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Str. Dr. Râureanu nr. 3-5, et. 3, sect. 5, Bucureşti Tel: 021.312.39.00 fax: 021.314.21.36 
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HOTĂRÂRE A nr. 12
din data de 27.04.2021 

privind procedura de eşalonare a obligaţiilor de plată restante la fondurile C.A.A. 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România compus din 

Preşedinte 

Vicepreşedinte 

Membri 

Având în vedere: 

av. Bubatu Mihăiţă 

av. Cojan Constantin 

av. Petroşel Florin Norocel 

av. Gheorghe Reveica Cristina 

av. Neamţ Mihai Paul 

av. Uţescu Maria 

av. Grigore Gheorghe 

a) dispoziţiile art. 93 din Statutul C.A.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.
139 / 27.07.2016, cu modificările ulterioare;

b) dispoziţiile art. 91 şi art. 98-109 din Regulamentul privind creanţele contributive în
sistemul C.A.A. adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017.

Având în vedere modalitatea de aplicare neunitară în· sistemul C.A.A. a prevederilor 
legale cu privire la procedura de eşalonare a obligaţiilor contributive la sistemul C.A.A.; 

Ţinând cont de problemele rezultate din practica aplicării Hotărârii nr. 1/2020 a 
Consiliului de Administraţie al C.A.A. privind procedura de eşalonare a obligaţiilor de plată 
restante la fondul C.A.A. 

Consiliul C.A.A. întrunit în şedinţa din data de 26.04.2021, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1- (1) Eşalonarea obligaţiilor contributive la sistemul C.A.A. se acordă numai pe baza 
cererilor debitorilor, completate pe formulare tip. 

(2) De eşalonarea obligaţiilor contributive principale şi accesorii restante la sistemul C.A.A.
pot beneficia şi avocaţii suspendaţi din profesie printr-o decizie definitivă pentru neplată. 

(3) Cererea tip privind eşalonarea obligaţiilor contributive la sistemul C.A.A este prevăzută
în Anexa 1. 

Art.2 - (1) Urmare a depunerii cererii de eşalonare prevăzută la art. 1, filiala/sucursala 
C.A.A. eliberează certificatul de atestare a obligaţiilor contributive, în conformitate cu
prevederile art. 100 din Regulamentul privind creanţele contributive.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către filiala la care a fost depusă
cererea din sistemul informatic pus la dispoziţie de C.A.A. 

(3) Modelul certificatului de atestare a obligaţiilor contributive este prevăzut în Anexa 2.



Art.3 - Dacă avocatul solicitant constată că există diferenţe între situaţia faptică si situaţia 

din evidenţele C.A.A., se procedează la punerea de acord a acestora şi avocatul confirmă 

obligaţiile pentru care se cere acordarea înlesnirilor la plată, cererea completându-se în mod 
corespunzător . 

Art . 4 - Pentru stabilirea exactă a sumelor ce pot face obiectul eşalonării, procedura de 

eşalonare să se desfăşoară după ce se realizează controlul de fond asupra documentelor 
avocatului. 

Art. 5 - (1) Autoritatea competentă din sistemul CAA, în ba za cererii de eşalonare a 
contribuabilului, a certificatului de atestare a obligaţiilor restante şi a numărului de rate 
stabilit de autoritate, va emite o decizie de eşalonare la plată ori o decizie de respingere, după 
ca z. 

(2) Pentru soluţionarea cererilor de eşalonare la plată se au în vedere, în genera+: 

a) criteriile pe baza cărora se acordă eşalonările la plată; 
b) rezultatele controlului de fond realizat asupra documentelor avocatului; 

c) documentele justificative preze ntate de solicitant; 
d) informaţiile cuprinse în evidenţele existente la filială/sucursală; 
g) orice alte documente necesare soluţionării cererii; 
h) prevederile legale privind acordarea de eşalonări la plată . 

(3) În cazul în care se aprobă cererea şi se emite decizie de eşalonare, în sistemu l 

informatic al C.A.A. se validează informaţiile de identificare ale decizie i şi se generează graficul 
de eşa lonare . 

(4) Decizia de eşalonare comunicată solicitantului cup rinde decizia propriu -zisă şi anexa 

cu graficul de eşalonare, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Regulamentul 

privind creanţele contributive şi se eliberează din sistemul informatic al C.A.A. 

(5) Modelul deciziei de eşalonare este prevăzut în Anexa 3. 
(6) Modelul graficului de eşalonare este prevăzut în Anexa 4. 

Art. 6 - (1) Decizia de eşalonare nu este valabilă decât împreună cu angajam entu l de 

plată semnat de avocatul solicitant, angajamentul de plată constituind titlu executoriu în 

temeiul legii. 

(2) Tipizatul angajamentului de plată se e liberea ză de sistemul informatic al C.A.A. la 

momentul în care i se comunică contribuabilului decizia con siliulu i privind eşalonarea şi 

graficul de eşalonare, într-un exemplar original care va fi înregistrat la autoritatea competentă 

din sistemul C.A.A., care va rămâne în păstrarea autorităţii, contribuabilului fiindu -i eliberată 

o copie a acestora, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (4) din Statutul C.A.A. 
(3) Dacă in termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de eşalonare avocatul nu 

se prezintă pentru finalizarea procedurii de eşalonare prin semnarea angajamentului de plată, 

decizia de eşalonare îşi pierde valabilitatea. 

