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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Consiliul Uniunii 

 
 
 

DECIZIA Nr. 550 / 01.09.2012 
privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigurări a Avocaţilor 

 
 

Având în vedere dispoziţiile art. 66 lit. r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 
din 7 februarie 2011 cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege şi ale art. 327 
alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 898 din 19 decembrie 2011, 

 
Având în vedere hotărârea adoptată de Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România în şedinţa din 31 august 2012,  
 
Examinând proiectul Regulamentului Casei de Asigurări a Avocaţilor, denumită în 

continuare C.A.A. în forma în care acesta a fost prezentat în şedinţa Consiliului U.N.B.R. 
din data de 1 septembrie 2012,  

 
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 1 

septembrie 2012, 
DECIDE:  

 Art. I. - Se adoptă Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, care 
constituie anexa la prezenta decizie. 
 
 Art. II. - Prezentul Regulament se va da publicităţii după redactarea formei finale de 
către Consiliul C.A.A. conform însărcinării primite în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data 
de 1 septembrie 2012.  
 
 Art. III.  Articolele 17 şi 18 din Statutul C.A.A, adoptat prin Hotărârea nr. 8 a 
Congresului Avocaţilor din 15-16 iunie 2012 vor fi puse în aplicare prin hotărâre a 
Consiliului U.N.B.R., după comunicarea de către filialele C.A.A. a fondurilor aflate la 
dispoziţia acestora.  
 
 Art. IV. Consiliul şi filialele C.A.A. vor lua măsuri corespunzătoare pentru adaptarea 
evidenţelor tehnico-contabile din sistemul C.A.A., potrivit Statutului Casei de Asigurări a 
Avocaţilor. 
 
 Art. V. Prezenta decizie se publică pe pagina de web a U.N.B.R. şi se comunică 
Consiliului C.A.A. şi barourilor prin e-mail, care vor asigura transmiterea ei către filialele 
C.A.A.. 
 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R., 

Av.  dr.  Gheorghe  FLOREA 
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ANEXA LA DECIZIA CONSILIULUI U.N.B.R. NR. 550/01.09.2012 

 
 

Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România 
 
 
 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Evidenţa asiguraţilor 
 
Art. 1 – Asigurarea evidentei nominale a asiguraţilor si a obligaţiilor de plata se realizează 
pe baza codului numeric personal, pe baza căruia sunt evidenţiate plăţile lunare achitate pe 
întregul stagiu de cotizare, precum şi drepturile şi obligaţiile lunare de asigurări sociale de 
care a beneficiat. 
(2) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Statutului C.A.A., certificarea stagiului 
de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face de către Casa de Asigurări a Avocaţilor 
treptat, pe măsura preluării şi prelucrării datelor privind evidenţa asiguraţilor. 
 (3) Datele prevăzute la alin.(2) vor fi comunicate către C.A.A. de filiale, sucursale sau 
barouri. 
(4) Până la preluarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin.(3) certificarea stagiului de 
cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor, de sucursale 
sau de barouri, după caz, în raport de evidenţele deţinute de acestea. 
(5) Pentru datele de până la data intrării în vigoare a Statutului C.A.A., filiala va realiza 
evidenţa electronică privind stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului treptat, pe măsura 
preluării şi prelucrării datelor privind evidenţa asiguraţilor. 
 
Art. 2 - Barourile, filialele şi sucursalele Casei de Asigurări a Avocaţilor au obligaţia să 
comunice Casei de Asigurări a Avocaţilor, pentru fiecare avocat în parte: 

a) evidenţa corectă a anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat; 
b) evidenţa cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de 

Asigurări a Avocaţilor; 
c) orice alte date solicitate de Casa de Asigurări a Avocaţilor. 

 
Art. 3 - (1) Îndeplinirea procedurilor pentru soluţionarea cererilor vizând drepturile privind 
ieşirea la pensie se va efectua astfel încât termenul de rezolvare al acestora să nu încalce 
perioada prevăzută de prezentul Regulament privind acordarea şi plata pensiei, indiferent 
de data exercitării dreptului în raport de data naşterii acestuia. 
(2) Valoarea unui punct este egală cu cel puţin 50% din venitul de referinţă lunar pe 
profesia de avocat. 
(3) De la 01 iunie 2001 valoarea unui punct se stabileşte de către Consiliul U.N.B.R. la 
propunerea C.A.A. 
(4) Venitul de referinţă pe profesia de avocat este evidenţiat în Anexa nr. 1 a prezentului 
regulament, care este întocmită în raport cu legislaţia în vigoare la data reţinerii sau 
achitării contribuţiei la fondul de pensii al sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor de către 
asiguraţi. 
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 (5) Explicitarea vârstelor standard de pensionare, a stagiului complet de cotizare şi a 
stagiului minim de cotizare necesar, în funcţie de data naşterii asiguraţilor, în aplicarea 
Anexei 1 din Statutul C.A.A., se regăseşte în Anexa 2 a prezentului Regulament. 
 

Arhivarea declaraţiilor 
 
Art. 4 - (1) Filialele, sucursalele şi C.A.A pot arhiva declaraţiile prevăzute de art. 21 şi 22 
din Statutul C.A.A. în format electronic, prin mijloace specifice, după modelul informatic 
centralizat.1 
(2) Prin arhivarea electronica a documentelor se înţelege procesul de conversie a 
documentelor în format electronic, indexarea si asocierea de metadate. 
(3) Filialele sunt obligate să păstreze în arhiva electronică declaraţiile pe care le 
instrumentează în formă electronică cu titlu permanent, asigurându-le împotriva distrugerii, 
degradării sau sustragerii. 
(4) Filialele au obligaţia să adopte măsuri de securitate împotriva falsificării declaraţiilor în 
formă electronică şi să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului de generare şi 
arhivare a acestora. 
(5) Filialele au obligaţia creării unei arhive electronice de recuperare, care să cuprindă 
toate documentele arhivate, metadatele si informaţiile de audit asociate, care sa fie 
actualizata periodic, conform unei planificări prestabilite, cel puţin o dată pe an. 
(6) Filialele şi C.A.A. au obligaţia să menţină programe informatice pentru transpunerea 
oricărui document arhivat, din formatul în care a fost arhivat, intr-un format care să 
permită redarea, vizualizarea, reproducerea şi stocarea documentului respectiv. 
 

Specializarea fondurilor 
 
Art. 5 – (1) Avocatul achită prin plată unică contribuţiile lunare obligatorii la cele două 
fonduri ale sistemului: de pensii şi de asigurări sociale. 
(2) Nivelul contribuţiilor pentru fiecare fond se stabilesc de Consiliul UNBR la propunerea 
Consiliului de Administraţie al C.A.A., conform prevederilor art. 19 din Statutul C.A.A. 
(3) Din fondul de pensii se suportă exclusiv cheltuielile cu titlu de pensii: pensiile, 
indemnizaţiile de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate, indemnizaţii de urmaş, ajutor 
acordat soţului supravieţuitor cf. art. 70 din Statutul C.A.A., cheltuielile de transmitere a 
acestora, cheltuielile de administrare aferente gestionării fondului de pensii. 
(4) Din fondul de asigurări sociale se suportă cheltuielile de asigurări sociale şi cheltuielile 
de administrare aferente acestui fond. 
(5) Este interzisă utilizarea fondurilor specializate pentru alte cheltuieli decât cele prevăzute 
pentru fiecare fond în parte. 
(6) Gestionarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui fond se realizează separat, în 
conturi distincte. 
(7) Fondul de pensii şi fondul de asigurări sociale se constituie din veniturile din contribuţii 
şi cele din dobânzi. 
 

Capitolul II 
CONTRIBUŢII. DECLARAREA VENITURILOR 

 
Art. 6 (1) Odată cu plata contribuţiei, avocaţii vor depune şi o declaraţie pe proprie 
răspundere, în care vor arăta valoarea veniturilor brute realizate din onorarii în luna pentru 
care se face plata. 
                                                             
1 Text introdus conform hotărârii Comisie Permanente din 31 august 2012 
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(2) Veniturile brute realizate din onorarii reprezintă veniturile efectiv încasate în luna 
pentru care se face plata contribuţiei din care se deduc, după caz,  TVA-ul şi onorariile 
retrocedate. 
(3) Avocatul care achită cota maximă de contribuţie nu are obligaţia de a declara valoarea 
veniturilor suplimentare cotei plătite, însă are obligaţia de a declara venitul pentru care se 
datorează cota maximă, respectiv venitul aferent cotei maxime. 
(4) Avocatul care nu a plătit contribuţia maxima este obligat să depună la filială, în fiecare 
an, copia deciziei definitive de impunere în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia 
de către organul fiscal precum şi copia declaraţiei privind veniturile anuale realizate. 
(5) Contribuţiile lunare obligatorii  se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu. 
 
Art. 7 - La cererea filialei, sucursalei sau C.A.A., după caz, avocatul este obligat să 
informeze în scris asupra îndeplinirii obligaţiei de a contribui la constituirea fondurilor 
sistemului de pensii şi asigurări sociale a avocaţilor, să indice criteriile în raport cu care a 
achitat contribuţia şi să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din 
evidenţele filialei/sucursalei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol. 
 
Art. 8 – (1) Avocaţilor care, nejustificat, nu s-au prezentat la controlul efectuat de 
organele de control desemnate ale sistemului de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor nu li 
se vor elibera adeverinţe necesare la alte instituţii (bănci, direcţii sănătate etc.) decât după 
prezentarea la control şi verificarea evidenţelor aferente perioadei supuse controlului. 
(2) În caz de neprezentare a documentelor prevăzute de art. 170 din Statutul C.A.A. se 
aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 27 sau 28 din statutul C.A.A., după caz. 
 
 
Art. 9 – (1) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi, reprezentând 
contribuţii de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc. 
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele 
pentru care asiguratul a plătit sumele reprezentând contribuţiile obligatorii de pensii şi 
asigurări sociale şi, după caz, accesoriile. 
(3) În situaţiile în care sunt făcute plăţi anticipate pentru perioade ulterioare datei 
decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuţie de asigurări 
sociale, se restituie, la cerere. 
(4) Restituirea sumelor prevăzute la art. 36 din Statutul C.A.A. sau o eventuală 
compensare cu obligaţiile ulterioare se va efectua doar după verificarea corectitudinii 
contribuţiilor achitate la zi. 
 
