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DECIZIA nr. 20
Sedinta Consiliu din 28.03.2022

de aprobare a Regulamentuluide Organizare gi Funclionare a Fondului de
Solidaritate a Avocalilor din Baroul Olt gi a Cereriitip de acordare a ajutorului

din Fondul de Solidaritate al Avocalilor din Baroul Olt

in conformitate cu dispoziliite art.55 pct. (1) tit. a), b) Si p) din Legeo nr.
51-/1,995 pentru organizorea 5i exercitqrea profesiei de avocat, republicotd, cu
modificdrile 5i completdrile ulterioore,

Avdnd in vedere Hotdrdrea Adunorii Generale a Avocalilor din 78 iunie
2027 prin core s-a decis constituireo Fondului de Solidaritote a Avocalilor din
Baroul Olt,

Consiliul Baroului Olt intrunit in gedinla din 28 matie 2022, adopti
prezenta:

DECIZIE:

Art.  1. -  Se aprobi Regulamentul de organizare gi funcl ionare a Fondului
de Sol idari tate a Avocal i lor din Baroul Olt ,  prevdzut in Anexa nr. 1 care face
parte integranti din prezenta decizie.

Art.  2. -  (1) Se aprobi formularul t ip de cerere de ajutor din fondul de
sol idari tate, prevdzut in Anexa nr.2, care face parte integranti  din prezenta
decizie.

(2) Cererile se vor depune cu prioritate in format electronic la adresa de
email  :  baroulolt@vahoo.com. insol i te de docu mentele sol ici tate scanate.

(3) Formularea cereri i  de ajutor in al t  format decAt cel prevdzut pr in
prezenta decizie, va atrage respingerea cererii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publici pe wsite-ul www.baroulolt.ro.

Data:30.03.2022
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              ANEXĂ nr. 1 la Decizia Consiliul baroului nr. 20/30.03.2022 
 

    
 

Regulamentul de organizare și funcționare  
a Fondului de Solidaritate a Avocaților din Baroul Olt 

 
 
 CAP. 1 
 Constituirea Fondului de Solidaritate a Avocaților din Baroul Olt 
 

ART. 1 
 Fondul se constituie din contribuțiile lunare obligatorii ale fiecărui avocat 
cu drept de exercitare a profesiei, în cuantum de minim 10 (zece) lei. Avocații 
stagiari și avocații definitivi vor contribui cu aceeași sumă. 
 
 ART. 2 
 Sumele de bani din care se constituie Fondul vor fi încasate de barou 
odată cu încasarea taxelor de barou și vor fi evidențiate într-un cont unic  
distinct. Departamentul financiar - contabil al Baroului Olt poartă răspunderea 
pentru evidențierea separata a acestui fond. 
 
 ART. 3 
 Fondul de solidaritate poate fi alimentat și cu sume de bani provenite din 
donații. 
 
 ART. 4                  
           Sumele depuse de avocati pentru Fondul de solidaritate se vor vira si vor 
fi depuse intr-un cont unic, distinct,de contul Baroului Olt,care se va deschide la 
o banca avind denumirea de: „Cont de Solidaritate” 
  
  

CAP. 2 
 Utilizarea Fondului de Solidaritate a Avocaților  
 

ART. 5 
 Fondul va fi utilizat în vederea acordării de ajutoare excepționale, pentru 
cazuri medicale grave ori în alte situații excepționale legate de viața sau 
sănătatea persoanei, avocaților aflați în exercițiul profesiei sau pensionați in 
continuarea exercitarii profesiei, inclusiv membrilor familiei aflați în 
întreținerea nemijlocită a acestora. Prin membrii ai familiei se înțeleg soțul, 
soția, copiii și părinții avocaților. 
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 ART. 6 
 Sumele ce se vor plăti cu titlu de ajutor excepțional pentru o singură 
solicitare nu vor putea depăși 10% din fondul total disponibil la momentul 
aprobării cererii, fără ca în cursul aceluiași an să poată fi acordate unui 
solicitant ajutoare financiare care sa depășească 10% din Fondul de 
solidaritate. 
 