(4) Modelul angajamentului de plată este prevăzut în Anexa 5. 

Art. 7 - Modul de imputare a sumelor datorate este după cum urmea.ză: 

1. Toate datoriile se ordonează cronologic, indiferent de natura datoriei - cotă de 

contribuţie sau majorare de întârziere; 
2. Plăţile se vor aloca, în funcţie de valoarea ratei, începând cu datoria cea mai 

veche; 
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3. Pentru ratele care au in componenţă şi contribuţii, mai întâi se plăteşte o parte 

din cota de contribuţie apoi o parte din majorarea de întârziere. 

Art. 8 - (1) Perioada de eşalonare la plată nu poate fi, de regulă, mai mare de 12 Juni. 

(2) În situaţii deosebite, temeinic motivate, perioada de eşalonare poate depăşi 12 luni 

dar nu poate fi mai mare de 36 de luni. 

Art. 9 - (1) Pe perioada derulării eşalonării la plată debitorii sunt obligaţi conform 

prevederilor art. 102 din Regulamentul privind creanţele contributive să respecte 
următoarele: 

a) să declare şi să achite, potrivit legii, obligaţiile contributive administrate de 
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. cu respectarea termenelor de plată începând cu 

data comunicării deciziei de eşalonare la plată . Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi 
dacă aceste obligaţii sunt declarate şi/sau achitate până la data de 25 a lunii următoare 

scadenţei; 

b) să achite diferenţele de obligaţii contributive rezultate din declaraţii rectificative în 
termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii acestora; 

c) să respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. 
(2) De la data semnării angajamentului de plată, pentru sumele eşalonate, se datorează 

şi se calculează majorări de întârziere conform prevederilor legale, plata acestora efectuându

se împreună cu rata respectivă, conform prevederilor art. 104 din Regulamentul privind 

creanţele contributive. 

(3) Majorările de întârziere nu îngheaţă pe perioada procedurii de eşalonare, ele curg şi 

se calculează până la data efectivă a plăţii cotei. 

(4) În situaţia în care aceste prevederi nu sunt respectate atunci eşalonarea la plată îşi 
pierde valabilitatea . Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. emite, în termen de 30 de 
zile de la data de 25 a lunii următoare scadenţei obligaţiilor contributive eşalonate şi 

neachitate, decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată care se comunică 

debitorului. 
(5) În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată acordate de autoritatea comp et e nt ă 

din sistemul C.A.A., pentru obligaţiile contributive principale rămase de plată din eşalonare a 

la plată acordată, se datorează atât majorările de întârziere existente la data acordării 

eşalonării cât şi cele acumulate de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată (conform 

prevederilor art. 106 din Regulamentul creanţelor contributive). 
(6) Pierderea valabilităţii eşalonării la plată, atrage începerea sau continuarea, după caz, 

a executării silite pentru întreaga sumă restantă (nestinsă). 

Art. 10 - O nouă cerere pentru acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor contributive 

datorate la fondurile C.A.A., în conformitate cu prevederile legale, nu poate fi depusă timp de 

12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior. 

Art. 11- Diferenţele de contribuţii şi majorările de întârziere aferente stabilite prin acte 
de control ulterior datei aprobării eşalonării la plată pot face obiectul unei noi cereri de 
eşalonare la plată numai în situaţia în care eşalonarea acordată anterior este respectată. 
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Art. 12 - În situaţia în care se constată ulterior că sumele eşalonate la plată nu sunt 

datorate. Obligaţii l e plătite în plus se vor compensa cu alte obli gaţii datorate şi neachitate iar 

diferenţele se returnează contribuabilului. 

Art. 13 - (1) Deciziile prevăzute de art. 5 şi de art. 9 alin. (4) pot fi contestate de 

contribuabil în termen de 15 zile de la comunicare; 

(2) Contestaţia se depune la sediul emitentului deciziei de eşalonare şi se soluţionează de 

C.A.A. conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Statutul C.A.A. 
(3) Deciziile necontestate în termen sunt definitive. 

Art. 14 - (1) Prevederile preze ntei hotărâri se completează cu prevederile 

Regulamentului privind creanţele contributive, în special CAPITOLUL IV - Înl esniri la plată (art . 
98 - 109). 

(2) Prezenta procedură este obligatorie în sistemul C.A.A. 

(3) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al C.A.A. nr. 1/31.01.2020 privind procedura de eşalonare a obligaţiilor de plată 

restante la fondurile C.A.A. 
(4) Anexele Hotărârii Consiliului de Administraţie al C.A.A. nr. 1/31.01.2020 privind 

procedura de eşalonare a obligaţiilor de plată restante la fonduril e C.A.A. rămân în vigoare şi 

fac parte din prezenta hot ă râre . 
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Preşedinte C.A.A., 

Av. Bubatu Mihăiţă 



ANEXA NR. 1 

CERERE DE EŞALONARE 
 

Subsemnatul/a _______________________________1, domiciliat/ă în ______________1, 
str.________________________1, nr. ____1, bl._____, ap.____1, Sector____1, legitimat/ă cu C.I. seria 
____1, nr.________1, eliberată de _____________1, la data __________, CNP ______________2, 
avocat definitiv/stagiar în cadrul Baroului _____________1,  

1. Vă rog să-mi aprobați eșalonarea datoriilor restante aferente perioadei/perioadelor de 
contribuție ______________________3. 

