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Despre acest anti-studiu 
 
Prezentul document este reacția la Studiul finanțat de GIZ la comanda Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale privind justificarea majorării cotelor de asigurare socială și medicală 
pentru profesiile juridice din Republica Moldova. 
 
Autorul anti-studiului:  https://yavo.md/rom/juristi/alexandru-turcan 
 
Finanțarea Studiului Finanțarea anti-studiului 
Fonduri de stat germane și elvețiene, prin 
intermediul programului GIZ 

Pro bono 
Avocați din Republica Moldova cu sprijinul 
avocaților și consultanților fiscali din țările 
descrise în Studiu. 
Acest studiu nu a fost finanțat de Uniunea 
Avocaților din Republica Moldova. 

 
Geografia Studiului Geografia anti-studiului 
„În această Analiză au fost examinate 
contribuțiile liber profesioniștilor la sistemele 
publice de asigurări sociale și de asistență 
medicală, conform legislației din unele țări din 
regiune și UE. Reieșind din practicile studiate, 
în țările europene se utilizează contribuția 
procentuală din venituri în intervalul de la 
19,5% până la 47,15% (contribuții sociale și 
prime de asistență medicală), în unele cazuri 
fiind combinată cu plafoanele minime și/sau 
maxime din contribuții, iar lista beneficiilor 
sociale acordate este destul de largă.” 

Am verificat cum real stau lucrurile în fiecare 
țară.  
Nu ne-am bazat pe date publicate în alte 
rapoarte, care nu vizează nemijlocit profesiile 
juridice. 
Am stabilit că în toate țările acoperite de 
Studiu contribuțiile de asigurări sociale și 
medicale plătite de avocați sunt plafonate. 

 
Scopul Studiului Scopul anti-studiului 
„Ministerul Sănătății a inițiat analiza cadrului 
legal în scopul îmbunătățirii mecanismelor de 
asigurare socială și de asistență medicală a 
reprezentanților profesiilor conexe justiției.” 

Am stabilit că în toate țările acoperite de 
Studiu nu există legislație specială, dedicată 
anume asigurării sociale și medicale a 
profesiilor juridice. 
În toate țările respective avocaților se aplică 
legislația de asigurării sociale și medicale 
general aplicabilă pentru întreprinzători 
individuali sau profesiile liberale (inclusiv 
nejuridice: contabili, auditori, arhitecți, etc.). 
Am mai stabilit că dorința de a crea legislație 
socială și medicală separată pentru profesiile 
juridice rezidă în dorința statului de a 
aprofunda discriminarea fiscală a profesiilor 
juridice față de restul contribuabililor, care 
practică activități economice și profesionale. 

 
  

https://yavo.md/rom/juristi/alexandru-turcan
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Cine sunt plătitorii contribuțiilor sociale și medicale obligatorii în sumă fixă în 
Republica Moldova? 

 
Toți care lucrează pe cont propriu și nu au angajator: 
 

- Fondatori întreprinderi individuale (peste 25.000 plătitori) 
- Profesii juridice (sub 2.500 plătitori) 
- Titularii de patentă (peste 11.000 plătitori) 
- Alți circa 20.000 plătitori 
- Total circa 60.000 plătitori 

 
Așa-numiții self-employed sau cum îi mai numește Studiul – freelanceri. 
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http://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-statistice/RSUD_forma.pdf 

 

 
https://www.moldova.org/cum-sa-ti-faci-patenta-daca-esti-mic-antreprenor-si-ce-taxa-trebuie-sa-achiti/ 

 

 
http://www.cnam.md/httpdocs/editorDir/file/RapoarteActivitate_anuale/2020/Raport%20anual%202019%20FAOAM%20ro.pdf 

 
 
  

http://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-statistice/RSUD_forma.pdf
https://www.moldova.org/cum-sa-ti-faci-patenta-daca-esti-mic-antreprenor-si-ce-taxa-trebuie-sa-achiti/
http://www.cnam.md/httpdocs/editorDir/file/RapoarteActivitate_anuale/2020/Raport%20anual%202019%20FAOAM%20ro.pdf
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Ce drepturi sociale acordă contribuția socială în sumă fixă în Republica 
Moldova? 

