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                                                                            Anexa nr.  1 

RAPORT DE ACTIVITATE S.A.J. 2014 

    Delegații, adrese, sume virate în contul S.A.J., informări, ședințe, referate,  

      îmbunătățiri aduse programului SAJ, diverse  
 

I. Delegații 2014 – emise 1444 delegații 
 
 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. 

62 107 134 128 191 182 111 75 135 104 105 110 

 

Notă: La data de 01.01.2014 erau înscriși în S.A.J. 87 de avocați.  

Până la data de 31.12.2014 mai figurau înscriși în tabelul S.A.J. un număr de 72 avocați, dintre 

care 70 avocați definitivi și 2 avocați stagiari. 

În anul 2013 erau înscriși în S.A.J. 91 de avocați, eliberându-se 1875 delegații. 

În anul 2014 erau înscriși în S.A.J. 87 de avocați eliberându-se 1444 delegații. 

În anul 2014 s-au eliberat cu 431 delegații MAI PUȚIN decât în anul 2013.  

 

II.  Adrese 2014 – înregistrate 1122 adrese       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. 

75 86 110 112 123 105 92 56 93 96 93 81 

  

Notă:  Până la data de 17.01.2014 adresele primite nu au fost repartizate avocaților S.A.J., 

datorită protestului avocaților, inițiat prin . Hotărârea nr. 10/19.12.2013 a Consiliului Baroului Olt

În luna august s-au înregistrat puține adrese datorită vacanței judecătorești. 

 

III. Sume virate în contul SAJ pe anul 2014 - 347.390 lei 
 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. 

36170 

lei 

29400 

lei 

26900 

lei 

24425 

lei 

30475 

lei 

45630 

lei 

17655 

lei 

12850 

lei 

29625 

lei 

47445 

lei 

30805 

lei 

16010 

lei 

- - - - - - - 550 

lei 

curat. 

200 

lei 

curat. 

300 

lei 

curat. 

600 

lei 

curat. 

100 

lei 

curat. 

 

Notă: În contul S.A.J. al Baroului Olt a fost virată suma totală de 347.390 lei, reprezentând 

oficii pe anul 2014. Sumele aferente borderoului nr. 12/2014 (luna decembrie) au fost virate în 

contul S.A.J. al Baroului Olt la data de 27.02.2015, fiind achitate avocaților pe data de 

03.03.2015. Cu această ocazie oficiile pe anul 2014 au fost achitate integral. Pe anul 2013 în 
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contul S.A.J. al Baroului Olt s-a virat suma totală de 399.607 lei (oficii) cu 52.217 lei MAI 

MULT decât suma totală virată pe anul 2014. Diferența între sumele virate în 2013 și cele 

din 2014, se justifică prin modificările aduse codului penal și de procedură penală. Astfel, 

procedura de cameră preliminară duce la o întârziere în soluționarea rapidă a unei cauze 

penale și implicit la depunerea referatului la barou pentru decontarea sumei din oficiu. 
În contul de curatori al Baroului Olt a fost virată suma totală de 1.750 lei, reprezentând sumele 

aferente avocaților curatori pe anul 2014. Sumele acordate avocaților curatori pentru anul 2014 

au fost achitate integral în luna martie 2015. 

După protestul avocaților din SAJ început pe 19.12.2013 și încheiat pe 17.01.2014, Tribunalul 

Olt a început să vireze banii pe oficii în primele zile ale fiecărei luni. 

La această dată urmează să fie plătit borderoul nr. 1/2015 (luna ianuarie), care vor fi virați în 

primele zile ale lunii aprilie.  

 

IV. Informări S.A.J. întocmite și prezentate la ședințele 

Consiliului Baroului Olt pe anul 2014  - 8 informări:   
 

Ian. Feb. Mar. Apr. - Mai Iun. Iul. - aug. Sept.-oct. Noi. - Dec. 

Înreg. 
103/27.01. 

Înreg. 
218/03.03. 

Înreg. 
301/03.04. 

Înreg. 
416/22.05. 

Înreg. 
489/16.06. 

Înreg. 
700/25.08. 

Înreg. 
902/24.10. 

Înreg. 
1059/15.12. 

 

Notă: la ședința de consiliu din luna mai 2014, informarea S.A.J. pentru lunile aprilie-mai 2014 

a fost însoțită de o propunere a secretarului SAJ cu privire la radierea din tablou a avocaților 

pensionari care sunt încă în continuarea activității și care nu pot fi înscriși la oficii, conform 

art. 230 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat și art. 112 din Regulamentul de organizare și 

Funcționare S.A.J. Propunerea a fost aprobată de Consiliul Baroului Olt. 

 

V. Ședințe organizate de Baroul Olt cu avocații înscriși în S.A.J. 
 

Au fost organizate 2 ședințe - pe data de 04.10.2013 și pe data de 26.09.2014, ambele 

la Sala Eugen Ionescu, unde s-au discutat probleme diverse privind activitatea avocaților înscriși 

în S.A.J. și au fost făcute propuneri de îmbunătățire a S.A.J.-ului. 

Aceste ședințe de informare au ajutat atât Consiliul Baroului să identifice probleme 

cu privire la activitatea S.A.J. cât și pe avocații înscriși în tablou, scopul informării acestora cu 

privire la hotărârile ce au fost adoptate fiind atins. 

 

VI. Amenzi aplicate de către instanțe avocaților înscriși în S.A.J.  
 

Pe anul 2014 au fost înregistrate la Baroul Olt un număr de 11 amenzi aplicate de 

către instanțe avocaților înscriși în S.A.J. -  rezolvate de către avocații vizați.  

 

VII. Referate întocmite pentru activitatea desfășurată de avocații 

înscriși în S.A.J. 
 