 CAP. 3 
 Acordarea ajutoarelor din Fondul de Solidaritate a Avocaților 
  

ART. 7 
 Gestiunea curentă a Fondului se asigură de Consiliul Baroului. 
 
 ART. 8 
 Acordarea ajutoarelor din Fond se va face numai în baza unei solicitări 
scrise. Solicitările vor fi depuse direct sau prin corespondență̆, la secretariatul 
baroului și vor fi însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel 
interesat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, 
copiii sau părinții săi. Consiliul Baroului/Decanul are dreptul de a cere 
solicitantului orice document și orice lămuriri necesare, în situația în care 
acesta din urmă nu a depus toate documentele și dovezile necesare soluționării 
cererii. 
 
 ART. 9 
 Analizarea cererilor de acordare a ajutorului va consta in verificarea 
indeplinirii criteriilor si conditiilor din anexa la Regulament,prevazute in mod 
enuntiativ si nu limitativ. 
 
 ART. 10 
 Consiliul Baroului va analiza cererile în baza documentației medicale și a 
celorlalte documente solicitate și va emite decizie de admitere sau de 
respingere a cererii. 
 
 ART. 11 
 Decizia de respingere a cererii este irevocabilă. 
 
 ART. 12 
  
 (1) În cazuri de urgență maximă, când orice întârziere poate pune în 
pericol viața solicitantului ajutorului sau a membrului său de familie, Decanul 
Baroului Olt poate aproba acordarea imediată a unui ajutor în cuantum de 
până la 50% din valoare. 



 3 

          (2) În cazul admiterii cererii de acordare a ajutorului de catre decan, 
aceasta va fi supusă ratificării de către Consiliul Baroului Olt, în proxima ședință 
a acestuia. 
 
 ART. 13 
 Vor avea prioritate la aprobarea cererilor, cazurile medicale  grave care 
necesita urgenta in administrarea tratamentului sau interventiei. 
 
 ART. 14 
 În   vederea   analizării   cererilor   de   acordare   a   ajutorului,   Consiliul 
Baroului poate încheia protocoale de colaborare cu instituții medicale. Se va 
acorda prioritate instituțiilor medicale care doresc acordarea consultanței 
medicale de specialitate, pro bono. În cazul în care nu există instituții medicale 
care sunt doritoare să acorde consultanță medicală, pro bono, Consiliul 
Baroului va solicita oferte scrise de consultanță medicală contra cost. 
Aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare contra cost cu instituții 
medicale se va face de consiliul baroului.  
  
 CAP. 4 
 Garanții 
 
 ART. 15 
 (1)  Consiliul Baroului va aproba ajutorul, cu titlu de regulă, în forma plății 
directe către instituția medicală care acordă asistență medicală bolnavului. 
 (2) Dacă acest lucru nu este posibil sau se aprobă și alte cheltuieli decât 
contravaloarea asistenței medicale acordate, Consiliul Baroului va solicita 
beneficiarului ajutorului medical acordat din Fondul de Solidaritate al 
Avocaților o declarație pe proprie răspundere prin care acesta se obligă să 
folosească banii acordați exclusiv pentru tratamentul medical al persoanei 
bolnave și își asumă angajamentul de a restitui banii în cazul nefolosirii lor în 
acest scop. Consiliul Baroului are obligația de a verifica, inclusiv prin solicitarea 
ulterioară de acte justificative, că utilizarea ajutorului aprobat să se facă în 
scopul pentru care a fost aprobat. În situația în care Consiliul Baroului constată 
că beneficiarul ajutorului nu a folosit banii potrivit destinației încuviințate, va 
face toate demersurile, inclusiv cele judiciare, pentru recuperarea banilor 
plătiți cu titlu de ajutor din Fondul de Solidaritate al Avocaților din Baroul Olt. 
  