 
Contribuția fixă CNAS  10.740 lei/an 
Drepturi acordate:  Pensia pentru limită de vârstă 

Ajutorul de deces 
Alte drepturi sociale:  nu 
 

 
 

Astăzi contribuabilii în sumă fixă plătesc câte 895 lei/lună, 
în schimbul dreptului la pensie de 1079 lei/lună. 

 

În nici una din țările studiate nu există un asemenea spectru îngust de drepturi 
sociale, acordate contribuabililor. 

 
Conform Art. 41 al Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, tipurile de 
prestații sociale sunt următoarele: 

Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de asigurări sociale  
Asigurații din sistemul public au dreptul, în afară de pensie, la:  
a) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecțiuni generale sau de 
accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv indemnizație 
pentru îngrijirea copilului bolnav;  
b) prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă;  
c) indemnizație de maternitate;  
d) indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
e) ajutor de șomaj;  
f) ajutor de deces. 

 
Problematica îndemnizațiilor pentru boli profesionale, prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea 
capacității de muncă la profesiile juridice este foarte neclară. Aplicabilitatea ajutorului de șomaj 
profesiilor juridice este dificil de închipuit. Or, avocații fără lucru, de regulă, își suspendă licența și 
activitatea profesională, și optează pentru relații de muncă. Ajutorul de deces este asigurat. 
 
Totuși, nu este clar de ce plătitorii de contribuții fixe nu primesc indemnizații de maternitate și 
indemnizații pentru creșterea copilului proporțional achitărilor efectuate. 
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Cum sunt tratați cei care lucrează pe cont propriu în țările studiate? 
 
În țările studiate, toți care lucrează pe cont propriu și nu au angajator, plătesc contribuții sociale și 
medicale obligatorii în mod diferit de salariați. 
 
Nu este corectă compararea celor care lucrează pe cont propriu cu salariații. 
 
În țările studiate, toți care lucrează pe cont propriu și nu au angajator, plătesc contribuții sociale și 
medicale în mod egal. 
 
Nu există norme speciale pentru profesii juridice. 
 
Profesiile juridice nu sunt discriminate de alte profesii și alte persoane, care lucrează pe cont 
propriu și nu au angajator. 
 
Nu este corect să creăm norme speciale de asigurare socială și medicală pentru profesiile juridice, 
discriminând profesiile juridice față de celelalte persoane, care lucrează pe cont propriu și nu au 
angajator. 
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Cum statul discriminează profesiile juridice? 
 
Cea mai simplă și eficientă cale de a discrimina profesiile juridice este de a crea norme fiscale 
speciale pentru aceste profesii. 
 
Impozitul pe venit 
 
Impozitul pe venit special de 18% pentru profesiile juridice a rămas neschimbat, în timp ce restul 
contribuabililor, inclusiv cei care lucrează pe cont propriu (întreprinzători individuali) au început să 
plătească 12%. 
 
Impozitul de 18% este cu 50% mai mare decât impozitul de 12%. 
 
De ce un avocat plătește un impozit cu 50% mai mare decât un arhitect sau contabil, care 
activează cu statut de întreprinzător individual? 
 
Asigurarea medicală 
 
Numai profesiile juridice sunt exceptate de la reducerea de 50% la plata contribuției anuale de 
asigurare medicală în sumă fixă.  
 

 
 
Asigurarea socială și medicală 
 
Acum se dorește ca profesiile juridice să fie discriminate față de celelalte persoane, care lucrează 
pe cont propriu (întreprinzători individuali) și nu au angajator. 
 