2. Doresc ca datoriile restante să le plătesc într-un număr de ________ rate lunare, începând cu 
data de ___________. 

Datoriile restante sunt cele înscrise în Certificatul de Atestare a Obligațiilor Contributive pentru 
Eșalonarea Datoriilor Restante, pentru perioada mai sus menționată. 

Am luat la cunoștință de împrejurarea că înregistrarea în sistem a cererii mele se face în baza 
următoarelor documente: 

a) Prezenta cerere semnată; 
b) Certificatul de Atestare a Obligațiilor Contributive pentru Eșalonarea Datoriilor Restante 4; 

Datoriile restante la sistemul propriu de pensii, așa cum rezultă din Certificatul de Atestare a 
Obligațiilor Contributive pentru Eșalonarea Datoriilor Restante pentru perioada/perioadele 
_____________________ sunt următoarele: 

(1) Contribuții datorate în sumă de _________ lei5. 
(2) Majorări de întârziere determinate, înregistrate în sistem ca accesorii ale unor obligații 

contributive achitate cu întârziere până la data prezentei cereri în sumă de __________ lei6. 
(3) Componenta „Majorări de întârziere determinabile”, parțiale, pentru perioada dintre 

scadența datelor de plată a contribuțiilor la care se referă pct.1 de mai sus și data prezentei, 
se determină în mod automat de sistem, acestea având o valoare în sumă de _________ lei6 

Am luat la cunoștință că datoriile la obligațiile contributive principale restante, creează în 
continuare majorări de întârziere până la momentul plății efective a acestora. 

Mă oblig ca pentru „Majorările de întârziere determinabile”, componenta diferență între 
momentul Cererii de Eșalonare și momentul efectiv al plății, să le regularizez și să le achit, așa cum se 
va stabili prin decizia de eșalonare și graficul de eșalonare. 

Am luat la cunoștință că numărul de rate precum și scadenta acestora vor fi stabilite prin decizia 
de aprobare a cererii mele. 

Am luat la cunoștință de prevederile art.131 alin.5 din Legea nr.72/2016 și de art.93 alin.3 din 
Statutul C.A.A. 

 

N.B : Daca in termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de eșalonare avocatul nu se 
prezinta pentru finalizarea procedurii de eșalonare prin semnarea angajamentului de plata, decizia de 
eșalonare nu produce efecte. 
 
Vă mulțumesc. 
 

Data:_____________ Avocat _______________ 
                Semnătura: 

 

 
1 Se completează de avocat 
2 Se completează obligatoriu de avocat 
3 Se completează obligatoriu de avocat 
4 Se emite din oficiu, cu  sau fără desfășurarea procedurii de control 
5 Suma acestora așa cum reiese din Certificatul de Atestare a Obligațiilor Contributive pentru Eșalonarea Datoriilor Restante 
6 Datele privind obligațiile trebuie să fie în acord cu cele din procesul verbal de punere de acord 



CERTIFICAT DE ATESTARE A OBLIGATIILOR CONTRIBUTIVE
PENTRU ESALONAREA DATORIILOR RESTANTE

Nr. _________ Data eliberarii  09/Ian/2020

Nume avocat :  DeTest Avocatul
CNP :  1111111111111

  Sus-numitul, contribuabil in sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor,
figureaza in evidentele noastre, la data de  09/Ian/2020, cu urmatoarele obligatii de plata si sume platite in
plus:

1. Obligatii de plata

A Total contributii restante (cota CAS) 5.670,00 Lei
B Total majorari de intarziere determinate 0,00 Lei
C Total luni cu venit nedeclarat 262
D Majorari determinabile, aferente contributiilor

restante, pentru componenta care reprezinta o
determinare partiala doar pana la data prezentei
(de la punctul A)

5.670,00 Lei

E Majorari de intarziere determinabile finale Se vor determina la momentul platii efective a
cotelor restante (de la punctul A)

A. Total contributii restante (cota CAS)

Luna Baza calcul
Venit declarat Venit drepturi

Contributie
aferenta

Contributie
achitata

Contributie
restanta

Mar/2010 1,00 150,00 0,00 150,00
Apr/2010 2,00 230,00 0,00 230,00
Mai/2010 3,00 230,00 0,00 230,00
Iun/2010 4,00 230,00 0,00 230,00
Iul/2010 5,00 230,00 0,00 230,00
Aug/2010 6,00 230,00 0,00 230,00
Sep/2010 7,00 230,00 0,00 230,00
Oct/2010 8,00 230,00 0,00 230,00
Nov/2010 9,00 230,00 0,00 230,00
Dec/2010 10,00 230,00 0,00 230,00
Ian/2011 11,00 230,00 0,00 230,00
Feb/2011 12,00 230,00 0,00 230,00
Mar/2011 13,00 230,00 0,00 230,00
Apr/2011 14,00 230,00 0,00 230,00
Mai/2011 15,00 230,00 0,00 230,00
Iun/2011 16,00 230,00 0,00 230,00
Iul/2011 17,00 230,00 0,00 230,00
Aug/2011 18,00 230,00 0,00 230,00
Sep/2011 19,00 230,00 0,00 230,00
Oct/2011 20,00 230,00 0,00 230,00
Nov/2011 21,00 230,00 0,00 230,00
Dec/2011 22,00 230,00 0,00 230,00
Ian/2012 23,00 230,00 0,00 230,00
Feb/2012 24,00 230,00 0,00 230,00
Mar/2012 25,00 230,00 0,00 230,00

