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Criterii și condiții pentru acordarea către avocați de ajutoare 

financiare din fondul de solidaritate constituit la nivelul Baroului Olt 

 

 

Art. 1 – (1) Baroul Olt decontează, pentru beneficiarii prevăzuți de prezentele criterii, 

ajutoare financiare pentru cazuri medicale grave, distinct de ajutorul primit de avocati din 

Fondul de Solidaritate aprobat la nivel UNBR. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se referă la urgente medicale si cure de tratament 

recomandate de medicul specialist care poat să difere ca durată în funcție de afecțiune; 

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se decontează individual; 

(4) Un solicitant poate beneficia de o singură decontare pe an; 

(5) Decontarea prevăzută la art. 1 se va suporta din contul de solidaritate constituit 

distinct la nivelul Baroului Olt, din contributiile lunare ale avocatilor  în limita unei sume de 

(propun maxim.3.000 euro) ce va fi incasata cu această destinație de la avocatii inscrisi pe 

tabloul cu drept de exercitare a profesiei începând cu anul 2022. 

 

Art. 2 – (1) Beneficiază de decontarea prevăzută la art. (1): 

a) Avocații activi, înscriși pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a 

profesiei; 

b) Avocații pensionari aflați în continuarea exercitarii profesiei. 

(2) Sumele se decontează cu aprobarea Consiliului Baroului, în funcție de data depunerii 

cererii însoțită de toate documentele necesare pentru acordarea sprijinului. 

 

Art. 3 – Beneficiarii care solicită sprijin financiar trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

a) Sa prezinte acte medicale cu diagnosticul stabilit de medicul specialist 

pentru afecțiunile medicale grave pentru care se solicita ajutor; 

b) Sa prezinte dovezi (chitante, facturi, contracte) cu privire la cheltuielile 

medicale suportate pana la data depunerii cererii sau pe care urmeaza sa 

le suporte in viitor; 

c) Sa faca dovada ca au efectuat plata la zi a cotelor de contribuție la 

barou si la filiala C.A.A., la data depunerii cererii de decontare; 

 

Art. 4 – Pentru decontarea prevăzută la art. 1 beneficiarii trebuie să depună 

următoarele documente: 

a) cererea completată al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; 

b) copie după cartea de identitate; 

c) copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de 

familie/medicul specialist; 

d) copie de pe dovada plăților efectuate; 

e) extras de cont în care vor fi virate sumele cuvenite urmare a acordării 

sprijinului financiar; 

 

Art. 5 -  (1) Documentele prevăzute la art. 4 se depun la barou. 
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               (2) Pentru avocații solicitanti filiala va transmite către barou o 

adeverința/informare din care să rezulte dacă avocatul are sau nu achitate la zi  contribuțiile 

la filiala; 

 

Art. 6 – (1) Consiliul baroului va soluționa cererea de decontare în prima sedinta de la 

primirea solicitarii si a documentelor de la pct.4. 

               (2) Perioada prevăzută la alin. (1) se prelungește cu durata necesară pentru 

completarea documentației,  în situația în care aceasta este incompletă. 

               (3) Prezentele criterii și condiții intră în vigoare și se aplică începând cu anul 

2022. 

 

 
 