Dorința de a crea legislație socială și medicală separată pentru profesiile juridice rezidă în dorința 
statului de a aprofunda discriminarea fiscală a profesiilor juridice față de restul contribuabililor, 
care practică activități economice și profesionale. 
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Alte aspecte 
 
 
În multe state europene birourile de avocați sunt înființate ca societăți comerciale (SRL-uri) si 
achita dividende avocaților; cunoaștem cu toții foarte bine ca dividendele nu cad sub incidenta 
plaților sociale si medicale. 
 
În multe state europene se permit relațiile de munca intre avocați in cadrul birourilor. Anume acolo 
apare salarizarea avocaților si impunerea avocaților ca salariați. La moment, Legea noastră a 
avocaturii nu permite asemenea raporturi de munca. 
 

 
 
În nici una din tarile studiate nu exista norme speciale pentru avocați, sau pentru profesii juridice, 
iar Studiul, prin recomandările sale, promovează dezbinarea si discriminarea noastră in raport cu 
alți contribuabili. 
 
În toate țările respective, avocaților se aplică legislația de asigurării sociale și medicale general 
aplicabilă pentru întreprinzători individuali sau profesiile liberale (inclusiv nejuridice: contabili, 
auditori, arhitecți, etc.). 
 
Dorința de a crea legislație socială și medicală separată pentru profesiile juridice rezidă în dorința 
statului de a aprofunda discriminarea fiscală a profesiilor juridice față de restul contribuabililor, 
care practică activități economice și profesionale. 
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România: asigurarea socială și medicală a avocaților 
 
Studiul informează precum că, in Romania, avocații plătesc: 
 
- 25% din venituri in casa de asigurări sociale (CAS) si 
- 10-11% din venituri in casa de asigurări medicale (CAM) 
Total - 35-36% din venituri??? 
 
A se vedea anexa nr. 5 a studiului (dar si textul studiului, pp 27-28). 
 

 
 

 
 
IN REALITATE: 
 
Avocații din Romania plătesc: 
 
- nu mai puțin de 300 RON si nu mai mult de 1452 RON in casa de asigurări sociale a avocaților 
- 10% din salariul minim brut anual pe tara - in casa de asigurări medicale (de sănătate). 
 
Astfel, vedem ca plățile in fondurile de asigurări sociale si medicale sunt plafonate (ca si in Moldova) 
si nu constituie 35-36% din veniturile avocaților romani. 
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https://www.filbuc-caa.ro/asigurari-sociale/cuantumul-contributiilor/ 

 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A156 

 
  

https://www.filbuc-caa.ro/asigurari-sociale/cuantumul-contributiilor/
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A156
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Polonia: asigurarea socială și medicală a avocaților 
 
Polonia are cea mai mare economie din tarile Europei de Est. 
 
Aflam din studiu ca avocații din Polonia plătesc: 

- 19,52% din venituri in fondul de pensii 
- 9% din venituri in fondul de asigurare medicala. 

 

 
 
Studiul, însă, nu ne spune despre următoarele informații, confirmate pentru subsemnat de avocați 
si consultanți fiscali independenți din Polonia: 
 
* Baza de calcul pentru contribuțiile sociale este 60% din salariul mediu prognozat pe economie in 
mărime de 5.227 PLN. Astfel, in anul 2020 contribuțiile se achita de la suma de 3.136 PLN. 
* Baza de calcul pentru contribuțiile de asigurare medicala este 75% din salariul mediu din sectorul 
economiei pe anul precedent in mărime de 5.268 PLN (anul 2019). Astfel, in anul 2020 
contribuțiile medicale se achita de la suma de 4.026 PLN. 
 
Legislația permite avocaților sa plătească contribuții de la baza de calcul mai mare, însă: 
- asta se face pe baze voluntare 
- asta oricum este limitat – baza de calcul anuala nu poate depăși 30 salarii medii pe economie. 
 
Concluzii despre Polonia: 
 
* Studiul nu prezinta obiectiv realitățile de asigurare sociala si medicala a avocaților din Polonia. 
* Sistemul existent din Polonia este similar cu sistemul contribuțiilor fixe sociale si medicale din 
Moldova. 
* Sistemul polonez permite doritorilor de a cotiza mai mult decât minimul stabilit – pe baze 
voluntare. 
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Slovenia: asigurarea socială și medicală a avocaților 
 
Iată ce ne spune studiul despre asigurarea socială și medicală din Slovenia: 
 

 
 
Cum însă stau lucrurile in realitate? 
 