5.670,00
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B. Total majorari de intarziere determinate

La data eliberarii prezentului document nu are majorari de intarziere restante.

C. Total luni cu venit nedeclarat

Luna Venit
Ian/1996 nedeclarat
Feb/1996 nedeclarat
Mar/1996 nedeclarat
Apr/1996 nedeclarat
Mai/1996 nedeclarat
Iun/1996 nedeclarat
Iul/1996 nedeclarat
Aug/1996 nedeclarat
Sep/1996 nedeclarat
Oct/1996 nedeclarat
Nov/1996 nedeclarat
Dec/1996 nedeclarat
Ian/1997 nedeclarat
Feb/1997 nedeclarat
Mar/1997 nedeclarat
Apr/1997 nedeclarat
Mai/1997 nedeclarat
Iun/1997 nedeclarat
Iul/1997 nedeclarat
Aug/1997 nedeclarat
Sep/1997 nedeclarat
Oct/1997 nedeclarat
Nov/1997 nedeclarat
Dec/1997 nedeclarat
Ian/1998 nedeclarat
Feb/1998 nedeclarat
Mar/1998 nedeclarat
Apr/1998 nedeclarat
Mai/1998 nedeclarat
Iun/1998 nedeclarat
Iul/1998 nedeclarat
Aug/1998 nedeclarat
Sep/1998 nedeclarat
Oct/1998 nedeclarat
Nov/1998 nedeclarat
Dec/1998 nedeclarat
Ian/1999 nedeclarat
Feb/1999 nedeclarat
Mar/1999 nedeclarat
Apr/1999 nedeclarat
Mai/1999 nedeclarat
Iun/1999 nedeclarat
Iul/1999 nedeclarat
Aug/1999 nedeclarat
Sep/1999 nedeclarat
Oct/1999 nedeclarat
Nov/1999 nedeclarat
Dec/1999 nedeclarat
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Luna Venit
Ian/2000 nedeclarat
Feb/2000 nedeclarat
Mar/2000 nedeclarat
Apr/2000 nedeclarat
Mai/2000 nedeclarat
Iun/2000 nedeclarat
Iul/2000 nedeclarat
Aug/2000 nedeclarat
Sep/2000 nedeclarat
Oct/2000 nedeclarat
Nov/2000 nedeclarat
Dec/2000 nedeclarat
Ian/2001 nedeclarat
Feb/2001 nedeclarat
Mar/2001 nedeclarat
Apr/2001 nedeclarat
Mai/2001 nedeclarat
Iun/2001 nedeclarat
Iul/2001 nedeclarat
Aug/2001 nedeclarat
Sep/2001 nedeclarat
Oct/2001 nedeclarat
Nov/2001 nedeclarat
Dec/2001 nedeclarat
Ian/2002 nedeclarat
Feb/2002 nedeclarat
Mar/2002 nedeclarat
Apr/2002 nedeclarat
Mai/2002 nedeclarat
Iun/2002 nedeclarat
Iul/2002 nedeclarat
Aug/2002 nedeclarat
Sep/2002 nedeclarat
Oct/2002 nedeclarat
Nov/2002 nedeclarat
Dec/2002 nedeclarat
Ian/2003 nedeclarat
Feb/2003 nedeclarat
Mar/2003 nedeclarat
Apr/2003 nedeclarat
Mai/2003 nedeclarat
Iun/2003 nedeclarat
Iul/2003 nedeclarat
Aug/2003 nedeclarat
Sep/2003 nedeclarat
Oct/2003 nedeclarat
Nov/2003 nedeclarat
Dec/2003 nedeclarat
Ian/2004 nedeclarat
Feb/2004 nedeclarat
Mar/2004 nedeclarat
Apr/2004 nedeclarat
Mai/2004 nedeclarat
Iun/2004 nedeclarat
Iul/2004 nedeclarat
Aug/2004 nedeclarat
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Luna Venit
Sep/2004 nedeclarat
Oct/2004 nedeclarat
Nov/2004 nedeclarat
Dec/2004 nedeclarat
Ian/2005 nedeclarat
Feb/2005 nedeclarat
Mar/2005 nedeclarat
Apr/2005 nedeclarat
Mai/2005 nedeclarat
Iun/2005 nedeclarat
Iul/2005 nedeclarat
Aug/2005 nedeclarat
Sep/2005 nedeclarat
Oct/2005 nedeclarat
Nov/2005 nedeclarat
Dec/2005 nedeclarat
Ian/2006 nedeclarat
Feb/2006 nedeclarat
Mar/2006 nedeclarat
Apr/2006 nedeclarat
Mai/2006 nedeclarat
Iun/2006 nedeclarat
Iul/2006 nedeclarat
Aug/2006 nedeclarat
Sep/2006 nedeclarat