Pe anul 2014 serviciul S.A.J. a întocmit un număr de 10 referate unor avocați  

înscriși în S.A.J., care priveau activitatea acestora în cadrul S.A.J. Consiliul Baroului a 

hotărât ca avocații pentru care s-au întocmit referate cu privire la activitatea desfășurată să fie 

invitați la ședințele de consiliu pentru a oferi unele explicații și pentru a fi informați cu privire la 

obligațiile ce le revin potrivit hotărârilor consiliului baroului. Această măsură a fost adoptată de 
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consiliu pentru a se evita sesizarea comisiei de disciplină. Avocații invitați au înțeles, în 

principiu, obligațiile ce le revin, astfel că, în prezent, în mod sporadic mai există probleme, ce 

sunt rezolvate cu celeritate. În linii mari, nu mai sunt probleme cu avocații înscriși în S.A.J. 

 

VIII. Îmbunătățiri ale programului informatic SAJ și implicit a 

activității SAJ.  
 

Repartizarea echitabilă a delegațiilor din oficiu a avut consecințe pozitive asupra 

avocaților înscriși în S.A.J., în sensul că fiecare avocat a avut de încasat lunar sau la cel mult 

două luni, bani din oficii și nu s-au mai primit reclamații (verbale/scrise) cu privire la 

obiectivitatea repartizării delegațiilor. 

La ședința SAJ din 26.09.2014 avocaților li s-a prezentat programul - contul 

avocatului – ce poate fi accesat pe site-ul Baroului Olt, modul de utilizare al programului și 

facilitățile pe care acesta la creează. În discuțiile din cadrul acestei ședințe, avocații S.A.J. au fost 

informați că s-a convenit cu Președinta Secției Penale a Tribunalului Olt ca, pentru dosarele 

declinate la alte instanțe, să se stabilească și onorariul cuvenit avocatului desemnat de S.A.J., 

neputând fi transferată această plată către alți ordonatori de credite care nu sunt în raport juridic 

cu Baroul Olt.  

Tot în această ședință s-a discutat și problema deplasării avocaților din S.A.J. la 

solicitarea organelor de cercetare penală (poliție). 

Din luna decembrie, programul "contul avocatului" s-a îmbunătățit, în sensul că 

fiecare delegație emisă se transmite automat (imediat) atât pe e-mailul avocatului cât și în 

contul acestuia. Transmiterea electronică a delegațiilor le permite avocaților să vizualizeze și să 

printeze delegația pentru uzul personal. Tot în acest cont avocații din S.A.J. vor regăsi sumele 

primite pentru activitatea prestată, data încasării acestor sume și referatele (număr delegație, 

nume inculpat, număr dosar, instanța) depuse la barou și înregistrate la plată în programul 

informatic S.A.J. 

În prezent, se lucrează la implementarea programului informatic S.A.J. și pentru 

avocații din teritoriu (Balș, Caracal, Corabia). 

Pe site-ul baroului se afișează lunar delegațiile emise de serviciul SAJ, pe baza 

adreselor primite de la instanțe, parchete, organe de urmărire penală. De asemenea, tot pe site-ul 

baroului se anunță, din timp, când se va face plata oficiilor, respectiv: data, ora și numele 

avocaților care au de încasat oficii, conform borderoului achitat de către Tribunalul Olt. 

Este de dorit ca, pe viitor, acest program informatic S.A.J. să înlocuiască complet 

decizia subiectivă a factorului uman însă, pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar ca 

fiecare dintre avocații S.A.J. să respecte hotărârile consiliului baroului cu privire la numărul 

delegațiilor emise lunar, tabelul cu avocații de serviciu etc. 

În ședința de consiliu din data de 20.06.2014 s-a hotărât ca, începând de la această 

dată coordonarea activității S.A.J. să se realizeze direct de Decanul baroului și tot de la această 

dată s-a hotărât restructurarea postului de Director S.A.J. începând cu data de 15 iulie 2014. 

În ședința SAJ din 26.09.2014 a fost desemnat domnul avocat Ristea Cristian Răzvan 

să asigure, în calitate de împuternicit al consiliul baroului, legătura cu instanțele, parchetele și 
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organele de poliție cu privire la avocații S.A.J., care nu răspund la solicitările de după programul 

de lucru. 

 

IX. Nemulțumiri ale avocaților din S.A.J. 

 

Sumele mici acordate de instanțe la declinarea dosarelor sau la încetarea delegației 

din oficiu la prezentarea apărătorului ales. Aceleași nemulțumiri sunt și cu privire la onorariile 

mici stabilite de instanțe pentru avocații curatori. S-a încercat o rezolvare, dar până la aprobarea 

noului protocol și datorită subfinanțării, sumele nu au fost mărite.  

Până în prezent nu a fost semnat încă Protocolul între U.N.B.R. și Ministerul Justiției 

cu privire la noile onorarii ce se cuvin avocaților din S.A.J., onorarii ce nu au mai fost modificate 

din anul 2008. 

La  începutul anului 2014 au existat întârzieri la plata oficiilor de aproximativ șase 

luni (luna august 2013) din partea ordonatorului de credite - Tribunalul Olt - fapt ce a determinat 

Consiliul Baroului Olt să adopte o hotărâre de declanșare a unei forme de protest constând în 

refuzul de a mai elibera delegații și a mai acorda asistență juridică la nivelul tuturor instanțelor, 

parchetelor și poliției, cu excepția cazurilor urgente (arestare, propunere prelungire arestare) și a 

celor în care se emiseseră deja delegații până la acea dată. 

 

 

                                                                                                Întocmit, 

                                                                                          Lixăndroiu Elena 

 

 
                   

 


