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H O T Ă R Â R E A nr. 27 
din data de 29.04.2020 

privind data de plată a sumelor virate din fondul de rezervă către filialele/sucursalele ce nu pot acoperi 
prestațiile de asigurări sociale lunare 

 
Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România compus din : 

Președinte - av. Bubatu Mihăiță 

Vicepreședinte - av. Cojan Constantin 

Membri - av. Petroșel Florin Norocel 

 - av. Gheorghe Reveica Cristina 

 - Av. Neamț Mihai Paul 

 - av. Uțescu Maria 

 - av. Grigore Gheorghe 

 

Având în vedere necesitatea bunei desfășurări a activității sistemului C.A.A. și organizarea unitară a 
plății pensiilor, 

Ținând cont de necesitatea respectării termenului lunar de plata pensiilor între 10 și 15 ale lunii, 
conform deciziei C.A.A. nr. 14/16.03.2020 de către fiecare filială în parte, 

În baza art. 13 alin. (2), art. 111 alin. (2) și art. 114 lit. k)  din Legea 72/2016, art. 53 alin. (1) lit. j) și art. 
72 alin. (1) lit. b) și h) din Statutul C.A.A., 

Consiliul de Administrație al C.A.A. întrunit în ședința din data de 29.04.2020, 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 – (1) Sumele virate din fondul de rezervă către filialele/sucursalele ce nu pot acoperi prestațiile de 
asigurări sociale lunare se virează de către C.A.A., în urma analizei și aprobării de către Consiliul C.A.A., până 
pe data de  14 ale lunii. 

(2) În situația în care sumele virate au fost diferite de necesarul filialelor/sucursalelor pentru acoperirea 
prestațiilor de asigurări sociale lunare, regularizarea sumelor se realizează cu ocazia următorului virament, 
în baza datelor și analizei  compartimentelor de specialitate ale C.A.A. 

 
Art. 2 – (1) În vederea îndeplinirii obligației de analiză temeinică a situațiilor în care se regăsesc 

filialele/sucursalele precizate la alin. (1), pentru respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea 72/2016 
în ce privește aprobarea sumelor și pentru comparabilitatea analizelor, filialele/sucursalele prevăzute la alin. 
(1) trebuie să aibă implementate și să utilizeze: 

a) Pentru gestiunea avocaților softul pus la dispoziție de C.A.A. denumit ”Gestiune Avocați”, astfel cum 
prevede Hotărârea nr. 12/27.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.A.A.  

b) Pentru gestiunea contabilă softul specializat SAGA – astfel cum prevede Hotărârea nr. 11/27.02.2020 
a Consiliului de Administrație al C.A.A. 

(2) În situația în care filialele precizate la art. 1 nu implementează și nu utilizează programele menționate 
la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), viramentele prevăzute la art. (1) se vor efectua numai după respectarea 
prevederilor art. 2 alin. (1). 

 

 Președinte C.A.A., 

Av. Bubatu Mihăiță 

 

 