Oct/2006 nedeclarat
Nov/2006 nedeclarat
Dec/2006 nedeclarat
Ian/2007 nedeclarat
Feb/2007 nedeclarat
Mar/2007 nedeclarat
Apr/2007 nedeclarat
Mai/2007 nedeclarat
Iun/2007 nedeclarat
Iul/2007 nedeclarat
Aug/2007 nedeclarat
Sep/2007 nedeclarat
Oct/2007 nedeclarat
Nov/2007 nedeclarat
Dec/2007 nedeclarat
Ian/2008 nedeclarat
Feb/2008 nedeclarat
Mar/2008 nedeclarat
Apr/2008 nedeclarat
Mai/2008 nedeclarat
Iun/2008 nedeclarat
Iul/2008 nedeclarat
Aug/2008 nedeclarat
Sep/2008 nedeclarat
Oct/2008 nedeclarat
Nov/2008 nedeclarat
Dec/2008 nedeclarat
Ian/2009 nedeclarat
Feb/2009 nedeclarat
Mar/2009 nedeclarat
Apr/2009 nedeclarat
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Luna Venit
Mai/2009 nedeclarat
Iun/2009 nedeclarat
Iul/2009 nedeclarat
Aug/2009 nedeclarat
Sep/2009 nedeclarat
Oct/2009 nedeclarat
Nov/2009 nedeclarat
Dec/2009 nedeclarat
Ian/2010 nedeclarat
Feb/2010 nedeclarat
Apr/2012 nedeclarat
Mai/2012 nedeclarat
Iun/2012 nedeclarat
Iul/2012 nedeclarat
Aug/2012 nedeclarat
Sep/2012 nedeclarat
Oct/2012 nedeclarat
Nov/2012 nedeclarat
Dec/2012 nedeclarat
Ian/2013 nedeclarat
Feb/2013 nedeclarat
Mar/2013 nedeclarat
Apr/2013 nedeclarat
Mai/2013 nedeclarat
Iun/2013 nedeclarat
Iul/2013 nedeclarat
Aug/2013 nedeclarat
Sep/2013 nedeclarat
Oct/2013 nedeclarat
Nov/2013 nedeclarat
Dec/2013 nedeclarat
Ian/2014 nedeclarat
Feb/2014 nedeclarat
Mar/2014 nedeclarat
Apr/2014 nedeclarat
Mai/2014 nedeclarat
Iun/2014 nedeclarat
Iul/2014 nedeclarat
Aug/2014 nedeclarat
Sep/2014 nedeclarat
Oct/2014 nedeclarat
Nov/2014 nedeclarat
Dec/2014 nedeclarat
Ian/2015 nedeclarat
Feb/2015 nedeclarat
Mar/2015 nedeclarat
Apr/2015 nedeclarat
Mai/2015 nedeclarat
Iun/2015 nedeclarat
Iul/2015 nedeclarat
Aug/2015 nedeclarat
Sep/2015 nedeclarat
Oct/2015 nedeclarat
Nov/2015 nedeclarat
Dec/2015 nedeclarat
Ian/2016 nedeclarat
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Luna Venit
Feb/2016 nedeclarat
Mar/2016 nedeclarat
Apr/2016 nedeclarat
Mai/2016 nedeclarat
Iun/2016 nedeclarat
Iul/2016 nedeclarat
Aug/2016 nedeclarat
Sep/2016 nedeclarat
Oct/2016 nedeclarat
Nov/2016 nedeclarat
Dec/2016 nedeclarat
Ian/2017 nedeclarat
Feb/2017 nedeclarat
Mar/2017 nedeclarat
Apr/2017 nedeclarat
Mai/2017 nedeclarat
Iun/2017 nedeclarat
Iul/2017 nedeclarat
Aug/2017 nedeclarat
Sep/2017 nedeclarat
Oct/2017 nedeclarat
Nov/2017 nedeclarat
Dec/2017 nedeclarat
Ian/2018 nedeclarat
Feb/2018 nedeclarat
Mar/2018 nedeclarat
Apr/2018 nedeclarat
Mai/2018 nedeclarat
Iun/2018 nedeclarat
Iul/2018 nedeclarat
Aug/2018 nedeclarat
Sep/2018 nedeclarat
Oct/2018 nedeclarat
Nov/2018 nedeclarat
Dec/2018 nedeclarat
Ian/2019 nedeclarat
Feb/2019 nedeclarat
Mar/2019 nedeclarat
Apr/2019 nedeclarat
Mai/2019 nedeclarat
Iun/2019 nedeclarat
Iul/2019 nedeclarat
Aug/2019 nedeclarat
Sep/2019 nedeclarat
Oct/2019 nedeclarat
Nov/2019 nedeclarat

262

D. Majorari determinabile, aferente contributiilor restante, pentru componenta care
reprezinta o determinare partiala doar pana la data prezentei

