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Anexa 2 

INFLUENȚA MODIFICĂRII PROCENTULUI DE 
CONTRIBUȚIE ASUPRA COTELOR MINIME ȘI MAXIME 

În situația modificării procentului de contribuție, pentru păstrarea punctelor acumulate 
aferente cotei minime și cotei maxime, care până acum au fost stabilite astfel încât plătitorii 
cotei minime să acumuleze un punct de pensie pe luna respectivă iar plătitorii cotei maxime 
să acumuleze 5 puncte de pensie, va fi necesară modificarea valorilor acestor cote. 

Ipotezele de lucru sunt: 

- Venitul de referință actual: 2.840 lei 
- Valoare punct de pensie. 1.420 lei 
- Cotă de contribuție 11% 

De la aceste ipoteze se vor evalua și alte scenarii cu indexarea indicatorilor actuali: 

- Indexarea venitului de referință și a punctului de pensie cu 7,94%. Influența asupra 
valorii cotelor minime și maxime 

- Indexarea venitului de referință și a punctului de pensie cu 8,10%. Influența asupra 
valorii cotelor minime și maxime 

De asemenea, se vor evalua și ipotezele de majorare a cotei procentuale de la 11% la 12% și 
respectiv la 14%. 

În calcule se vor utiliza întregirile legale: 

- Venitul aferent contribuției se calculează fără rotunjire prin eliminarea 
zecimalelor, - art. 27 din Statutul C.A.A. 

- Contribuțiile lunare obligatorii se calculează fără zecimale, prin rotunjire în plus la 
leu, în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Statutul C.A.A. 

Pentru stabilirea cotei minime, venitul aferent acestei cote trebuie să permită acumularea 
unui punct de pensie,  respectiv să fie egal cu venitul de referință: 

Cota minimă = cota aferentă venitului de referință = venit referință x procent contribuție 

Pentru stabilirea cotei maxime, venitul aferent acestei cote trebuie să permită acumularea a 
5 puncte de pensie,  respectiv să fie egal cu venitul de referință x 5 

Cota maximă = cota aferentă venitului de referință x 5 = venit referință x procent contribuție x 5 

Modul de evaluare a acestor modificări de parametrii  ai sistemului este prezentat în 
cele ce urmează: 
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A. Situația actuală, cotă 11%  

 

A.1 Cotă 11%, Venit referință 2.840 lei, valoare punct pensie 1.420 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 2.840 x 11% = 312 lei 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 2.840 x 11% x 5 = 1.562 lei 

Acestea sunt de altfel și valorile actuale ale celor doi indicatori. 

 

A.2 Cotă 11%, venit referință indexat cu 7,94% la 3.066 lei, punct pensie indexat cu 7,94% 
la 1.533 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 3.066 x 11% = 337,27 lei, 
întregit 338 lei. 

Dacă s-ar folosi cota minimă de 337 lei, venitul aferent contribuției ar fi de 337/11% 
= 3.063 lei, venit pentru care s-ar acumula puțin sub un punct. Pentru cota de 338 
venitul aferent este de 338/11% = 3.072 lei, venit pentru care se acumulează 1,00195 
puncte. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 3.066 x 11% x 5 = 1.686,3 
lei, întregit 1.687 lei. 

Același raționament ca mai sus, pentru 1686 lei nu s-ar acumula 5 puncte lunar. 

 

A.3 Cotă 11%, venit referință indexat cu 8,10% la 3.070 lei, punct pensie indexat cu 8,10% 
la 1.535 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 3.070 x 11% = 337,7 lei, întregit 
338 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 3.070 x 11% x 5 = 1.688,5 
lei, întregit 1.689 lei. 
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B. Situația majorării cotei la 12%  

 

B.1 Cotă 12%, Venit referință 2.840 lei, valoare punct pensie 1.420 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 2.840 x 12% = 340,8 lei, întregit 
341 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 2.840 x 12% x 5 = 1.704 lei 

 

B.2 Cotă 12%, venit referință indexat cu 7,94% la 3.066 lei, punct pensie indexat cu 7,94% la 
1.533 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 3.066 x 12% = 367,92 lei, 
întregit 368 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 3.066 x 12% x 5 = 1.839,6 
lei, întregit 1.840 lei. 

 

B.3 Cotă 12%, venit referință indexat cu 8,10% la 3.070 lei, punct pensie indexat cu 8,10% la 
1.535 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 3.070 x 12% = 368,4 lei, întregit 
369 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 3.070 x 12% x 5 = 1.842 lei. 
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C. Situația majorării cotei la 14%  

 

C.1 Cotă 14%, Venit referință 2.840 lei, valoare punct pensie 1.420 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 2.840 x 14% = 397,6 lei, întregit 
398 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 2.840 x 14% x 5 = 1.988 lei 

 

 

C.2 Cotă 14%, venit referință indexat cu 7,94% la 3.066 lei, punct pensie indexat cu 7,94% la 
1.533 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 3.066 x 14% = 429,24 lei, 
întregit 430 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 3.066 x 14% x 5 = 2.146,2 
lei, întregit 2.147 lei. 

 

 

C.3 Cotă 14%, venit referință indexat cu 8,10% la 3.070 lei, punct pensie indexat cu 8,10% la 
1.535 lei 

Cota minimă 

Cota minimă = venit referință x procent contribuție = 3.070 x 14% = 429,8 lei, întregit 
430 lei. 

Cota maximă 

 Cota maximă = venit referință x procent contribuție x 5= 3.070 x 14% x 5 = 2.149 lei. 
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