Slovenia, ca si restul țărilor, nu are reguli de asigurare sociala si medicala, adoptate doar pentru 
profesii juridice. 
 
In Slovenia, avocații nu lucrează în cabinete (CA) si birouri asociate (BAA), dar in întreprinderi 
individuale si societăți comerciale cu răspundere limitată. 
 
Avocații sloveni din SRL-uri primesc dividende din profit, iar dividendele nu se supun contribuțiilor 
de asigurare sociala si medicala. 
 
Mai mult, legislația slovena permite angajarea avocaților în baza unor contracte de munca (ceea ce 
la noi nu este interzis de lege). Avocații angajați pe contract de munca sunt supuși unui regim fiscal 
ca orice alt salariat (după aceleași principii ca si in Republica Moldova). 
 
Cei mai mulți avocați, care lucrează individual, cotizează in sume fixe (similar ca in Moldova). 
 
Baza de calcul a contribuțiilor de asigurare sociala si medicala însă este: 
 
- minim: 60% de la salariul mediu anual pe economie, stabilit de Guvern 
- maxim: 350% de la salariul mediu anual pe economie, stabilit de Guvern 
 
Calculul este prezentat aici (ultima coloniță a tabelului): 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_z
a_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/ 
 
Astfel, avocații individuali din Slovenia plătesc anual de la 401 EUR pana la 2345 EUR, in total, in 
fondul asigurărilor sociale si medicale. 
 
Avocații pot alege sa contribuie suma minima de 401 EUR/an, sau sa contribuie mai mult, dar nu 
mai mult decât plafonul maxim. Asta este o decizie benevolă a fiecărui contribuabil. 
 
Informația a fost verificata si confirmata cu avocați și consultanți fiscali de la o reputabilă firma de 
avocatura din Ljubljana. 
 
  

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/
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Rusia și Ucraina: asigurarea socială și medicală a avocaților 
 
 
Cu Rusia si Ucraina lucrurile sunt cele mai simple. 
 
In acest 2 tari se plătesc contribuții sociale si medicale in suma fixa, așa cum arata studiul, sau 
deloc. 
 
In Rusia, asigurarea sociala se plătește in diapazonul intre 368 EUR si 2950 EUR/an, iar asigurarea 
medicala este de 100 EUR/an (mult mai puțin ca in Republica Moldova). 
 

 
 
In Ucraina asigurarea sociala este un % de la salariul minim pe economie, iar asigurarea medicala 
nici măcar nu era obligatorie (in timp de noi o plătim de peste 15 ani deja). 
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Serbia, Croația, Slovacia, Estonia, Letonia 
 
Serbia 
 
În Serbia, baza de calcul pentru contribuțiile CNAS și CNAM este legată de salariul mediu brut pe 
economie, dar nu de veniturile totale ale contribuabilului.   
 

 
 
Croația 
 
În Croația, baza de calcul pentru contribuțiile CNAS și CNAM este legată de anumite sume fixe, 
dar nu de veniturile totale ale contribuabilului.   
 

 
 
Slovacia 
 
În ca și în Croația, în Slovacia baza de calcul pentru contribuțiile CNAS și CNAM este legată de 
anumite sume fixe, dar nu de veniturile totale ale contribuabilului.   
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În Estonia și Letonia, contribuțiile CNAS și CNAM nu se separă în plăți diferite, dar sunt tratate 
drept o singură contribuție comună. 
 
Estonia 
 
În Estonia, baza de calcul pentru contribuțiile CNAS și CNAM este legată de salariul minim pe 
economie din anul precedent, dar nu de veniturile totale ale contribuabilului.   
 