Art. 10 – (1) Sumele reprezentând majorări de întârziere se fac venit la bugetul sistemului 
C.A.A. şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu. 
(2) Majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A.  se calculează la suma datorată, în 
cuantumul prevăzut în Statutul Profesiei de avocat. 

 
Fondul de rezervă 

 
Art. 11 – (1) Din totalul veniturilor prevăzute la art. 12 din Statutul C.A.A. filialele prelevă 
anual cota stabilită de Consiliul UNBR pentru constituirea fondului de rezervă, în 
conformitate cu prevederile art. 14 din Statutul C.A.A. 
(2) Cuantumul sumei prelevate conform alineatului (1) nu poate fi mai mare decât 
diferenţa între veniturile totale ale filialei din anul de calcul şi cheltuielile cu pensiile achitate 
de către filială în anul de calcul. 
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(3) Fondul de rezervă prelevat conform alin. (1) şi (2) se virează la fondul de rezervă 
centralizat, gestionat de Consiliul de Administraţie al C.A.A. 
(4) Virarea în contul C.A.A. a sumelor pentru constituirea fondului de rezervă se realizează 
lunar, aferent veniturilor realizate în luna respectivă, în termen de 30 de zile de la expirarea 
lunii pentru care se virează cota. 
(5) Anual, după caz, contribuţiile la fondul de rezervă virate de filiale se vor regulariza în 
funcţie de veniturile anuale efectiv realizate. 
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) prevederile art. 178 se aplică corespunzător, termenul 
de 30 de zile curgând de la data de 31 martie a anului următor celui pentru cel care se face 
regularizarea.2 
 

Capitolul III 
STAGII DE COTIZARE 

 
Art. 12 – Perioadele necontributive prevăzute la art. 43 din Statut reprezintă perioade 
asimilate stagiului de cotizare 
 
Art. 13 – Stagiu complet de cotizare reprezintă perioada de timp prevăzută de art. 41 din 
Statutul C.A.A. la care se raportează punctajul mediu anual aferent perioadei de cotizare 
realizat de asigurat în sistemul C.A.A. 
 
Art. 14. - (1) Stagiul minim/complet de cotizare prevăzut la art. 40 şi 41 din Statutul 
C.A.A. cuprinde şi:  
   a) stagiul de cotizare realizat până la intrarea în vigoare a Statutului;  
   b) stagiul de cotizare recunoscut de sistemul public de pensii şi alte sisteme neintegrate 
de pensii; 
 

Capitolul IV 
PENSII. ACORDAREA PENSIILOR 

 
 
Art. 15 - (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 46 din Statutul 
C.A.A. se face numai în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare. 
 
Art. 16 - (1) Pensia pentru limită de vârstă nu va mai putea fi recalculată prin luarea în 
considerare a perioadei în care a fost exercitată profesia după pensionare decât prin 
transformarea acesteia în pensie de retragere definitivă, în condiţiile art. 49 şi 50 din 
Statutul C.A.A. 
(2) Asiguraţii care beneficiază de o pensie de limită de vârstă dintr-un sistem de pensii 
obligatoriu, stabilită anterior datei de 01 aprilie 2001, li se recunoaşte calitate de pensionar 
de limită de vârstă şi vor putea beneficia din sistemul de pensii al avocaţilor doar de pensie 
de retragere definitivă din profesie, în condiţiile art. 49 şi 50 din Statutul C.A.A. 
(3) Pensia de retragere definitivă din profesie nu se poate recalcula decât prin revizuire 
pentru stagiile de cotizare nevalorificate la data deschiderii dreptului de retragere definitivă 
şi realizate anterior deschiderii dreptului de pensie de retragere definitivă. Pensia revizuită 
se acordă cu întâi a lunii următoare înregistrării cererii.  
 

                                                             
2 Text introdus conform hotărârii Comisiei Permanente din 31 august 2012 
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Procedura acordării pensiei 
 
Art. 17 – Pensia de urmaş se acordă, în cazul copiilor de peste 16 ani, dacă aceştia 
urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, 
fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 
 
Art. 18 - (1) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile legale privind înscrierea la pensie în 
sistemul C.A.A. vor înregistra la filiala sau sucursala competentă cererea de pensionare 
însoţită de actele doveditoare corespunzătoare categoriei de pensie solicitate.  
(2) Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, 
persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi 
mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze 
drepturile de pensie. 
(3) Cererea, împreună cu actele necesare, va fi înregistrată la filiala sau sucursala CAA în 
cel mult 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. 
(4) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a fost 
înregistrată peste termenul prevăzut la alin.(3), drepturile de pensie se acordă şi se plătesc 
din prima zi a lunii următoare celei în care s-a înregistrat cererea.  
(5) În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se acordă şi se 
plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat cu actele 
necesare stabilirii dreptului de pensie. 
(6) Conţinutul cererii tip va fi pus la dispoziţia solicitantului de filiala sau sucursala Casei de 
Asigurări a Avocaţilor de care acesta aparţine. 
(7) Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conţinute de dosarul de 
pensionare. 
(8) Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care asiguratul a 
activat. 
(9) C.A.A. nu va putea stabili dreptul de pensie pentru asiguraţii care nu au avut ultima 
activitate în profesia de avocat şi care, la data solicitării, nu beneficiază de pensie din 
ultimul sistem în care au fost asiguraţi sau au contribuit în calitate de asiguraţi. 
  
Art. 19 (1) - Actele la care face referire art. 18 alin. (1) sunt, după caz:  

a) pentru pensia pentru limită de vârstă, retragere definitivă din profesie şi pensia de 
retragere anticipată definitivă din profesie:  

- cerere pentru înscrierea la pensie (Anexele nr. 3, 4 sau 5, după caz);  
- actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de 

căsătorie (original şi copie);  
- adeverinţă privind vechimea în profesia de avocat, eliberată de barou 

(original) 
-  carnetul de muncă (original şi copie);  
- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în 

serviciu realizată;  
- adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 

închidere a carnetelor de muncă, respectiv 1 ianuarie 2011 (original);  
- decizia de pensie din alte sisteme obligatorii de pensie şi adeverinţa în 

original privind perioadele de activitate valorificate la pensia acordată din 
alte sisteme de pensii obligatorii; 

- declaraţie pe propria răspundere privind sistemul de pensii pentru care 
optează a-i fi luat în calcul stagiul asimilat; 
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- diploma de absolvire a învăţământului universitar juridic (original şi copie) şi 
adeverinţa în original din care să rezulte durata normală, perioada studiilor 
şi faptul că acestea au fost urmate la cursuri zi;  

-  livretul militar (original şi copie);  
- decizia de radiere din profesie emisă de barou, la cererea avocatului 
-  procura specială, pentru mandatar (original);  
- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc 

elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;  
 

b) pentru pensia de invaliditate:  
- cerere pentru înscrierea la pensie (Anexa nr. 6);  
- actele menţionate la lit. a);  
- decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);  
- dovada suspendării calităţii de avocat (decizia de suspendare emisă de 

Consiliul Baroului);  
c) pentru pensia de urmaş, indemnizaţia de urmaş sau ajutorul de urmaş pe o 
perioada de 6 luni:  

- cerere pentru înscrierea la pensie (Anexa nr. 7);  
- actele menţionate la lit. a), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu 

avea calitatea de pensionar în sistemul C.A.A.;  
- actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz 

(original şi copie);  
- decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);  
- decizia de pensie şi ultimul talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care 

susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);  
- adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani 

(original);  
- certificatul de deces (original şi copie);  

(2) În situaţii speciale C.A.A. poate cere acte justificative suplimentare. 
(3) Cererea de pensie se consideră validă doar dacă asiguratul a completat toate rubricile 
prevăzute în formularul tip de înscriere la pensie.  
 
Art. 20 -  (1) După înregistrarea cererii de pensionare, filiala C.A.A., sucursala sau baroul, 
după caz, va întocmi dosarul de pensionare. 
(2) Dosarul de pensionare va conţine documentele necesare calculării pensiei. 
(3) Pentru avocaţii care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de cotizare şi a 
cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a activat. Acestea 
sunt obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea cererii. 
 
Art. 21 - (1) Filiala CAA, sucursala sau baroul, după caz, va întocmi dosarul de pensionare 
în termen de 15 zile după înregistrarea cererii. 
(2) Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a 
Avocaţilor pentru calcularea şi stabilirea drepturilor cuvenite. 
(3) CAA va pune în plată pensia pentru limită de vârstă, de retragere definitivă sau de 
retragere anticipată definitivă din profesie numai dacă avocatul a plătit la zi contribuţia 
legală la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor şi majorările de întârziere. 
(4) Filiala/sucursala C.A.A. este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta 
purtând  întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise 
(5) În cazul în care dosarul de pensionare transmis de filiala C.A.A. în conformitate cu  alin. 
(2) este incomplet, acesta se va returna filialei în vederea completării cu documentele 
necesare. 
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Art. 22 – (1) Dosarul de pensie întocmit de filiala sau sucursala C.A.A., urmare a 
înregistrării cererii de pensie a asiguratului şi a verificărilor efectuate, va conţine 
următoarele: 

- cererea de pensionare completată de asigurat, conform anexelor 3 - 7, după caz; 
- actele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi art. 19; 
- adeverinţa de vechime în profesia de avocat eliberată de barou conform Anexei 8; 
- adeverinţă venituri brute eliberată de barou/filială C.A.A. pentru perioada de 

activitate anterioară exercitării profesiei în cabinete individuale, conform Anexei 9; 
- adeverinţe privind veniturile brute lunare realizate efectiv din profesia de avocat şi 

contribuţiile lunare obligatorii achitate, confirmate pentru exactitate de filiala sau 
sucursala C.A.A. ca urmare a verificărilor efectuate, conform Anexei nr. 10; 

- adeverinţă privind contribuţiile la pensia suplimentară eliberată de barou, filiala sau 
sucursala C.A.A., conform Anexei nr. 11, după caz. 

