pentru urmașii cu
drept propriu de pensie din alte sisteme (art. 61 alin. (6)
din Legea 72/2016)

Propunere de actualizare cu același procent cu care se indexează
punctul de pensie și venitul de referință
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Rezumat

Daca  am  rezuma  propunerile  de  mai  sus,  acestea  ar  putea  fi
sintetizate în următorul tabel:

Indicator Actual Indexat 3,3% Indexat 5% Propunere
Venit referință 2.428 2.508 2.550  2.550
Valoare punct pensie 1.214 1.254 1.275  1.275
Ajutor creștere copil 700 723 735  menținere 700
Fond funcționare 2%   menținere 2%
Ajutor deces 3.000   4.000
Fond rezerva 5%   menținere 5%
Plafon maxim contribuție 1.336 1.380 1.403 1.403 
Venit aferent cotei maxime 12.145 12.545 12.750 12.750 
Contribuție minima pt. un punct 267 276 281 menținere 250

Întocmit,
ec. Klaus Rîpanu
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ADDENDA NR. 1 – ref. pct. IV
 Tabel estimare încasări din cote de contribuție 

pe perioada ianuarie – decembrie 2017

 Filială
Încasări  din cote 

Estimare încasări
din cote 

ian. – oct. 2017 ian – dec 2017

Alba 1.297.042 1.733.713
Arad 2.059.638 2.753.049
Arges 1.659.346 2.217.992
Bacau 1.361.778 1.820.243
Bihor 1.986.470 2.655.248
Bistrita 720.643 963.259
Botosani 755.263 1.009.535
Brasov 2.754.208 3.681.458
Braila 800.627 1.070.171
Bucuresti 51.272.096 68.362.795
Buzau 852.780 1.139.883
Calarasi 301.699 403.271
Caras 288.973 386.261
Cluj 5.596.010 7.480.000
Constanta 2.917.040 3.889.386
Covasna 301.937 403.589
Dambovita 1.015.046 1.356.778
Dolj 2.702.407 3.612.217
Galati 1.682.903 2.249.481
Giurgiu 529.522 707.794
Gorj 892.466 1.189.955
Harghita 560.915 749.757
Hunedoara 1.229.705 1.643.706
Ialomita 450.501 602.170
Iasi 3.313.676 4.429.280
Maramures 1.085.051 1.450.352
Mehedinti 1.292.517 1.727.664
Mures 1.522.531 2.035.117
Neamt 1.085.729 1.451.258
Olt 1.366.805 1.826.963
Prahova 2.038.002 2.717.336
Satu Mare 757.933 1.013.104
Salaj 416.965 557.343
Sibiu 1.783.819 2.384.371
Suceava 1.512.003 2.021.044
Teleorman 638.304 853.200
Timis 3.930.071 5.253.195
Tulcea 828.895 1.107.957
Vaslui 650.758 869.847
Valcea 1.066.369 1.425.380
Vrancea 710.787 950.086
TOTAL 107.989.230 144.155.208
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ADDENDA  NR.2 -– ref. pct. IV
 Tabel estimare cheltuieli C.A.A. pe perioada ianuarie – decembrie 2017

Capitol cheltuieli  Cheltuieli C.A.A. ian -
nov. 2017 

 Cheltuieli C.A.A. ian -
dec. 2017 

 - estimare - 
 Alte materiale consumabile                                     0 0
 Ob. inventar                          7.614,39  9.614,39 
 Materiale nestocate (furnituri)                       27.558,07  33.069,68 
 Alte ch. administrative                       16.331,10  19.597,32 
 Întreținerea si reparațiile                          7.008,74  9.812,24 
 Redevențe, chirii, locație gestiune 0 0
 prime de asigurare  0 0
 cheltuieli colaboratori 0 0
 Comisioane si onorarii                          2.700,90  3.241,08 
 protocol, reclama, publicitate                       80.463,60  88.509,96 
 Transport de bunuri si personal                          1.029,21  1.235,05 
 Deplasări                       44.843,65  49.328,02 
 Taxe poștale si telecomunicații                       29.844,34  35.813,21 
 servicii, comisioane bancare                          8.130,49  9.756,59 
 Alte cheltuieli cu serv executate de terți                     341.562,61  409.875,13 
 Impozit clădiri                     173.534,85  222.839,00 
 Alte impozite                          5.717,00  7.852,00 
 Salarii si asimilate salariilor                  1.302.759,00  1.524.228,03 
 salarii personal                     951.679,00  1.113.464,43 
 Indemnizații conducere                     351.080,00  410.763,60 
 Alte drepturi de personal 0  0   
 Tichete de masa                       32.070,90  37.522,95 
 CAS 20.5%                     160.166,00  187.394,22 
 Șomaj unitate 0.5%                          4.516,00  5.283,72 
 Sănătate 5.5%                       65.575,00  76.722,75 
 alte cheltuieli de exploatare                          6.370,40  7.644,48 
 Amortizare                     988.759,38  1.186.511,26 

 Amortizare chelt. fin. pt. ajustarea valorii 
din imobilizări financiare                  3.498.404,83  3.498.404,83 

 Donații si subvenții 0 0
 Impozit pe profit                       24.136,00  28.963,20 
 Total cheltuieli funcționare 6.829.096,46 7.453.219,10 
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