Pentru comparație, salariul mediu lunar pe economie în anul 2020 în Moldova este de 7953 lei 

(400 EUR), în timp ce în Estonia – 584 EUR. 

 

 
 
Letonia 
 
În Letonia, cota de 32,15% de contribuție socială și medicală se plătește nu de la veniturile reale, 
dar de la salariul minim anual, care reprezintă 5,160 EUR/an. 
 
Colegii din Letonia au confirmat că se poate de plătit de la o sumă mai mare (și aceasta plafonată), 
însă asta se face deja la discreția contribuabilului.  
 
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/europe/latvia.pdf 
 

 
 
  

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/europe/latvia.pdf
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Trăsături comune ală țărilor studiate 
 
În toate țările studiate, contribuțiile în fondurile obligatorii de asistență socială și medicală ale 
persoanelor, care activează pe cont propriu: 
 

1. Sunt egale pentru toți contribuabilii din categoria respectivă. În nici o țară nu există cote 
special stabilite pentru profesii juridice.   

 
2. Sunt plafonate; 

 
3. Plafoanele, de regulă, sunt legate de salariul minim sau mediu pe economie pentru anul 

curent sau anul precedent; 
 

4. Cotele contribuțiilor diferă de la țară la țară și nu există sisteme identice; 
 

5. În toate țările unde exisă plafon minim și maxim, contribuabilii pot alege să plătească 
contribuțiile de la o bază de calcul minimă; 

 
6. Spectrul drepturilor sociale este același. 

 
 
Lecțiile învățate pentru Republica Moldova: 
 

1. Cotele fixe de asigurare socială și medicală pentru un avocat nu trebuie să difere de cotele 
aplicabile unui întreprinzător individual. 

 
2. Cotele fixe de asigurare socială și medicală pot avea plafoane minime și maxime. 

 
3. Cotele sau plafoanele pot fi legate de o anumită bază de calcul (venitul lunar asigurat), care 

este salariul mediu pe economie, așa cum și este cazul în Republica Moldova. 
 

4. Dacă va exista plafon minim și maxim, atunci contribuabilii trebuie să aibă dreptul de a 
alege să plătească contribuțiile de la baza de calcul minimă.   

 
5. Spectrul tipurilor de prestații de asigurări sociale de stat, acordat contribuabililor din 

Republica Moldova, trebuie să fie lărgit și calculat de la venitul lunar asigurat, dar în nici un 
caz nu trebuie să se limiteze numai la pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces. 
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Despre Opțiunea 1 (16.5% din onorarii fără plafon) 
 
Studiind practica altor state, autorii Studiului au propus o opțiune de impunere foarte stranie, care 
se întitulează Opțiunea 1. 
 

 
 

 

 

 
Descrierea opțiunii: 
 

 
 
Această descriere reprezintă o dezinformare, deoarece: 
 

- În România nu se aplică o asemenea modalitate de impunere. A se vedea capitulul acestui 
Anti-studiu dedicat României. De fapt, în România povara fiscala pe avocați este mult mai 
mică ca în Moldova, iar beneficiile sociale sunt mult mai mari. 

- Avocații din Romania plătesc: 
o 300 RON – 1452 RON in casa de asigurări sociale a avocaților 
o 10% din salariul minim brut anual pe tara - in casa de asigurări medicale. 

- În nici una din țările alese de autorii Studiului pentru analiză comparativă nu există sisteme 
de impunere dedicate exclusiv profesiilor juridice. 

- În nici una din țările alese de autorii Studiului pentru analiză comparativă, veniturile 
contribuabililor liber profesioniști nu se impun ca taxe nelimitate (fără taxa fixă sau plafon 
maxim). 

 
Opțiunea 1, în realitate, reprezintă o tentativă nejustificată și neinspirată de a majora baza 
impozabilă a onorariilor profesiilor juridice. 
 
Propunerea de a introduce un impozit social de 16.5% reprezintă o ingerință gravă în activitatea 
profesională și aprofundează discriminarea fiscală a profesiilor juridice. 
 