- procesul verbal de constatare a lipsei arhivei, întocmit conform prevederilor art. 44 
din Statutul C.A.A., conform Anexei 12, cât şi declaraţia avocatului, conform Anexei 
nr. 13; 

- situaţia diferenţelor rezultate în urma verificării documentelor contabile ale 
avocatului efectuate de filialele/sucursalele C.A.A., conform Anexei 14; 

- procesul verbal de întocmire a dosarului de pensie, avizat de consiliul filialei, conform 
Anexei 15; 

- adresa de înaintare a dosarului de pensie. 
(2) Adeverinţa privind veniturile brute realizate anterior exercitării profesiei în cabinete 
individuale, preluate din ştatele de plată, nu include: încasările din oficii, încasările din 
procesele cu străinii, concediile medicale şi alte venituri pentru care nu se contribuia la 
fondul de pensii al avocaţilor. 
 
Art. 23 - (1) Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va soluţiona cererea de pensionare în 
termen de 30 de zile de la data primirii dosarului. 
(2) Termenul prevăzut la alin.(1) se prelungeşte corespunzător în cazul în care dosarul 
primit nu este complet şi este nevoie de acte suplimentare. 
(3) În cazul admiterii cererii de pensionare, pensia va intra în plată de la data naşterii 
dreptului solicitantului dacă cererea împreună cu actele necesare a fost depusă în termen 
de 30 de zile de la această dată, respectiv prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus 
cererea împreună cu toate actele necesare, ţinând cont de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi art.7 
alin.(3) din prezentul Regulament. 
(4) În vederea deschiderii dreptului la pensie în alte sisteme de pensii şi asigurări sociale 
obligatorii, Casa de Asigurări a Avocaţilor, la cerere, va emite dovadă cuprinzând stagiul de 
cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.  
 
Art. 24 – (1) În situaţia în care data îndeplinirii condiţiilor de pensionare coincide cu o zi 
de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de 
pensionare, împreună cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce 
urmează, fiind considerată depusă în termen.  
(2) Termenele prevăzute de Statutul CAA şi prezentul Regulament pentru depunerea şi 
soluţionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", în sensul că nu se iau în 
calcul ziua când încep să curgă şi nici ziua în care s-au sfârşit.  
(3) În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de 
repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi până la 
sfârşitul zilei lucrătoare ce urmează. 
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Art. 25 - (1) Avocaţii care exercită profesia în condiţiile art. 47 alin. (1) din Statut pot 
solicita doar pensia de retragere definitivă din profesie, conform art. 49 alin.(1) din Statut. 
(2) Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabileşte conform art. 78 din 
Statutul C.A.A. 
(3) Cuantumul pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie se calculează în 
aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 
53 alin. (1) din Statutul C.A.A. 
(4) Pentru pensionarii de limită de vârstă pensionaţi în sistemul CAA, la calculul pensiei de 
retragere definitivă din profesie se adaugă opţional şi punctajul mediu anual aferent 
stagiului asimilat, în cazul în care nu a fost luat în calcul la stabilirea pensiei pentru limita de 
vârstă. 

 
Art. 26 - (1) Sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor recunoaşte stagiile de 
cotizare în alte sisteme de asigurări sociale existente la data intrării în vigoare a prezentului 
Regulament, sau vechimea în muncă, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru 
pensiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) din Statutul C.A.A.  
(2) Sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor nu recunoaşte stagiile de cotizare 
sau vechimea în muncă realizate în alte sisteme obligatorii de asigurări sociale, existente la 
data intrării în vigoare a prezentului Regulament, în vederea deschiderii dreptului la pensie 
pentru pensiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. c) din Statutul C.A.A., respectiv a pensiei de 
retragere anticipată definitivă din profesie. Pentru deschiderea dreptului la pensie pentru 
retragere anticipată definitivă din profesie asiguratul trebuie să aibă stagiul de cotizare 
necesar, prevăzut la art. 53 alin. (1) din Statutul C.A.A, realizat numai în profesia de 
avocat. 
(3) Stagiul de cotizare în profesia de avocat luat în considerare, conform legii, la stabilirea 
pensiei de magistrat, nu se mai valorifică şi la stabilirea pensiei în sistemul de asigurări 
sociale ale avocaţilor, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 42 al. 5 din Statutul C.A.A. 
 
Art. 27 - Pentru pensionarii de limită de vârstă care au continuat activitatea după data 
pensionării şi solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie prin adăugarea 
punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru 
limită de vârstă la punctajul mediu anual aferent pensiei în plată, punctajul mediu anual 
aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă se 
supune plafonării prevăzute de art. 78 alin. 6 din Statutul C.A.A. 
 
 Art. 28 - (1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de 
învăţământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se 
face cu diploma însoţită de foaia matricolă sau adeverinţă din care să rezulte forma de 
învăţământ, durata normală şi perioada studiilor.  
(2) Diploma şi foaia matricolă vor fi depuse în copie legalizată sau în copie conformată cu 
originalul de către filiala sau sucursala C.A.A. Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va fi depusă 
în original. 
(3) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ 
superior în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse şi legalizate.  
(4) În situaţia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obţinerii documentelor 
care atestă forma de învăţământ şi durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se 
face în baza declaraţiei pe propria răspundere.  
 
Art. 29 – Trecerea de la pensie de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă se face, la 
cerere, conform prevederilor art. 78 din Statutul C.A.A., cu respectarea condiţiilor de la art. 
8 şi 131 din Legea 452/2001. 
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Art. 30 – Indemnizaţia de însoţitor prevăzută la art. 61 din Statutul C.A.A., în situaţia în 
care asiguratul are stagiu de cotizare şi în alte sisteme de pensii obligatorii, va fi acordată 
de către sistemul de pensii în care asiguratul a realizat stagiul de cotizare efectiv mai mare. 

 
Capitolul V 

ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 
 
 
Art. 31 - (1) Asiguraţii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi au dreptul, 
în afara de pensii, la:  

a)  indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, provocată de boli 
obişnuite sau de accidente de muncă ori accidente în afara muncii;  

b)  indemnizaţia pentru maternitate;  
c)  ajutor pentru creşterea copilului;   
d)  ajutor de deces;  
e)  alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de Statutul C.A.A.;  

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin.  (1)  asiguraţii  care  au  stagiu  de cotizare 
de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului dacă nu realizează venituri din profesie şi au 
achitate la zi obligaţiile de plată către sistem.   
(3) Pentru acordarea ajutorului de deces, prevăzut la alin. (1) lit. d), nu sunt necesare 
condiţiile prevăzute la alin. (2). 
 
Art. 32 – (1) Dovada incapacităţii temporare de muncă sau a perioadei de concediu de 
maternitate se face prin certificat medical eliberat potrivit reglementărilor în vigoare. În 
cazul concediului de maternitate, prin certificat medical se înţelege şi un act 
medical doveditor.3 
(2) În situaţia în care certificatele medicale originale prevăzute la alin. (1) sunt necesare 
pentru obţinerea unor drepturi din alte sisteme de asigurări, asiguratul poate face dovada 
fie cu copie legalizată, fie cu o copie conformată cu originalul de către filială sau sucursală, 
după caz. 
(3) În cazurile în care anumite certificate ridică probleme cu privire la modalitatea de 
eliberare, medicul sau unitatea spitalicească emitentă, diagnosticul susceptibil de 
interpretare etc., filiala sau sucursala, după caz, poate solicita opinia unui medic agreat sau 
a comisiei de expertizare a capacităţii de muncă prevăzută în legislaţia din sistemul public. 
(4) Actul medical pentru incapacitate temporară peste 180 de zile nu este valabil la plată 
decât dacă este eliberat de Comisia de verificare  capacităţii de muncă din sistemul public, 
cu care Filialele vor încheia convenţii de colaborare. Aceste convenţii vor putea fi încheiate 
şi pentru verificarea acelor acte medicale care ridică probleme sub toate aspectele. 

 
Art. 33 - Cererile privind acordarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol se rezolvă 
conform competenţelor stabilite prin statutul C.A.A. în termen de cel mult 15 zile de la data 
înregistrării acestora la filiala, sucursala Casei de Asigurări a Avocaţilor sau baroul, după 
caz, din care face parte solicitantul. 
 
Art. 34 – În perioada în care avocatul primeşte indemnizaţie pentru celelalte drepturi de 
asigurări sociale altele decât pensia sau ajutor de maternitate, va plăti o contribuţie la 

                                                             
3 Text introdus conform hotărârii Comisiei Permanente din 31 august 2012 
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fondul sistemului stabilită de Consiliul UNBR, sumă ce i se reţine odată cu plata 
indemnizaţiei. 
 

Secţiunea I 
Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă 

 
Art. 35 – (1) În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi, avocatul aflat în 
incapacitate de muncă şi care nu realizează venituri din profesie, beneficiază de 
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă 
(2) Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical eliberat 
conform reglementărilor speciale în vigoare. 
 
Art. 36 – Cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă se stabilesc prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. în funcţie de contribuţia avocatului la 
sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor în ultimele 12 luni şi situaţia financiară a 
sistemului, prin raportare la dispoziţiile normative din sistemul public 
 

Secţiunea II 
Indemnizaţia de maternitate 

 
Art. 37 – (1) Indemnizaţia de maternitate se acordă pe perioada concediului de sarcină şi 
a concediului de lăuzie, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din sistemul public. 
 (2) Indemnizaţia pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, 
iar indemnizaţia pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. 
(3) Indemnizaţiile pentru sarcină şi lăuzie se pot acorda  respectându-se perioada totală 
pentru care pot fi acordate în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei 
beneficiare. 
(4) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada acordării indemnizaţiei de 
lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acesteia. 
 
Art. 38 – Cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă se stabilesc prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. în funcţie de contribuţia avocatului la 
sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor şi situaţia financiară a sistemului. 
 

Secţiunea III 
Ajutorul de deces 

 
Art. 39 – În cazul decesului asiguratului  sau a pensionarului, beneficiază de ajutor de 
deces o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, unul din 
descendenţii de grad I ai defunctului sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile 
ocazionate de decesul asiguratului. 
 
Art. 40 - (1) Asiguratul care are drept propriu de asigurări sociale beneficiază de ajutor de 
deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa, dacă defunctul nu 
are drept la ajutor de deces conform altor dispoziţii legale. 
(2) În cazul în care ajutorul de deces încasat conform altor dispoziţii legale este mai mic 
decât cel care se acordă în sistemul de asigurări sociale a avocaţilor, se acordă diferenţa 
dintre cele două cuantumuri. 
(3) Se consideră membru de familie, în sensul prezentului statut : 



12 
 

a) soţul / soţia; 
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi 

spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi 
continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, 
precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut 
capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; 

c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. 
 