Luna Contributie restanta Majorare determinabila, aferenta
contributiei restante

Mar/2010 150,00 150,00
Apr/2010 230,00 230,00
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Luna Contributie restanta Majorare determinabila, aferenta
contributiei restante

Mai/2010 230,00 230,00
Iun/2010 230,00 230,00
Iul/2010 230,00 230,00
Aug/2010 230,00 230,00
Sep/2010 230,00 230,00
Oct/2010 230,00 230,00
Nov/2010 230,00 230,00
Dec/2010 230,00 230,00
Ian/2011 230,00 230,00
Feb/2011 230,00 230,00
Mar/2011 230,00 230,00
Apr/2011 230,00 230,00
Mai/2011 230,00 230,00
Iun/2011 230,00 230,00
Iul/2011 230,00 230,00
Aug/2011 230,00 230,00
Sep/2011 230,00 230,00
Oct/2011 230,00 230,00
Nov/2011 230,00 230,00
Dec/2011 230,00 230,00
Ian/2012 230,00 230,00
Feb/2012 230,00 230,00
Mar/2012 230,00 230,00

5.670,00

2. Sume platite in plus

A Total contributii de restituit 0,00 Lei
B Total majorari de intarziere de restituit 0,00 Lei

0,00  Lei

Prezentul certificat de atestare a obligatiilor are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Contabil sef, Director,
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ANEXA NR. 3 
 

DECIZIE DE EȘALONARE 
Nr._____ din ___________ 

 

Consiliul de Administrație al Filialei _______________________ al Casei de Asigurări a 
Avocaților întrunit în ședința de lucru din data de _______, cu____________ voturi, dispune: 

1. Aprobă cererea de eșalonare înregistrata în data de ________ cu numărul _________ a 
Domnului/doamnei avocat _______________________________, domiciliat/ă în 
______________, str.________________________, nr. ____, bl._____, ap.____, sector____, 
legitimat/ă cu C.I. seria ____, nr.________, eliberată de _____________, la data __________, 
CNP ________________, avocat definitiv/stagiar în cadrul Baroului _____________ cu 
legitimația nr. _______, depusă personal/prin împuternicit domnul/doamna domiciliat/ă în 
______________, str.________________________, nr. ____, bl._____, ap.____, sector____, 
legitimat/ă cu C.I. seria ____, nr.________, eliberată de _____________, la data __________, 
CNP ________________ . 

2. Eșalonează datoriile în valoare totala de________lei, compuse din: 
(1) Contribuții datorate în sumă de _________ lei. 
(2) Majorări de întârziere determinate, înregistrate în sistem ca accesorii ale unor obligații 

contributive achitate cu întârziere până la data prezentei cereri în sumă de 
__________ lei. 

(3) Componenta „Majorări de întârziere determinabile”, valoare determinată parțial, 
pentru perioada dintre scadența datelor de plată a contribuțiilor la care se referă pct.1 
de mai sus și data prezentei, se determină în mod automat de sistem, acestea având 
o valoare în sumă de _________ lei. 

3. Eșalonarea se aprobă pentru un număr de _____ rate, iar scadența fiecărei rate este data 
de ___________ a fiecărei luni, începând cu data de _____________. 

4. Contribuabilul va avea următoarele obligații: 
a) Să plătească la termenele stabilite valoarea ratelor stabilite prin graficul de eșalonare. 
b) Să plătească „Majorările de întârziere determinabile”, componenta diferență între 

momentul Cererii de Eșalonare și momentul efectiv al plății, să le regularizeze și să le 
achite, așa cum se va stabili prin decizia de eșalonare și graficul de eșalonare.  

5. Prezenta decizie are ca temei de drept prevederile art.98 și următoarele din Regulamentul 
Creanțelor Contributive precum și Hotărârea C.A.A. nr. 1 din 31.01.2020 

6. Prezenta decizie își produce efectele de la data semnării angajamentului de plată. 
7. Prezenta decizie se comunică contribuabilului. 
8. Contribuabilul poate contesta prezenta decizie în termen de 15 zile de la comunicare. 

Depunerea contestației se va face la sediul emitentului. 
9.  Prezenta decizie are ca anexă Graficul de eșalonare. 

 
Data:____________ Consiliul Fil. _____ C.A.A. 

