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DARE DE SEAMA
Privind activitatea Filialei Cluj a CAA pe anul 2016
Execuţia bugetară pe anul 2016 și proiectul de buget pentru anul 2017 sunt
cuprinse în finalul prezentei dări de seamă, pentru luare la cunoştinţă de către toţi
membrii filialei.
Cheltuielile anului 2016 în sumă de 5.032.648 lei au fost acoperite în
proporţie de 7,79% cu sumele realizate din dobânzile bancare şi penalităţile
percepute pentru plata cu întârziere a cotelor datorate, diferenţa de 92,21% s-a
acoperit din încasările realizate cu titlul de contribuţie a avocaţilor la fondurile
C.A.A., în cuantum de 7.180.553 lei.
În cursul anului 2016 nu s-au operat majorări de pensii în sistem, în schimb
venitul de referinţă pentru calculul prestațiilor de asigurări sociale a rămas la
valoarea de 2428 lei.
Situaţia financiară a Filialei Cluj la finele anului 2016 este foarte bună,
exerciţiul financiar se încheie la 31.12. 2016 cu un excedent de 2.539.900 lei.
În conformitate cu prevederile art.14 din Statutul CAA combinat cu
prevederile art.11 din Regulamentul CAA suntem obligaţi a constitui un FOND DE
REZERVĂ CENTRALIZAT într-un procent de 5% din veniturile realizate, ceea ce
înseamnă o sumă de 375.490 lei. În conformitate cu prevederile noului Statut şi ale
noului Regulament al CAA, fondul de risc centralizat se virează lunar catre CAAR,
începând cu luna octombrie 2012.
Excedentele cumulate până la data de 31.12. 2016 sunt în sumă totală de
14.610.868 lei.
Având în vedere rezultatele financiare ale anului 2016, ţinând cont și de
întreaga situaţie economică, Consiliul de Administraţie al Filialei Cluj a CAA a
dispus o proiecţie a bugetului pentru anul 2016 cu un excedent de 1.587.279 lei şi
menţinerea unei politici prudente privind cheltuielile.
În perioada analizată au fost întocmite un număr de 18 dosare de
pensionare, astfel:
- 7 dosare de pensie limită de vârstă cu continuarea activităţii şi cumularea
pensiei cu veniturile din profesie
- 9 dosare de pensie pentru retragere definitivă din profesie
- 2 dosare pensie de invaliditate
În cursul anului 2016 au decedat 5 membri ai filialei : dl Crisan Oliviu
Petru, dl Muresan Aron, dl Olteanu Aurel, dl Sarb Teodor, dna Uliesan
Paraschiva.
La sfârşitul anului 2016 Filiala Cluj a CAA a avut un număr de 124
pensionari.
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Pentru rezolvarea lucrărilor curente, Consiliul de Administraţie a avut 9
şedinţe. Au fost soluționate toate problemele curente sau particulare ivite și nu sau semnalat împrejurări deosebite.
Privind organizarea administrativă, Filiala Cluj a CAA a funcționat în
aceeași organigramă și structură de personal ca și în anul precedent.
Având în vedere că Filiala Cluj a CAA este a doua filială ca dimensiune din
țară, a devenit necesară modernizarea și automatizarea mijloacelor de infomare
cu membri filialei și cu organele profesiei. Consiliul de Administrație apreciază că
se impune dezvoltarea unui site propriu al Filialei Cluj a CAA. Se va achiziționa un
domeniu pentru găzduire, fiind posibilă și crearea de adrese de email proprii,
pentru a se realiza delimitarea spațiului de comunicare virtuală de cel al Baroului
Cluj, delimitare firească și necesară. Realizarea site-ului vizează utilizarea unor
tehnologii mai noi de realizare, responsive, adaptate și pentru utilizare pe
device-uri mobile, eventual integrare cu sisteme de transmitere mail-uri.
Lucrările vor fi finalizate în următoarele 2-3 luni.
S-au continuat demersurile pentru prelucrarea automată (informatizată) a
datelor și activității Filialei Cluj a CAA vizând refacerea sistemului informatic de
evidență a membrilor și contribuțiilor, precum și achiziția unei soluții informatice
pentru registratură electronică și eventual a unei soluții informatice pentru
gestiunea activității de inspecție la nivelul filialei.
Privind sistemul informatic de evidență a membrilor și contribuțiilor,
efortul va fi susținut deopotrivă de Filiala Cluj a CAA, Baroul Cluj și INPPA
Centrul Teritorial Cluj care vor fi beneficiari direcți ai sistemului, noul sistem
fiind complet integrat funcțional cu activitatea celor trei instituții. Actualul sistem
informatic a fost realizat în anul 1999 și nu mai corespunde în totalitate cerințelor
de exploatare curente. Problemele cele mai mari sunt legate pe de o parte de
neacoperirea tuturor necesităților funcționale, iar pe de altă parte de perfomanța
scăzută ca timp de reacție. Ca atare, din anul 2014 au fost realizate demersuri
pentru dezvoltarea unui nou produs, mai complex funcțional, mai performant,
restructurat în concordanță cu cerințele actuale și care să asigure o mult mai bună
deservire a membrilor, atât prin reducerea timpului de reacție cât și prin
posibilitatea de utilizare pe mai multe posturi de lucru. Au fost definite, analizate,
documentate cerințele, au fost organizate proceduri de selecție a dezvoltatorului,
a fost solicitat sprijinul unu consultant extern pentru evaluarea ofertelor. În
toamna anului 2015 Casa de Asigurări a Avocaților a anunțat programul de
informatizare la nivel național. Filiala Cluj a participat la toate întâlnirile de lucru
atât la nivel de conducere cât și la nivel de departamente IT pentru a clarifica
intențiile și posibilitățile de colaborare. Urmare a acestor demersuri s-a decis
colaborarea în vederea dezvoltării unei soluții comune la nivel național pentru
programul de gestiune internă, ca fiind cea mai bună abordare. Odată cu
migrarea pe noul sistem informatic vor fi instalate aparate POS pentru încasarea
prin card a contribuțiilor și se vor asigura toate condițiile tehnice și logistice
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pentru ca încasarea contribuțiilor să fie operabilă pe ambele posturi de lucru
existente.
Pentru susținerea noilor soluții software dar și din dorința de a asigura o
administrare corespunzătoare a rețelei și utilizatorilor, implementarea unor
politici interne și externe de securitate la standardele necesare se impune și
refacerea infrastructurii IT. Și acestea vor fi făcute în colaborare cu Baroul Cluj și
INPPA Centrul teritorial Cluj și vor include dotări cu tehnică de calcul de ultimă
oră, achizițioarea unui server performant care să permită administrare și
exploatare moderne și în condiții de securitate maximă. În prezent demersul se
află în fază finală de selecție a furnizorului de echipamente și servicii,
implementarea efectivă urmând a fi realizată în cursul a 2-3 luni.
Având în vedere că în cursul anului 2016 a intrat în vigoare Legea
nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al
avocaților, Filiala Cluj a CAA, prin reprezentanții săi, a urmărit demersurile
întreprinse la nivel național, a contribuit activ, constructiv, cu propuneri și
amendamente și a participat la toate ședințele de lucru organizate în vederea
adoptării Statutului CAA și a Regulamentelor tematice.
Consiliul de Administraţie al Filialei propune spre aprobare :
-

Darea de seamă pe anul 2016
Execuţia bugetară cuprinsă în Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru
anul 2016
Proiectul de buget pentru anul 2017
Descărcarea de gestiunea anului 2016

Consiliul de Administraţie :
PREŞEDINTE
Av. Constantin Eugen Iordăchescu
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