Art. 41 - (1) Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu 
înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului ajutorului de deces.  
 
Art. 42 - Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:  

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;  
b) certificat de deces (original şi copie);  
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);  
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu 

decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, 
mandatar (original şi copie);  

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi 
copie);  

  
Art. 43 - (1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la filiala sau 
sucursala din care făcea parte defunctul la data decesului.  
(2) Ajutorul de deces se achită în termen de 48 de ore de la solicitare.  
 
Art. 44 - După efectuarea plăţii ajutorului de deces, plătitorul are obligaţia de a înscrie pe 
versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, 
menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.  
 
Art. 45 - Ajutorul de deces se suportă din fondul de asigurări sociale al avocaţilor. 
 
Art. 46 - Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează, potrivit 
legii, pe baza deciziei emise de către C.A.A.  
 
 

Capitolul VI 
PLATA PENSIILOR ŞI A INDEMNIZAŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 
Art. 47 - (1) Plata pensiei sau a indemnizaţiei de asigurări sociale se face beneficiarului, 
sau mandatarului acestuia, desemnat prin procură specială notarială, în moneda naţională 
şi pe teritoriul României. 
(2) Plata pensiei de urmaş minor se face reprezentantului legal. 

 
Modalităţi de plată a pensiilor 

 
Art. 48 - (1) Plata drepturilor de pensie se face lunar, prin cupon mandat poştal, prin plată 
directă beneficiarului sau prin virarea pensiei în contul bancar al beneficiarului. 
 (2) În cazul în care beneficiarul doreşte efectuarea plăţii printr-un cont bancar, acesta 
urmează să depună o cerere, cu indicarea băncii şi a numărului de cont. Beneficiarul va 
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anexa un document al băncii emitente în care să fie menţionat titularul contului, denumirea 
băncii, sucursala şi numărul de cont. 
(3) Plata în cont bancar se va efectua la băncile agreate de C.A.A. numai în contul 
titularului de pensie 
(4) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor pe teritoriul României se suportă de către 
sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 
Art. 49 - (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul 
beneficiar al pensiei de urmaş a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta nu face 
dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.  
(2) În situaţia copiilor urmaşi aflaţi în continuare de studii între 16-26 de ani, plata pensiei 
de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă nu fac 
dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.  
(3) Dovada continuării studiilor, în situaţiile menţionate la alin. (2), se prezintă filialei sau 
sucursalei C.A.A. în termen de 10 zile de la data începerii anului şcolar/universitar.  
(4) Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate în conformitate cu prevederile alin. (1) 
se face potrivit prevederilor art. 98 din Statutul C.A.A., cu respectarea termenului general 
de prescripţie.  

 
Capitolul VII 

DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 50 (1) În cazul în care un avocat în activitate se transferă de la o filială la altă filială, 
transfer intervenit după data de 28 mai 20014, filiala din care provine va achita filialei 
la care se face transferul  totalul contribuţiei avocatului în activitate la fondul de pensii şi 
asigurări sociale, din care se deduc sumele reţinute şi virate la fondul de rezervă al 
sistemului şi echivalentul prestaţiilor de care asiguratul a beneficiat. 
(2) Situaţia prevăzută la alineatul precedent se referă la transferurile efectuate după data 
de 28 mai 2001. În acest caz, filiala din care provine avocatul va transmite filialei la care se 
transferă o adeverinţă cu toate veniturile, contribuţiile la constituirea fondurilor sistemului şi 
prestaţiile sociale de care a beneficiat pe perioada în care a fost membru al filialei 
respective. 
(3) În cazul în care  un pensionar se transferă de la o filială la altă filială după data de 28 
mai 2001, filiala din care se transferă va deconta trimestrial contravaloarea pensiei. 
 
Art. 51. - (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie al filialei are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă filiala C.A.A. în relaţiile cu persoanele fizice şi  juridice; 
b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Administraţie al filialei; 
c) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale filialei C.A.A.; 
d) semnează actele Consiliului de Administraţie al filialei C.A.A.; 

 
 Art. 52 - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se 
recuperează, în baza deciziei emise de C.A.A.  
(2) Termenele de prescripţie curg potrivit dreptului comun de la data constatării 
prejudiciului creat prin plăţi necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevăzute la 
alin. (1).  
(3) Debitul reprezentând prejudiciul creat din plăţi necuvenite se constituie pentru luni 
întregi, începând cu luna în care s-a făcut constatarea.  
 
                                                             
4 Text introdus conform hotărârii Comisiei Permanente din 31 august 2012 
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Art. 53 – Termenele de prescripţie pentru contribuţiile datorate şi neplătite de asiguraţi 
către sistemul C.A.A. curg potrivit dreptului comun de la data constatării acestora de către 
împuterniciţii C.A.A. 
 
Art. 54 (1) Pentru cheltuielile pe care le suportă Casa de Asigurări a Avocaţilor, inclusiv cu 
aplicarea noului sistem de asigurări sociale şi pensii – filialele vor contribui cu  o cotă lunară 
din valoarea totală a contribuţiilor avocaţilor aparţinând filialei, în conformitate cu 
prevederile art. 14 alin. (7) din Statutul C.A.A. 
(2) Filialele vor vărsa lunar în contul Casei de Asigurări a Avocaţilor contribuţia prevăzută la 
alin. (1) din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la expirarea lunii pentru care se 
achită contribuţia. 
(3) Depăşirea termenului de plată atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere, în 
cuantum de 0,5% aplicat la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere în conformitate 
cu prevederile art. 14 alin. (7) şi art. 178 alin. (2) din Statutul C.A.A. 
 
Art. 55 - CAA stabileşte şi prin filialele sau sucursalele sale plăteşte prestaţiile aferente 
drepturilor de pensie si asigurări sociale numai pentru perioada în care avocatul a realizat 
stagiu de cotizare în profesie. 
 
Art. 56 – (1) Anexele 1 - 15 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
(2) Anexele 3-15 pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de Administraţie al C.A.A. 
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Anexa 1 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 

Venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat în  
perioada 1947 - 2012 

 

An Data Venit mediu 
brut lunar 

1947   500,00 
1948   561,00 
1949   641,00 
1950   701,00 
1951   760,00 
1952   772,00 
1953   856,00 
1954   932,00 
1955   1.026,00 
1956   1.135,00 
1957   1.284,00 
1958   1.430,00 
1959 din 01 mart. 1959 1.500,00 
1960   1.500,00 
1961   1.500,00 
1962   1.500,00 
1963   1.500,00 
1964   1.500,00 
1965   1.500,00 
1966   1.500,00 
1967   1.500,00 
1968   1.500,00 
1969 pana 1 oct. 1969 1.500,00 
1969 din 1 oct. 1969 inclusiv 2.000,00 
1970   2.000,00 
1971   2.000,00 
1972   2.000,00 
1973   2.000,00 
1974   2.000,00 
1975   2.000,00 
1976   2.000,00 
1977   2.000,00 
1978 pana la 30 iun. 1978 2.000,00 
1978 de la 1 iul. 1978 inclusiv 2.607,67 
1979   2.607,67 
1980 pana la 30 nov.  1980 2.607,67 
1980 de la 1 dec. 1980 2.900,00 
1981   2.900,00 
1982   2.900,00 
1983   2.900,00 
1984 pana la 31 iul. 1984 2.900,00 
1984 de la 01 aug. 1984 3.066,67 
1985   3.066,67 
1986   3.066,67 
1987   3.066,67 
1988   3.066,67 
1989 pana la 30 iun. 1989 3.066,67 
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1989 de la 1 iul. 1989 3.191,67 
1990 ian - mai inclusiv 8.890,41 
1990 iun - sep. inclusiv 8.890,41 
1990 oct. - dec. inclusiv 8.890,41 
1991   26.436,83 
1992   67.116,83 
1993   183.170,61 
1994   449.672,72 
1995   739.228,22 
1996   1.150.687,85 
1997   1.548.883,12 
1998   2.234.393,09 
1999   5.183.893,70 
2000   5.234.576,06 
2001   7.000.000,00 
2002   8.750.000,00 
2003  8.750.000,00 
2004  8.750.000,00 
2005 Ian – iun inclusiv 8.750.000,00 
2005 Iul –  1.350,00 
2010  2.300,00 
2011  2.300,00 
2012  2.300,00 
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Anexa 2 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 

 
Vârstele standard, stagiul de cotizare standard şi stagiul minim de cotizare în funcţie de anul naşterii asiguratului 