 Prin Președinte _______________ 
 



99,37

250,00

16,63

224,87

141,13

88,75

218,25

59,00

148,75

196,13

21,12

163,76

173,25

28,99

133,01

150,38

82,61

56,14

127,50

115,88

66,48

38,15

93,00

234,85 0,00 0,00

10,15 326,38 0,00

29,47 0,00 0,00

215,53 150,47 0,00

165,03

25,00 83,88 0,00

92,09 0,00 0,00

152,91 213,09 0,00

79,54

25,00 61,00 0,00

200,46 0,00 0,00

264,54 101,46 0,00

366,00

22,29

245,00 98,71 0,00

159,42

206,58 0,00 0,00

64,42 272,50 0,00

29,08 0,00 0,00

226,92 139,08 0,00

169,42

196,58 0,00 0,00

131,42 234,58 0,00

134,30

231,70 0,00 0,00

233,30 132,70 0,00

Nume:___
Prenume:
CNP: 27
Nr. dosar: 11
Calitate Definitiv

UNITATEA Filiala a Casei de Asigurari a Avocatilor
COD FISCAL
SEDIUL

Sume Esalonate

Contributii 2.815,00 lei

Majorari de intarziere : 14.723,80 lei

      - Majorari de intarziere constituite 11.908,80 lei

      - Majorari de intarziere calculate la data cererii 2.815,00 lei

Total valoare esalonata 17.538,80 lei

Valoare rata 366,00 lei

GRAFIC DE ESALONARE
REPREZENTAND ANEXA LA DECIZIA DE ESALONARE A CONSILIULUI C.A.A NR. 48/25 / 13/11/2019

tiparit la data de 09/Ian/2020

Rata Luna Contributie
Majorare de
intarziere (la

data
esalonarii)

Majorare de
intarziere

(diferenta la
scadenta)

Data scadenta

R1 Sep/2014 25/Dec/2019

Oct/2014

Nov/2014

R2 Nov/2014 25/Ian/2020

Dec/2014

R3 Dec/2014 25/Feb/2020

Ian/2015

Feb/2015

R4 Feb/2015 25/Mar/2020

Mar/2015

Apr/2015

R5 Apr/2015 25/Apr/2020

Mai/2015

Iun/2015

R6 Iun/2015 25/Mai/2020

Iul/2015

Aug/2015

R7 Aug/2015 25/Iun/2020

Sep/2015

Oct/2015

Nov/2015

R8 Nov/2015 25/Iul/2020

Dec/2015

Ian/2016

R9 Ian/2016 25/Aug/2020

Feb/2016

R10 Feb/2016 25/Sep/2020

R11 Feb/2016 25/Oct/2020

Mar/2016

Apr/2016

R12 Apr/2016 25/Nov/2020

R13 Apr/2016 25/Dec/2020

Mai/2016

Iun/2016

R14 Iun/2016 25/Ian/2021

R15 Iun/2016 25/Feb/2021

R16 Iun/2016 25/Mar/2021

Iul/2016

R17 Iul/2016 25/Apr/2021

Aug/2016

R18 Aug/2016 25/Mai/2021

Sep/2016

R19 Sep/2016 25/Iun/2021

R20 Sep/2016 25/Iul/2021

Oct/2016

R21 Oct/2016 25/Aug/2021

R22 Oct/2016 25/Sep/2021

Nov/2016

R23 Nov/2016 25/Oct/2021
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361,93

4,07

366,00

250,93

115,07

366,00

127,93

238,07

107,43

258,57

168,43

197,57

366,00

34,18

331,82

366,00

327,93

38,07

71,81

101,25

86,63

75,38

30,93

366,00

241,07

124,93

366,00

190,82

40,88

34,65

99,65

74,29

287,72

3,99

285,09

80,91

337,60

28,40

203,80

162,20

55,15

204,30

106,55

84,25

281,75

34,59

236,64

94,77

54,63

123,30

110,70

77,37

19,38

82,35

69,30

69,56

68,31

27,90

2.815,00 14.723,80 0,00

Rata Luna Contributie

Majorare de
intarziere (la

data
esalonarii)

Majorare de
intarziere

(diferenta la
scadenta)

Data scadenta

R24 Nov/2016 25/Nov/2021

Dec/2016

R25 Dec/2016 25/Dec/2021

R26 Dec/2016 25/Ian/2022

Ian/2017

R27 Ian/2017 25/Feb/2022

R28 Ian/2017 25/Mar/2022

Feb/2017

R29 Feb/2017 25/Apr/2022

Mar/2017

R30 Mar/2017 25/Mai/2022

Apr/2017

R31 Apr/2017 25/Iun/2022

R32 Apr/2017 25/Iul/2022

Mai/2017

R33 Mai/2017 25/Aug/2022

R34 Mai/2017 25/Sep/2022

Iun/2017

R35 Iun/2017 25/Oct/2022

Iul/2017

Aug/2017

Sep/2017

Oct/2017

R36 Oct/2017 25/Nov/2022

R37 Oct/2017 25/Dec/2022

Nov/2017

R38 Nov/2017 25/Ian/2023

R39 Nov/2017 25/Feb/2023

Dec/2017

Ian/2018

Feb/2018

R40 Feb/2018 25/Mar/2023

Mar/2018

Apr/2018

R41 Apr/2018 25/Apr/2023

Mai/2018

R42 Mai/2018 25/Mai/2023

Iun/2018

R43 Iun/2018 25/Iun/2023

Iul/2018

R44 Iul/2018 25/Iul/2023

Aug/2018

Sep/2018

R45 Sep/2018 25/Aug/2023

Oct/2018

R46 Oct/2018 25/Sep/2023

Nov/2018

Dec/2018

R47 Dec/2018 25/Oct/2023

Ian/2019

Feb/2019

Mar/2019

R48 Mar/2019 25/Nov/2023

Apr/2019

Mai/2019

Iun/2019

Iul/2019

Aug/2019

TOTAL :
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ANEXA Nr.5 

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

Nr. _________din data __________ 

 

Subsemnatul/a _______________________________, domiciliat/ă în ______________, 
str.________________________, nr. ____, bl._____, ap.____, Sector____, legitimat/ă cu C.I. 
seria ____, nr.________, eliberată de _____________, la data ____________, CNP 
______________, avocat definitiv/stagiar în cadrul Baroului _____________ cu legitimația nr. 
_______, mă angajez să respect plata eșalonată a datoriilor restante așa cum au fost ele 
aprobate de Consiliul de Administrație al Filialei ___________________ prin Decizia de 
eșalonare nr._________ din data_____________. 