CAP. 5  
Sancțiuni 
 

 ART. 16 
 Refuzul de a contribui la constituirea fondului cu suma lunară mai sus 
menționată constituie abatere disciplinară. Consiliul Baroului, din oficiu, sau la 
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sesizarea decanului poate declanșa procedura antrenării răspunderii 
disciplinare a avocatului care refuză să plătească contribuția la Fondul de 
Solidaritate a Avocaților din Baroul Olt pe o perioadă de minim 6 luni.  
 
 ART. 17 

Neplata contribuției la Fondul de Solidaritate a Avocaților din Baroul Olt 
atrage pierderea dreptului avocatului de a beneficia de ajutor din partea 
Fondului. 

 



 5 

            ANEXĂ nr. 2 la Decizia Consiliului Baroului nr. 20/30.03.2022 

CERERE DE AJUTOR DIN FONDUL DE SOLIDARITATE AL BAROULUI 

OLT 

 

FORMULARUL CERERII DE AJUTOR 

 

 

1.  INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

1.1   SOLICITANT 

Numele și prenumele: …………………………………….. 

Adresa poștală:  ……………………………………...  

Adresa de poștă electronică: ……………………………………... 

Număr de  telefon  ……………………………………… 

Număr de  fax   ………………………….. (dacă există) 

 

1.2  SUMA SOLICITATĂ 

 …………………………… 

 

1.3  CONTUL ÎN CARE SE SOLICITĂ VIRAREA SUMEI 

Contul instituției sanitare: …………………………. 

sau 

Alt cont decât cel al unei instituții sanitare:     …………………………. 

 

2. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI 

2.1   PERSOANA PENTRU CARE SE SOLICITĂ AJUTORUL  

………………………………………………………………………………….. 

 

2.2  DESCRIEREA SITUAŢIEI DE FAPT  

………………………………………………………………………………….. 

2.3  MENŢIUNI PRIVIND SUPORTAREA DE LA SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI DE 

SĂNĂTATE PENTRU CARE A OPTAT SOLICTANTUL (C.N.A.S., O.P.S.N.A.J., ETC) A 

COSTURILOR TRATAMENTULUI SAU A INTERVENŢIILOR MEDICALE ORI A ALTOR COSTURI 
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SOLICITATE  ………………………………………………………………………………….. 

 

2.4     MENTIUNI PRIVIND SITUAŢIA PLĂŢILOR LA SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI DE 

SĂNĂTATE PENTRU CARE A OPTAT SOLICTANTUL (C.N.A.S., O.P.S.N.A.J., ETC) 

………………………………………………………………………………….. 

 

2.5  DOCUMENTE DEPUSE ÎN SPRIJINUL CERERII  

Se vor depune cel puțin următoarele documente: 

1. copie de pe decizia de impunere finală pe anul anterior celui în care s-a formulat 

cererea; 

2. copie de pe decizia de impunere anticipată pe anul în curs,  

3. dovadă de la filiala CAA privind veniturile declarate pe anul anterior formulării 

cererii și anul în curs; 

4. copie de pe documente medicale din care să reiasă necesitatea și urgența 

ajutorului; 

5. declarația solicitantului ca se obliga să folosească suma aprobată numai in scopul 

pentru care a fost solicitată, iar în caz contrar se obligă a o restitui; 

6. dovada plății contribuției la sistemul public de asigurări de sănătate pentru care a 

optat solicitantul (C.N.A.S., O.P.S.N.A.J., etc) 

7. dovada adresării la sistem public de asigurări de sănătate pentru care a optat 

solicitantul și răspunsul primit;  

8. dovada privind cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate; 

9. alte documente relevante, la aprecierea solicitantului. 

 

 

   DATA                                                                 SEMNĂTURA 

……………….                                                        ……………………… 
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