 
  Femei Bărbaţi  

An 
pensionare  Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 

de cotizare 
Stagiul Minim de 

cotizare Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 
de cotizare 

Stagiul Minim de 
cotizare 

an luna an luna ani luni ani luni ani luni an luna ani luni ani luni ani luni 
2001 6 1944 6 57 0 25 0 5 0 1939 6 62 0 30 0 5 0 
2001 7 1944 7 57 0 25 0 5 0 1939 7 62 0 30 0 5 0 
2001 8 1944 8 57 0 25 0 5 0 1939 8 62 0 30 0 5 0 
2001 9 1944 9 57 0 25 0 5 0 1939 9 62 0 30 0 5 0 
2001 10 1944 10 57 0 25 0 5 0 1939 10 62 0 30 0 5 0 
2001 11 1944 11 57 0 25 0 5 0 1939 11 62 0 30 0 5 0 
2001 12 1944 12 57 0 25 0 5 0 1939 12 62 0 30 0 5 0 
2002 1 1945 1 57 0 25 0 5 0 1940 1 62 0 30 0 5 0 
2002 2 1945 2 57 0 25 0 5 0 1940 2 62 0 30 0 5 0 
2002 3 1945 3 57 0 25 0 5 0 1940 3 62 0 30 0 5 0 
2002 4 1945 4 57 0 25 0 5 0 1940 4 62 0 30 0 5 0 
2002 5 1945 5 57 0 25 0 5 0 1940 5 62 0 30 0 5 0 
2002 6 1945 5 57 1 25 1 5 2 1940 5 62 1 30 1 5 2 
2002 7 1945 6 57 1 25 1 5 2 1940 6 62 1 30 1 5 2 
2002 8 1945 7 57 1 25 1 5 2 1940 7 62 1 30 1 5 2 
2002 9 1945 8 57 1 25 1 5 2 1940 8 62 1 30 1 5 2 
2002 10 1945 9 57 1 25 1 5 2 1940 9 62 1 30 1 5 2 
2002 11 1945 10 57 1 25 1 5 2 1940 10 62 1 30 1 5 2 
2002 12 1945 10 57 2 25 2 5 4 1940 10 62 2 30 2 5 4 
2003 1 1945 11 57 2 25 2 5 4 1940 11 62 2 30 2 5 4 
2003 2 1945 12 57 2 25 2 5 4 1940 12 62 2 30 2 5 4 
2003 3 1946 1 57 2 25 2 5 4 1941 1 62 2 30 2 5 4 
2003 4 1946 2 57 2 25 2 5 4 1941 2 62 2 30 2 5 4 
2003 5 1946 3 57 2 25 2 5 4 1941 3 62 2 30 2 5 4 
2003 6 1946 3 57 3 25 3 5 6 1941 3 62 3 30 3 5 6 
2003 7 1946 4 57 3 25 3 5 6 1941 4 62 3 30 3 5 6 
2003 8 1946 5 57 3 25 3 5 6 1941 5 62 3 30 3 5 6 
2003 9 1946 6 57 3 25 3 5 6 1941 6 62 3 30 3 5 6 
2003 10 1946 7 57 3 25 3 5 6 1941 7 62 3 30 3 5 6 
2003 11 1946 8 57 3 25 3 5 6 1941 8 62 3 30 3 5 6 
2003 12 1946 8 57 4 25 4 5 8 1941 8 62 4 30 4 5 8 
2004 1 1946 9 57 4 25 4 5 8 1941 9 62 4 30 4 5 8 
2004 2 1946 10 57 4 25 4 5 8 1941 10 62 4 30 4 5 8 
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  Femei Bărbaţi  
An 

pensionare  Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 
de cotizare 

Stagiul Minim de 
cotizare Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 

de cotizare 
Stagiul Minim de 

cotizare 
an luna an luna ani luni ani luni ani luni an luna ani luni ani luni ani luni 

2004 3 1946 11 57 4 25 4 5 8 1941 11 62 4 30 4 5 8 
2004 4 1946 12 57 4 25 4 5 8 1941 12 62 4 30 4 5 8 
2004 5 1947 1 57 4 25 4 5 8 1942 1 62 4 30 4 5 8 
2004 6 1947 1 57 5 25 5 5 10 1942 1 62 5 30 5 5 10 
2004 7 1947 2 57 5 25 5 5 10 1942 2 62 5 30 5 5 10 
2004 8 1947 3 57 5 25 5 5 10 1942 3 62 5 30 5 5 10 
2004 9 1947 4 57 5 25 5 5 10 1942 4 62 5 30 5 5 10 
2004 10 1947 5 57 5 25 5 5 10 1942 5 62 5 30 5 5 10 
2004 11 1947 6 57 5 25 5 5 10 1942 6 62 5 30 5 5 10 
2004 12 1947 6 57 6 25 6 6 0 1942 6 62 6 30 6 6 0 
2005 1 1947 7 57 6 25 6 6 0 1942 7 62 6 30 6 6 0 
2005 2 1947 8 57 6 25 6 6 0 1942 8 62 6 30 6 6 0 
2005 3 1947 9 57 6 25 6 6 0 1942 9 62 6 30 6 6 0 
2005 4 1947 10 57 6 25 6 6 0 1942 10 62 6 30 6 6 0 
2005 5 1947 11 57 6 25 6 6 0 1942 11 62 6 30 6 6 0 
2005 6 1947 11 57 7 25 7 6 2 1942 11 62 7 30 7 6 2 
2005 7 1947 12 57 7 25 7 6 2 1942 12 62 7 30 7 6 2 
2005 8 1948 1 57 7 25 7 6 2 1943 1 62 7 30 7 6 2 
2005 9 1948 2 57 7 25 7 6 2 1943 2 62 7 30 7 6 2 
2005 10 1948 2 57 8 25 8 6 4 1943 2 62 8 30 8 6 4 
2005 11 1948 3 57 8 25 8 6 4 1943 3 62 8 30 8 6 4 
2005 12 1948 4 57 8 25 8 6 4 1943 4 62 8 30 8 6 4 
2006 1 1948 5 57 8 25 8 6 4 1943 5 62 8 30 8 6 4 
2006 2 1948 5 57 9 25 9 6 6 1943 5 62 9 30 9 6 6 
2006 3 1948 6 57 9 25 9 6 6 1943 6 62 9 30 9 6 6 
2006 4 1948 7 57 9 25 9 6 6 1943 7 62 9 30 9 6 6 
2006 5 1948 8 57 9 25 9 6 6 1943 8 62 9 30 9 6 6 
2006 6 1948 8 57 10 25 10 6 8 1943 8 62 10 30 10 6 8 
2006 7 1948 9 57 10 25 10 6 8 1943 9 62 10 30 10 6 8 
2006 8 1948 10 57 10 25 10 6 8 1943 10 62 10 30 10 6 8 
2006 9 1948 11 57 10 25 10 6 8 1943 11 62 10 30 10 6 8 
2006 10 1948 11 57 11 25 11 6 10 1943 11 62 11 30 11 6 10 
2006 11 1948 12 57 11 25 11 6 10 1943 12 62 11 30 11 6 10 
2006 12 1949 1 57 11 25 11 6 10 1944 1 62 11 30 11 6 10 
2007 1 1949 2 57 11 25 11 6 10 1944 2 62 11 30 11 6 10 
2007 2 1949 2 58 0 26 0 7 0 1944 2 63 0 31 0 7 0 
2007 3 1949 3 58 0 26 0 7 0 1944 3 63 0 31 0 7 0 
2007 4 1949 4 58 0 26 0 7 0 1944 4 63 0 31 0 7 0 
2007 5 1949 5 58 0 26 0 7 0 1944 5 63 0 31 0 7 0 
2007 6 1949 5 58 1 26 2 7 4 1944 5 63 1 31 2 7 4 
2007 7 1949 6 58 1 26 2 7 4 1944 6 63 1 31 2 7 4 
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  Femei Bărbaţi  
An 

pensionare  Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 
de cotizare 

Stagiul Minim de 
cotizare Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 

de cotizare 
Stagiul Minim de 

cotizare 
an luna an luna ani luni ani luni ani luni an luna ani luni ani luni ani luni 

2007 8 1949 7 58 1 26 2 7 4 1944 7 63 1 31 2 7 4 
2007 9 1949 8 58 1 26 2 7 4 1944 8 63 1 31 2 7 4 
2007 10 1949 8 58 2 26 4 7 8 1944 8 63 2 31 4 7 8 
2007 11 1949 9 58 2 26 4 7 8 1944 9 63 2 31 4 7 8 
2007 12 1949 10 58 2 26 4 7 8 1944 10 63 2 31 4 7 8 
2008 1 1949 11 58 2 26 4 7 8 1944 11 63 2 31 4 7 8 
2008 2 1949 11 58 3 26 6 8 0 1944 11 63 3 31 6 8 0 
2008 3 1949 12 58 3 26 6 8 0 1944 12 63 3 31 6 8 0 
2008 4 1950 1 58 3 26 6 8 0 1945 1 63 3 31 6 8 0 
2008 5 1950 2 58 3 26 6 8 0 1945 2 63 3 31 6 8 0 
2008 6 1950 2 58 4 26 8 8 4 1945 2 63 4 31 8 8 4 
2008 7 1950 3 58 4 26 8 8 4 1945 3 63 4 31 8 8 4 
2008 8 1950 4 58 4 26 8 8 4 1945 4 63 4 31 8 8 4 
2008 9 1950 5 58 4 26 8 8 4 1945 5 63 4 31 8 8 4 
2008 10 1950 5 58 5 26 10 8 8 1945 5 63 5 31 10 8 8 
2008 11 1950 6 58 5 26 10 8 8 1945 6 63 5 31 10 8 8 
2008 12 1950 7 58 5 26 10 8 8 1945 7 63 5 31 10 8 8 
2009 1 1950 8 58 5 26 10 8 8 1945 8 63 5 31 10 8 8 
2009 2 1950 8 58 6 27 0 9 0 1945 8 63 6 32 0 9 0 
2009 3 1950 9 58 6 27 0 9 0 1945 9 63 6 32 0 9 0 
2009 4 1950 10 58 6 27 0 9 0 1945 10 63 6 32 0 9 0 
2009 5 1950 11 58 6 27 0 9 0 1945 11 63 6 32 0 9 0 
2009 6 1950 11 58 7 27 2 9 4 1945 11 63 7 32 2 9 4 
2009 7 1950 12 58 7 27 2 9 4 1945 12 63 7 32 2 9 4 
2009 8 1951 1 58 7 27 2 9 4 1946 1 63 7 32 2 9 4 
2009 9 1951 2 58 7 27 2 9 4 1946 2 63 7 32 2 9 4 
2009 10 1951 2 58 8 27 4 9 8 1946 2 63 8 32 4 9 8 
2009 11 1951 3 58 8 27 4 9 8 1946 3 63 8 32 4 9 8 
2009 12 1951 4 58 8 27 4 9 8 1946 4 63 8 32 4 9 8 
2010 1 1951 5 58 8 27 4 9 8 1946 5 63 8 32 4 9 8 
2010 2 1951 5 58 9 27 6 10 0 1946 5 63 9 32 6 10 0 
2010 3 1951 6 58 9 27 6 10 0 1946 6 63 9 32 6 10 0 
2010 4 1951 7 58 9 27 6 10 0 1946 7 63 9 32 6 10 0 
2010 5 1951 8 58 9 27 6 10 0 1946 8 63 9 32 6 10 0 
2010 6 1951 8 58 10 27 8 10 4 1946 8 63 10 32 8 10 4 
2010 7 1951 9 58 10 27 8 10 4 1946 9 63 10 32 8 10 4 
2010 8 1951 10 58 10 27 8 10 4 1946 10 63 10 32 8 10 4 
2010 9 1951 11 58 10 27 8 10 4 1946 11 63 10 32 8 10 4 
2010 10 1951 11 58 11 27 10 10 8 1946 11 63 11 32 10 10 8 
2010 11 1951 12 58 11 27 10 10 8 1946 12 63 11 32 10 10 8 
2010 12 1952 1 58 11 27 10 10 8 1947 1 63 11 32 10 10 8 
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  Femei Bărbaţi  
An 

pensionare  Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 
de cotizare 

Stagiul Minim de 
cotizare Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 

de cotizare 
Stagiul Minim de 

cotizare 
an luna an luna ani luni ani luni ani luni an luna ani luni ani luni ani luni 