Nici o activitate economică din Republica Moldova nu a trecut print-o majorare a impozitării 
veniturilor cu tocmai 16.5%! Or, autorii studiului propun impunerea cu taxe sociale a întregii sume 
a onorariilor, dar nu a unei baze de calcul legate de salariul minim sau mediu pe economie, cum se 
face în toate țările studiate de autorii studiului.  
 

- Veniturile unui SRL nu se supun unei taxe sociale de 16.5% din vânzări. 
- Veniturile unei întreprinderi individuale nu se supun unei taxe sociale de 16.5% din vânzări. 
- De ce, în schimb, veniturile unui avocat trebuie să se supună unei taxe sociale de 16.5% din 

totalul de onorarii (similar totalului de vânzări)? Este o propunere ilegală și absurdă. 
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Cum se calculează taxa fixă de asigurare socială? 
 
Astăzi cota de contribuție este de 24% în loc de 29%, însă principiul a rămas același. 
 

Contribuția anuală fixă în anul 2020 este de 10.740 lei. 
Salariul anual mediu pe economie în anul 2020 este de 95.436 lei (7953 lei x 12 luni). 
47% din 95.436 lei = 44.855 lei. 
Contribuția de asigurare socială de 24% (18%+6%) din 44.855 lei = 10.765 lei. 

 

 
 
Și totuși, plătitorii de contribuții de asigurări sociale în sumă fixă beneficiază numai de pensie 

pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces, fiind lipsiți de restul prestaților de asigurări sociale 

proporțional volumului de contribuții deja achitate. 
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Cum trebuie să fie? 
 
Sistemul de asigurare socială și medicală pentru plătitorii de contribuții fixe trebuie să fie identic 
pentru toți plătitorii de contribuții fixe. Dacă se reformează sistemul, atunci reforma trebuie să 
vizeze pe toți, dar nu numai profesiile juridice. 
 
Dacă se face o modificare, atunci modificarea trebuie să afecteze nu doar pe avocat, dar și pe 
întreprinzătorul individual, care suportă aceleași riscuri ale unei activități economice sau 
profesionale.   
 
Contribuțiile fixe de asigurare socială și medicală trebuie să fie legate de salariul mediu pe 
economie. 
 
Conform calculelor Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale, plătitorii de contribuții de 

asigurare socială în sumă fixă astăzi real plătesc contribuții de asigurare socială din venitul lunar 

asigurat egal cu 47% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 

respectiv. 

 

Salariul anual mediu pe economie în anul 2020 este de 95.436 lei (7953 lei x 12 luni). 

 

O posibilă abordare ar fi următoarea: 
 
Asigurarea socială: 
 

- Nivelul 1 – Obligatoriu / De Bază: asigurarea socială în sumă fixă să se plătească în sumă de 
24% (sau alt procent aplicabil tuturor) de la venitul lunar asigurat de e.g. 50-60% de la 
salariul mediu pe economie. 

- Nivelul 2 – Opțional: asigurarea socială în sumă fixă să se plătească în sumă de 24% (sau alt 
procent aplicabil tuturor) de la venitul lunar asigurat de e.g. 100-300% de la salariul mediu 
pe economie. 

 
Prestațiile sociale acordate 
 

- Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul lunar asigurat de Nivelul 1 
sau Nivelul 2. 

 
Asigurarea medicală: 
 

- asigurarea medicală în sumă fixă să se plătească în sumă de 9% de la salariul mediu pe 
economie. 

 
Contribuabilii cu venituri sub 100.000 lei/an 
 
Pentru asemenea contribuabili (din toate domeniile, inclusiv pentru profesiile juridice) trebuie să 
existe un sistem unic de reduceri: 
 

- 50% de la taxa fixă de asigurare socială de Nivelul 1 
- 50% de la taxa fixă de asigurare medicală 
- Plata sumelor reduse să se facă lunar, dar nu până la 31 martie a anului curent 
- Asigurarea medicală să fie activă de la 1 ianuarie, dar nu de la momentul plății 