Datoriile restante la sistemul propriu de pensii, aferente perioadei _____________ așa 
cum rezultă din Certificatul de Atestare a Obligațiilor Contributive pentru Eșalonarea Datoriilor 
Restante și din Graficul de Eșalonare anexat Deciziei Nr._______, sunt următoarele: 

(1) Contribuții datorate în sumă de _________ lei. 
(2) Majorări de întârziere determinate, înregistrate în sistem ca accesorii ale unor 

obligații contributive achitate cu întârziere până la data prezentei cereri în sumă de 
__________ lei. 

(3) Componenta „Majorări de întârziere determinabile”, parțiale, pentru perioada dintre 
scadența datelor de plată a contribuțiilor la care se referă pct.1 de mai sus și data 
prezentei, se determină în mod automat de sistem, acestea având o valoare în sumă 
de _________ lei.  

Mă oblig ca pentru „Majorările de întârziere determinabile”, componenta diferență între 
momentul Cererii de Eșalonare și momentul efectiv al plății, să le achit împreună cu rata de 
plată. 

Mă angajez sa plătesc datoriilor restante în conformitate cu graficul de eșalonare, în 
_____ rate de eșalonare, urmând ca fiecare rată să fie achitată lunar până în data de________ 
a lunii, începând cu _________. 

Am luat la cunoștință că în situația în care voi întârzia la oricare dintre plățile ratelor cu 
mai mult de 15 zile, voi pierde beneficiul eșalonării, toate creanțele devenind certe, lichide și 
exigibile, pentru sumele neplătite. 

Prezentul angajament l-am luat cunoscând prevederile art.131 alin.5 din Legea 
nr.72/2016. 

În cazul nerespectării angajamentului de plată se pierde beneficiul eșalonării și se va 
proceda la executarea silită. 
 
 
Dat astăzi ____________  
Semnat în fața noastră  
Calitatea _____________ Av. __________________ 
Semnătura____________ Semnătura ___________ 

 



ANEXA NR. 6 

Filiala ___________________ a C.A.A. 

DECIZIE DE CONSTATARE A PIERDERII VALABILITĂȚII EȘALONĂRII LA PLATĂ 

Nr._____ din ___________ 

Analizând situația domnului/doamnei avocat ____________________________ 
domiciliat/ă în ______________, str.________________________, nr. ____, bl._____, 
ap.____, sector____, legitimat/ă cu C.I. seria ____, nr.________, eliberată de _____________, 
la data __________, CNP ________________, avocat definitiv/stagiar în cadrul Baroului 
_____________ cu legitimația nr. _______,  

care a cerut eșalonarea la plată a restanțelor la fondurile C.A.A. prin cererea nr. 
____________ din data de ____________, aprobată de Consiliul de Administrație al Filialei 
__________________ prin Decizia  de eșalonare nr. ____________ din data de ___________, 

Constatând că domnul/doamna avocat nu și-a respectat obligațiile conform Deciziei de 
eșalonare nr. _____________ , a Angajamentului de plată nr. ______________, a prevederilor 
art. 102 din Regulamentul creanțelor contributive  și a prevederilor art. 9 alin. (1) din 
Hotărârea nr. 12 din 27.04.2021 a Consiliului de Administrație al C.A.A. privind procedura de 
eșalonare a obligațiilor de plată restante la fondurile C.A.A., în sensul că (se menționează 
obligațiile nerespectate) _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

În baza art. 105 din Regulamentul Creanțelor Contributive și art. 9 alin. (4) din Hotărârea 
nr. 12 din 27.04.2021 a Consiliului de Administrație al C.A.A. privind procedura de eșalonare 
a obligațiilor de plată restante la fondurile C.A.A, 

Consiliul de Administrație al Filialei ______________________ a Casei de Asigurări a 
Avocaților, întrunit în ședința de lucru din data de _______,  

DECIDE 

Art. 1 – Constată că începând cu data de _______________ își pierde valabilitatea 
eșalonarea la plată de care beneficia domnul/doamna avocat _________________________ 
în baza deciziei de eșalonare nr ____ din _____________. 

Art. 2 – În conformitate cu art. 105 alin. (2) din Regulamentul Creanțelor Contributive 
pierderea valabilității eșalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a 
executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. 

Art. 3 – Prezenta decizie se comunică contribuabilului și Baroului _______________ . 
Art. 4 – Contribuabilul poate contesta prezenta decizie în termen de 15 zile de la 

comunicare. Depunerea contestației se va face la sediul emitentului. 

Data:____________ Consiliul Fil. _____ C.A.A. 
Prin Președinte _______________ 
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