2011 1 1952 2 58 11 27 10 10 8 1948 2 63 11 32 10 10 8 
2011 2 1952 2 59 0 28 0 11 0 1947 2 64 0 33 0 11 0 
2011 3 1952 3 59 0 28 0 11 0 1947 3 64 0 33 0 11 0 
2011 4 1952 4 59 0 28 0 11 0 1947 4 64 0 33 0 11 0 
2011 5 1952 5 59 0 28 0 11 0 1947 5 64 0 33 0 11 0 
2011 6 1952 5 59 1 28 2 11 4 1947 5 64 1 33 2 11 4 
2011 7 1952 6 59 1 28 2 11 4 1947 6 64 1 33 2 11 4 
2011 8 1952 7 59 1 28 2 11 4 1947 7 64 1 33 2 11 4 
2011 9 1952 8 59 1 28 2 11 4 1947 8 64 1 33 2 11 4 
2011 10 1952 8 59 2 28 4 11 8 1947 8 64 2 33 4 11 8 
2011 11 1952 9 59 2 28 4 11 8 1947 9 64 2 33 4 11 8 
2011 12 1952 10 59 2 28 4 11 8 1947 10 64 2 33 4 11 8 
2012 1 1952 11 59 2 28 4 11 8 1947 11 64 2 33 4 11 8 
2012 2 1952 11 59 3 28 6 12 0 1947 11 64 3 33 6 12 0 
2012 3 1952 12 59 3 28 6 12 0 1947 12 64 3 33 6 12 0 
2012 4 1953 1 59 3 28 6 12 0 1948 1 64 3 33 6 12 0 
2012 5 1953 2 59 3 28 6 12 0 1948 2 64 3 33 6 12 0 
2012 6 1953 2 59 4 28 8 12 4 1948 2 64 4 33 8 12 4 
2012 7 1953 3 59 4 28 8 12 4 1948 3 64 4 33 8 12 4 
2012 8 1953 4 59 4 28 8 12 4 1948 4 64 4 33 8 12 4 
2012 9 1953 5 59 4 28 8 12 4 1948 5 64 4 33 8 12 4 
2012 10 1953 5 59 5 28 10 12 8 1948 5 64 5 33 10 12 8 
2012 11 1953 6 59 5 28 10 12 8 1948 6 64 5 33 10 12 8 
2012 12 1953 7 59 5 28 10 12 8 1948 7 64 5 33 10 12 8 
2013 1 1953 8 59 5 28 10 12 8 1948 8 64 5 33 10 12 8 
2013 2 1953 9 59 6 29 0 13 0 1948 8 64 6 34 0 13 0 
2013 3 1953 9 59 6 29 0 13 0 1948 9 64 6 34 0 13 0 
2013 4 1953 10 59 6 29 0 13 0 1948 10 64 6 34 0 13 0 
2013 5 1953 11 59 6 29 0 13 0 1948 11 64 6 34 0 13 0 
2013 6 1953 11 59 7 29 2 13 4 1948 11 64 7 34 2 13 4 
2013 7 1953 12 59 7 29 2 13 4 1948 12 64 7 34 2 13 4 
2013 8 1954 1 59 7 29 2 13 4 1949 1 64 7 34 2 13 4 
2013 9 1954 2 59 7 29 2 13 4 1949 2 64 7 34 2 13 4 
2013 10 1954 2 59 8 29 4 13 8 1949 2 64 8 34 4 13 8 
2013 11 1954 3 59 8 29 4 13 8 1949 3 64 8 34 4 13 8 
2013 12 1954 4 59 8 29 4 13 8 1949 4 64 8 34 4 13 8 
2014 1 1954 5 59 8 29 4 13 8 1949 5 64 8 34 4 13 8 
2014 2 1954 5 59 9 29 6 14 0 1949 5 64 8 34 4 13 8 
2014 3 1954 6 59 9 29 6 14 0 1949 6 64 9 34 6 14 0 
2014 4 1954 7 59 9 29 6 14 0 1949 7 64 9 34 6 14 0 
2014 5 1954 8 59 9 29 6 14 0 1949 8 64 9 34 6 14 0 
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  Femei Bărbaţi  
An 

pensionare  Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 
de cotizare 

Stagiul Minim de 
cotizare Data naştere Vârsta standard Stagiu complet 

de cotizare 
Stagiul Minim de 

cotizare 
an luna an luna ani luni ani luni ani luni an luna ani luni ani luni ani luni 

2014 6 1954 8 59 10 29 8 14 4 1949 8 64 10 34 8 14 4 
2014 7 1954 9 59 10 29 8 14 4 1949 9 64 10 34 8 14 4 
2014 8 1954 10 59 10 29 8 14 4 1949 10 64 10 34 8 14 4 
2014 9 1954 11 59 10 29 8 14 4 1949 11 64 10 34 8 14 4 
2014 10 1954 11 59 11 29 10 14 8 1949 11 64 11 34 10 14 8 
2014 11 1954 12 59 11 29 10 14 8 1949 12 64 11 34 10 14 8 
2014 12 1955 1 59 11 29 10 14 8 1950 1 64 11 34 10 14 8 
2015 1 1955 2 59 11 29 10 14 8 1950 2 64 11 34 10 14 8 
2015 2 1955 2 60 0 30 0 15 0 1950 2 65 0 35 0 15 0 
2015 3 1955 3 60 0 30 0 15 0 1950 3 65 0 35 0 15 0 
2015 4 1955 4 60 0 30 0 15 0 1950 4 65 0 35 0 15 0 
2015 5 1955 5 60 0 30 0 15 0 1950 5 65 0 35 0 15 0 
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Anexa 3 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 

 
Cerere pentru acordare 
PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ 

 
 

                                        DOMNULE PRESEDINTE, 
 
Subsemnatul(a) ______________________________________________, cu codul personal de 

asigurare socială __________________________, domiciliat(ă) în 
localitatea __________________________________, 
str. _______________________________________________ nr. _________, bl. _______, sc. 
_________ , et.  ______, ap. ____ judeţul(sector) ___________________________, posesor act 
identitate seria _____ nr. ____________, eliberat de __________________ la data de __________ născut 
la data de _________ în localitatea / judeţul ____________________________________ fiul(fiica) lui 
____________________ şi al _____________________ solicit înscrierea la pensie pentru limită de 
vârstă 

 
 

Cu data de   
 

În acest scop depun următoarele acte: 
- Carnet de muncă seria ___ nr. ____________ original şi copie sau adeverinţa nr. 

__________________ pentru perioadele de cotizare în alte sisteme; 
- Livret militar seria _______ nr. _______________ original şi copie  
- Adeverinţă certificare perioadă de studii învăţământ superior nr. _________ din 

______________, din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi 
certificarea absolvirii acestora - original 

- Adeverinţă privind perioadele valorificate la calculul pensiei din alte sisteme de pensii 
obligatorii, eliberată de casa de pensii din sistemul public – original 

- Copie după actul de identitate / acte stare civilă, conformate cu originalul de către filială 
 

 

Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii 
neadevărate că: 

 
- sunt    asigurat(ă)  
- primesc  o altă pensie sau ajutor social  
- primesc  indemnizaţie  
- primesc  indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin  
- primesc  indemnizaţie de handicapat  
- primesc  indemnizaţie DL 118/1990  
- primesc  indemnizaţie L. 189/2000  

 
Optez pentru următoarele perioade asimilate: 

- cursuri de zi ale învăţământului universitar  
- serviciul militar  

 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa de Asigurări a Avocaţilor orice schimbare ce va 
surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă 
oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. 

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. 
 

DATA ______________ Semnătura, 
 
 
 
 
 

Nr.   
Data  
 

(se completează toate căsuţele cu DA / NU) 
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Anexa 4 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 

 
 
 

DOMNULUI   PRESEDINTE  AL  FILIALEI ______________ 
A  CASEI  DE  ASIGURARI  A  AVOCATILOR  DIN  ROMANIA 

 
 
Cerere pentru acordare 

PENSIE DE RETRAGERE DEFINITIVĂ DIN PROFESIE 
 

 
DOMNULE PRESEDINTE, 

 
Subsemnatul(a) __________________________________________, cu codul personal de asigurare 

socială __________________________, domiciliat(ă) în 
localitatea __________________________________, 
str. _______________________________________________ nr. _________, bl. _______, sc. 
_________ , et.  ______, ap. ____ judeţul(sector) ___________________________, posesor act 
identitate seria _____ nr. ____________, eliberat de __________________ la data de __________ născut 
la data de _________ în localitatea / judeţul ____________________________________ fiul(fiica) lui 
____________________ şi al _____________________ solicit înscrierea la pensie de retragere 
definitivă din profesie 

 
 

Cu data de   
 

În acest scop depun următoarele acte: 
- Carnet de muncă seria ___ nr. ____________ original şi copie sau adeverinţa nr. 

__________________ pentru perioadele de cotizare în alte sisteme; 
- Livret militar seria _______ nr. _______________ original şi copie  
- Adeverinţă certificare perioadă de studii învăţământ superior nr. _________ din 

______________, din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi 
certificarea absolvirii acestora - original 

- Adeverinţă privind perioadele valorificate în sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa 
de pensii - original  

- Copie după actul de identitate / stare civilă, conformat cu originalul de către filială 
- Decizie de radiere din profesia de avocat  

 

Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii 
neadevărate că: 

 
- sunt    asigurat(ă)  
- primesc  o altă pensie sau ajutor social  
- primesc  indemnizaţie  
- primesc  indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin  
- primesc  indemnizaţie de handicapat  
- primesc  indemnizaţie DL 118/1990  
- primesc  indemnizaţie L. 189/2000  

 
Optez pentru următoarele perioade asimilate: 

- cursuri de zi ale învăţământului universitar  
- serviciul militar  

 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa de Asigurări a Avocaţilor orice schimbare ce va 
surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă 
oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. 

