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PRECIZĂRI INSPECȚIE FINANCIARĂ 

ASUPRA CREANȚELOR CONTRIBUTIVE 

 

Stimați membri ai Baroului Cluj și ai Filialei Cluj a CAA, prin prezenta vă informăm că, 

Prin Hotărârea nr. 6 din 21 ianuarie 2022 a Consiliului de Administrație  al Filialei Cluj a CAA, 

s-a adoptat Regulamentul de control al Filialei Cluj a CAA din 14 ianuarie 2022, în baza Hotărârii 

Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 (Anexa nr. 3 la Regulamentul creanțelor contributive). 

Ca urmare a procedurilor privind ocuparea postului de inspector financiar, începând cu data 

de 28 februarie 2022, a fost angajat pe acest post, domnul Mihalache Gigi. 

Începând cu data de 4 aprilie 2022, dl inspector financiar Mihalache Gigi va iniția acțiuni de 

control în conformitate cu dispozițiile legale, aducând la cunoștința membrilor Baroului Cluj 

informații cu privire la desfășurarea controalelor. 

În acest sens,  Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA, conform atribuțiunilor conferite 

de articolul 114 litera c) din Legea nr. 72 din 28 aprilie 2016, prin Hotărârea nr. 13 din 14 martie 

2022, a aprobat un program de lucru cu o selecție aleatorie, pe baza căruia se vor desfășura 

inspecțiile creanțelor contributive. 

Inspecția vizează veniturile brute individuale ale avocaților membrii ai Baroului Cluj și ai 

Filialei Cluj a CAA, care au obligații de stabilire și plată a obligațiilor contributive prevăzute de Legea 

nr. 72/2016, indiferent de forma lor de organizare profesională. 

Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale reprezintă activitatea ce are ca obiect 

verificarea legalității și conformității declarațiilor lunare contributive întocmite de membrii Baroului 

Cluj și ai Filialei Cluj a CAA, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea 

obligațiilor contributive de către contribuabili (membrii Baroului Cluj și ai Filialei Cluj a CAA), precum 

și a respectării prevederilor legislației specifice sistemului de asigurări sociale ale avocaților și 

contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de calcul a contribuțiilor de plată și a 

situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații contributive principale și accesorii.  

În concret, inspecția va fi efectuată exhaustiv, procedură care constă în activitatea de 

verificare a tuturor documentelor și operațiunilor care stau la baza modului de calcul, de evidențiere 

și de plată a obligațiilor contributive pe ultimii 5 ani. 
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Avocatul membru al Baroului Cluj, în conformitate cu Regulamentul  invocat  la art. 7 . (2), cu 

cel puțin 15 zile înainte de începerea efectivă a inspecției, va primi un aviz de inspecție care va 

cuprinde: 

 a) temeiul juridic al inspecției;  

b) data de începere a inspecției;  

c) obligațiile supuse inspecției, precum și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției;  

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției. 

În concluzie, va trebui ca până la data începerii efective a inspecției, menționată în avizul de 

inspecție, să se prezinte următoarele documente necesare verificărilor: 

- Registrul Jurnal de încasări și plăți din perioada: ex: 01 martie 2017 – 31 martie 2022; 

- Facturi emise în perioada ex: 01 martie 2017 – 31 martie 2022; 

- Chitanțe emise în perioada  ex: 01 martie 2017 – 31 martie 2022; 

- Extrase de cont emise în perioada ex: 01 martie 2017 – 31 martie 2022; 

- Declarațiile unice privind impozitul pe venit (ANAF) pentru perioada ex : anii 2017- 2021. 

Pentru informații suplimentare, domnul inspector de control - Gigi Mihalache, vă stă la 

dispoziție (între orele 8:00 – 16:00, L-V): 

Telefon : 0736705501 

e-mail : inspector@filialaclujcaa.ro  

Regulamentul privind creanțele contributive, poate fi consultat în integralitate accesând următoarele 

link-uri: 

https://www.filialaclujcaa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Regulamentul-de-control-al-Filialei-

Cluj.pdf  

https://www.filialaclujcaa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Anexa-3-Regulamentul-creantelor-

contributive-1.pdf 
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