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. 
 

DATA ______________ Semnătura, 

Nr.   
Data  

(se completează toate căsuţele cu DA / NU) 
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Anexa 5 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 
 
 
 

DOMNULUI   PRESEDINTE  AL  FILIALEI ______________ 
A  CASEI  DE  ASIGURARI  A  AVOCATILOR  DIN  ROMANIA 

 
 

 
Cerere pentru acordare 
PENSIE DE RETRAGERE ANTICIPATĂ DEFINITIVĂ DIN PROFESIE 
 
 
 
 
 
 

                       DOMNULE PRESEDINTE, 
 
 

 
Subsemnatul(a) __________________________________________, cu codul personal de asigurare 

socială __________________________, domiciliat(ă) în 
localitatea __________________________________, 
str. _______________________________________________ nr. _________, bl. _______, sc. 
_________ , et.  ______, ap. ____ judeţul(sector) ___________________________, posesor act 
identitate seria _____ nr. ____________, eliberat de __________________ la data de __________ născut 
la data de _________ în localitatea / judeţul ____________________________________ fiul(fiica) lui 
____________________ şi al _____________________ solicit înscrierea la pensie pentru pensie de 
retragere anticipată definitivă din profesie. 

 
 

Cu data de   
 

În acest scop depun următoarele acte: 
- Carnet de muncă seria ___ nr. ____________ original şi copie sau adeverinţa nr. 

__________________ pentru perioadele de cotizare în alte sisteme; 
- Copie după actul de identitate / stare civilă, conformat cu originalul de către filială 
-     Decizie de radiere din profesia de avocat, dupa caz  

 

Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii 
neadevărate că: 

 
- sunt    asigurat(ă)  
- primesc  o altă pensie sau ajutor social  
- primesc  indemnizaţie  
- primesc  indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin  
- primesc  indemnizaţie de handicapat  
- primesc  indemnizaţie DL 118/1990  
- primesc  indemnizaţie L. 189/2000  

 
 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa de Asigurări a Avocaţilor orice schimbare ce va 
surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă 
oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. 

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. 
 
 

DATA ______________ Semnătura, 
 

 
 
 

(se completează toate căsuţele cu DA / NU) 

Nr.   
Data  
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Anexa 6 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 

 
 
 

 
 
 

DOMNULUI   PRESEDINTE  AL  FILIALEI ______________ 
A  CASEI  DE  ASIGURARI  A  AVOCATILOR  DIN  ROMANIA 

 
                       DOMNULE PRESEDINTE, 
 

 
Subsemnatul(a) ______________________________________________, cu codul personal de 

asigurare socială __________________________, domiciliat(ă) în 
localitatea __________________________________, 
str. _______________________________________________ nr. _________, bl. _______, sc. 
_________ , et.  ______, ap. ____ judeţul(sector) ___________________________, posesor act 
identitate seria _____ nr. ____________, eliberat de __________________ la data de __________ născut 
la data de _________ în localitatea / judeţul ____________________________________ fiul(fiica) lui 
____________________ şi al _____________________ solicit înscrierea la pensie de invaliditate. 

 

În acest scop depun următoarele acte: 
- Carnet de muncă seria ___ nr. ____________ original şi copie sau adeverinţa nr. 

__________________ pentru perioadele de cotizare în alte sisteme; 
- Livret militar seria _______ nr. _______________ original şi copie  
- Adeverinţă (original) certificare perioadă de studii învăţământ superior nr. _________ din 

______________, din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi 
certificarea absolvirii acestora; 

- Dovada încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul 
acesteia __________________ 

- Decizia de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale 
- original  

- Adeverinţă privind perioadele valorificate în sisteme de pensii obligatorii, eliberată de casa 
de pensii - original. 

- Copie după actul de identitate/stare civila - conformat cu originalul de către filială. 
Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii 

neadevărate că: 
 

- sunt    asigurat(ă)  
- primesc  o altă pensie sau ajutor social  
- primesc  indemnizaţie  
- primesc  indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin  
- primesc  indemnizaţie de handicapat  
- primesc  indemnizaţie DL 118/1990  
- primesc  indemnizaţie L. 189/2000  

 

Optez pentru următoarele perioade asimilate: 
- cursuri de zi ale învăţământului universitar  
- serviciul militar  

 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa de Asigurări a Avocaţilor orice schimbare ce va 
surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă 
oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. 

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. 
 

DATA ______________ Semnătura, 
  

 

(se completează toate căsuţele cu DA / NU) 
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Anexa 7 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 

 
DOMNULUI   PRESEDINTE  AL  FILIALEI ______________ 

A  CASEI  DE  ASIGURARI  A  AVOCATILOR  DIN  ROMANIA 
 

Cerere pentru acordare:  

PENSIE    DE    URMAŞ  
INDEMNIZATIE URMAS  
AJUTOR URMAS   6 luni  
 

                       DOMNULE PRESEDINTE, 
 

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________, în 
calitate de soţ supravieţuitor / fiu / fiica / tutore (se încercuieşte categoria), cu codul personal de asigurare 
socială __________________________________, domiciliat(ă) în localitatea 
________________________________________________________________________________, str 
_______________________________________________________ nr. __________, bl. 
______________, sc. _________ , et.  ___________, ap. ________ judeţul(sector) 
___________________________, posesor act identitate seria _____ nr. ____________, eliberat de 
_______________________ la data de _____________ născut la data de _________________ în 
localitatea / judeţul ____________________________________ fiul(fiica) lui ____________________ şi 
al _____________________ solicit înscrierea la pensie de urmaş după 
_______________________________________________________ decedat(ă) la data de ___________ 
în calitate de asigurat / pensionar având codul personal de asigurări sociale ________________________ 
/ talon pensie nr. ______________ pentru: 

 

 

 În acest scop, dupa caz, depun următoarele acte: 
- Carnet de muncă seria ___ nr. ____________, original şi copie sau adeverinţa nr. 

__________________ pentru perioadele de cotizare în alte sisteme – al susţinătorului 
decedat; 

- Livret militar seria _______ nr. _______________, original şi copie – al susţinătorului 
decedat 

- Adeverinţă certificare perioadă de studii învăţământ superior nr. _________ din 
______________, din care să rezulte durata normală, perioada studiilor si forma de 
invatamant (cursuri zi / fara frecventa), precum şi certificarea absolvirii acestora – pentru 
susţinătorul decedat (original); 

- Certificatul de deces (copie conformat cu );  
- Actele de identitate / stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz 

(original şi copie);  
- Adeverinţă de studii - elev sau student (original) 
- Adeverinţă privind perioadele valorificate la calculul pensiei din alte sisteme de pensii 

obligatorii, eliberată de casa de pensii din sistemul public – pentru situatia in care 
susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar din alte sisteme de pensii (original) 

- Decizie de pensie, talon de plata a pensiei al sotului supravietuitor – in cazul in care a 
realizat stagiu de cotizare in sisteme de pensii obligatorii (original şi copie); 

- Decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);  
 

DECLARATIE  - vezi verso 
 

Optez pentru următoarele perioade asimilate: 
 

- cursuri de zi ale învăţământului universitar  
- serviciul militar  

 

DOMNULUI   PRESEDINTE  AL  FILIALEI ______________ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

Nr.   
Data  
 

(se completează toate căsuţele cu DA / NU) 
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DECLARAŢIE 

(verso) 
 
 
Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii 

neadevărate că: 
 
 

- am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de   
omor asupra susţinătorului decedat  

- sunt asigurat(ă)  
- primesc  o altă pensie sau ajutor social  
- primesc  indemnizaţie  
- primesc  indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin  
- primesc  indemnizaţie de handicapat  
- primesc  indemnizaţie DL 118/1990  
- s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat  
- după decesul susţinătorului m-am recăsătorit  

 
Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar sau universitar să 

prezint în termen de 15 zile, la Casa de Asigurări a Avocaţilor, dovada continuării studiilor (în cazul copiilor 
urmaşi). 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa de Asigurări a Avocaţilor orice schimbare ce va 
surveni în cele declarate mai sus. În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă 
oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii. 

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat. 
 

DATA ______________ Semnătura, 
 

(se completează toate căsuţele cu DA / NU) 
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Anexa 8 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 

BAROUL________________               Nr._______/_________ 
 
 
 
 
 
 
     A D E V E R I N Ţ Ă 
 
 
 
          Se adevereşte prin prezenta că domnul(d-na) avocat__________________ 
a fost înscris(ă) ca avocat în Baroul______________________prin Decizia 
nr.___din___________începând cu data de _________________. 
          Prin Decizia nr.____din_______emisă de Consiliul Baroului ______________ 
domnul(d-na) _______________________________________________ şi-a deschis 
cabinet de avocatură începând cu data de_______________ , fiind în evidenţă pe ,,Tabloul 
avocaţilor din Baroul _______________________”. 
         Din dosarul profesional nr.______,aflat în arhiva Baroului rezultă că domnul 
avocat(ă)___________________________a practicat profesia de avocat de la data 
de_______________________până la data de____________________  _solicitând 
stabilirea drepturilor de pensie începând cu data de __________________în sistemul de 
asigurări sociale ale avocaţilor. 
         S-a eliberat prezenta la cerere, fiindu-i necesară la Filiala _____________________ 
a  Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru întocmirea dosarului de pensionare . 
 
 
 
   D E C A N,                    SECRETAR, 
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Anexa 9 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 
 
 BAROUL __________________                                          Nr. inreg. _____ /________ 

 
 
 
 
 

ADEVERINTA 
 - venituri brute - 

 
 
 
 

Se adevereşte prin prezenta ca d-nul(a) avocat ___________________________ 

titular(ă) al Cabinetului de avocatură  „_______________________________________” 

aflat(ă) în evidenţă pe Tabloul avocaţilor Baroului_______________, a realizat lunar în 

perioada: ____________________________ următoarele venituri brute (încasări din 

onorarii) preluate din ştatele de plată. 

  
luna An_______ An_______ An_______ An_______ An_______ An_______ An_______ An_______

ian         

feb         

mar         

apr         

mai         

iun         

iul         

aug         

sep         

oct         

nov         

dec         

 TOTAL         
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luna 
An_____

__ 

An_____

__ 

An_____

__ 

An_____

__ 

An_____

__ 

An_____

__ 

An_____

__ 

An_____

__ 

ian         

feb         

mar         

apr         

mai         

iun         

iul         

aug         

sep         

oct         

nov         

dec         

 TOTAL         

 
 Menţionăm că nu au fost incluse încasările din oficii, încasările din procesele cu 
străinii, concediile medicale şi indemnizaţiile de conducere. 
  

S-a eliberat prezenta, fiindu-i necesară la stabilirea drepturilor de pensie.  
 
 
 
 
                  DECAN,                                                                 CONTABIL ŞEF, 
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Anexa 10 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 
 
FILIALA ________________________ A 
CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR 
 
Nr.înreg.________din___________ 
 
   

A D E V E R I N Ţ Ă 
calcul pensie 

  
         Se adevereşte prin prezenta că, domnul _______________________________________ având 
 CNP/________________________________domiciliat în ____________________________ 
____________________________ avocat definitiv înscris  pe ,,Tabloul Avocaţilor” din 
Baroul______________________a realizat venituri brute din onorarii în perioada: 
_________________________sume, la care a achitat lunar, contribuţia obiligatorie la constituirea fondurilor C.A.A. 
(o cotă procentuală  din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota  minimă 
obligatorie şi nici mai mult de cota maximă de contribuţie obligatorie)*   
 

 
LUNA 

___ANUL__/____ 
Venit brut realizat 
    din onorarii 

____________ 
Cotă contribuţie 
    fond CAA* 

Ianuarie   
Februarie   
Martie   
Aprilie   
Mai   
Iunie   
Iulie   
August   
Septembrie   
Octombrie   
Noiembrie   
Decembrie   
TOTAL:   

  
Menţiuni :( lunile în care a beneficiat de indemnizaţie CM, unde este cazul)_________________________________________  
S-a eliberat prezenta, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, de către Casa de Asigurări a Avocaţilor din România.
    

 

FILIALA  ____________________ 
A CASEI DE ASIGURARI A 

AVOCAŢILOR 
Confirmăm exactitatea veniturilor brute realizate din onorarii 

menţionate  în  prezenta adeverinţă ( prin verificarea registrelor 
de încasări şi plăţi, a chitanţelor, extraselor bancare, etc. ) si 

plata cotelor de contribuţii obligatorii in condiţiile prevăzute de 
Statutul C.A.A. 

 
 
AVOCAT ____________________________ 

La achitarea contribuţiei lunare la fondul de pensii al sistemului CAA 
am atestat in scris si sub semnătura veniturile brute lunare realizate din 

onorarii in luna pentru care am efectuat plata cotelor obligatorii de 
contribuţie în condiţiile prevăzute de Statutul C.A.A. 

 
Semnătura, 

PRESEDINTE, 
 
 
 
 

L.S. 

CONTABIL ŞEF, 

 
Filiala C.A.A. poarta întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise. 
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Anexa 11 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 

 

FILIALA  ___________________  
A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR 
 

                                  Nr.___din_______ 
 
 
 
     A D E V E R I N Ţ Ă 
 
 
 
        Se adevereşte prin prezenta că domnul(d-na) avocat ____________________ 
aflat(ă)   în evidenţă  pe   ” Tabloul avocaţilor din Baroul  Bucureşti ”  cu cabinet de 
avocatură, a contribuit la fondul pentru pensia suplimentară la Casa de Asigurări a 
Avocaţilor de la data de _______________ până la data de ___________________ 
astfel: 

- de la data de __________ până la data de ___________  cu cota de _____ % 
- de la data de __________ până la data de ___________  cu cota de _____ % 
- de la data de __________ până la data de ___________  cu cota de _____ % 
- de la data de __________ până la data de ___________  cu cota de _____ % 
- de la data de __________ până la data de ___________  cu cota de _____ % 
- de la data de __________ până la data de ___________  cu cota de _____ % 

 
Aceste cote s-au preluat din ştatele de plată aflate în arhiva _______________ 

până la data de _____________  când şi-a înfiinţat cabinet de avocatură. 
S-a eliberat prezenta la cerere, fiindu-i necesară la stabilirea drepturilor de 

pensie în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor. 
 
 
 
 
            PRESEDINTE,                                          CONTABIL ŞEF, 
 
 
    L.S. 
 

         
 

 Avocaţii au contribuit la pensia suplimentară începând cu data de 1august 1969. 
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Anexa 12 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
              
 
 
 FILIALA_______________                                                         Nr. inreg. _____ /________ 
A CASEI DE ASIGURARI A AVOCAŢILOR 
 
 

PROCES VERBAL  

încheiat astăzi, ___________  
 

în şedinţa de Consiliu al Filialei ___________________ a C.A.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Urmare a referatului prezentat de d-na contabil şef __________________ , şi în 
conformitate cu art.46 alin. 3  din Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, 
Consiliul de conducere atestă faptul că în prezent, în arhiva ce o deţine lipsesc ştatele de plată sau 
alte acte doveditoare a încasărilor lunare realizate de avocaţi în perioada: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
Menţiuni*: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 Prezentul Proces verbal s-a întocmit în două exemplare, din care unul rămâne în păstrarea 
acestei instituţii, al-II-lea exemplar fiind anexat la actele ce vor fi înaintate Casei de Asigurări a 
Avocaţilor din România spre stabilirea drepturilor de pensie pentru **   
__________________________________ a d-nei/d-lui av. _______________   
_________________________ . 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       PREŞEDINTE,                                                                 
                      
                                                                                              

L.S. 
 
 

*  - se motivează lipsa actelor din arhivă; 
**   - tipul pensiei solicitate. 

compus din:  
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Anexa 13 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 

DECLARATIE 

 

 

 
 Subsemnatul av. ________________________________________ 

domiciliat în _________________________________________________ 

____________________________________________________________ , 

pentru perioada ____________________ în care nu se regăsesc în arhivă 

ştatele de plată din care să rezulte încasările lunare efectuate, declar 

pe propria răspundere că am exercitat profesia de avocat în cadrul 

Baroului ____________________  realizând lunar încasări din onorarii şi 

am achitat obligaţiile legale la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor. 

 

 

       Data,                                                     Semnătură,  
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Anexa 14 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 

 

SITUATIE  DIFERENŢE  PLĂŢI  
   

ANUL ______ 
 

LUNA INCASARI DIN 
ONORARII 

COTA CORECT 
CALCULATA COTA ACHITATA DIFERENTE COTA 

(+ /-) 
Ianuarie     

Februarie     

Martie     

Aprilie     

Mai     

Iunie     

Iulie     

August     

Septembrie     

Octombrie     

Noiembrie     

Decembrie     

TOTAL     

 
ANUL ______ 

 

LUNA INCASARI DIN 
ONORARII 

COTA CORECT 
CALCULATA COTA ACHITATA DIFERENTE COTA 

(+/ -- )                          
Ianuarie     

Februarie     

Martie     

Aprilie     

Mai     

Iunie     

Iulie     

August     

Septembrie     

Octombrie     

Noiembrie     

Decembrie     

TOTAL     

 
                                                                    INSPECTOR, 
                  L.S. 
 
* În situaţia în care există diferenţe de achitat de către avocat, vă rugăm a ne anexa o 
copie după chitanţa cu care s-a efectuat plata pentru diferenţă.  



 

36 
 

 
 
Anexa 15 la Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor 
 
FILIALA___________________   
A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR 
 Nr.înreg.________din_________ 
 
 
 
                  PROCES – VERBAL 
                                                      încheiat la data de__________ 
 

 
     Conducerea Filialei ____________________ a Casei de Asigurări a Avocaţilor, verificând actele 
dosarului de pensionare  privind pe domnul(d-na) avocat  __________________________          
aflat(ă) în evidenţă pe,, Tabloul avocaţilor din Baroul______________________ cu cabinet de avocatură, 
se constată următoarele: 
    Prin cererea înregistrată sub nr.______din____________domnul(d-na) avocat a solicitat  întocmirea 
dosarului de pensionare pentru pensie * ____________________________________                  
începând cu data de__________________. 
    Petiţionarul este născut la data de __________ fiind în vârstă de _____ ani, ____ luni, vârsta standard de 
pensionare fiind de ____ ani, ____ luni,  în sistemul de asigurări sociale  al  avocaţilor, având total stagiu 
de cotizare (vechime în muncă) de  _______ ani, ______ luni, _____ zile, din care: 
         - în profesia de avocat _______ ani, ____ luni, _____ zile. 
         - stagiu asimilat _______ ani, ____ luni, _____ zile. 
    Stagiul complet de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor (conf.O.U.G. nr.221/2000 
aprobată prin Legea nr.452/2001) este de ____ ani, ___ luni, __ zile; 
    La fondul pentru pensia suplimentară a contribuit** la Casa de Asigurări a Avocaţilor astfel: 
- de la data de __________până la data de ____________cu cota de _____% 
- de la data de __________până la data de___________ _cu cota de_____ % 
- de la data de_________ _până la data de____________ cu cota de_____ % 
- de la data de_________ _până la data de____________ cu cota de_____ % 
- de la data de__________ până la data de____________ cu cota de_____ %  
- de la data de__________ până la data de____________ cu cota de_____ % *** 
         

    Faţă de cele menţionate, Consiliul Filialei___________________a Casei de Asigurări a Avocaţilor 
propune înaintarea dosarului de pensionare la Casa de Asigurări a Avocaţilor din România în vederea 
stabilirii drepturilor de pensie pentru* ____________________în conformitate cu prevederile Legii 
nr.452/2001 pentru aprobarea O.U.G nr.221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor.  
 
     
                            PREŞEDINTE,                                                   CONTABIL ŞEF,  
 
                      
                        L.S.  
 

 
  *   Pensie pentru limită de vârstă, de retragere definitivă din profesie,de retragere anticipată definitivă din 
profesie, de invaliditate, de urmaş 
 **     Avocaţii au contribuit la pensia suplimentară începând cu data de 1 august 1969. 

 *** De la data înfiinţării cabinetului de avocatură până la data deschiderii dreptului de pensie, contribuţia 
la pensia suplimentară nefiind obligatorie, această perioadă se preia din adeverinţa eliberată de cabinetul de 
avocatură, sume confirmate de filială în urma verificării încasărilor din onorarii şi a plăţii cotelor conform 
prevederilor legale.   


