
Anexa 13  
 
 
FILIALA____________________________   
A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR 

 Nr. înreg.________ din_________ 
 
 
 
                  PROCES – VERBAL 
                                                      încheiat la data de__________ 
 

 
     Conducerea Filialei __________________________ a Casei de Asigurări a Avocaților, verificând actele 
dosarului de pensionare  privind pe domnul(d-na) avocat  ________________________________________ 
având CNP __________________________ aflat(ă) în evidentă pe Tabloul avocaților din 
Baroul______________________ cu cabinet de avocatură, se constată următoarele: 

    Prin cererea înregistrată sub nr. ______ din ____________ domnul(d-na) avocat a solicitat  întocmirea 
dosarului de pensionare pentru pensie1 _________________________________________ începând cu data 
de__________________. 

    Petiționarul este născut la data de __________ fiind în vârstă de _____ ani, ____ luni, vârsta standard de 
pensionare fiind de ____ ani, ____ luni,  în sistemul de asigurări sociale  al  avocaților, având total stagiu 
de cotizare (vechime în muncă) de  _______ ani, ______ luni, _____ zile, din care: 
         - în profesia de avocat _______ ani, ____ luni, _____ zile. 
         - stagiu asimilat _______ ani, ____ luni, _____ zile. 

    Stagiul complet de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaților (conf. Legii 72/2016) este de 
____ ani, ___ luni, __ zile; 

    La fondul pentru pensia suplimentară a contribuit2 la Casa de Asigurări a Avocaților astfel: 
- de la data de  ___________ până la data de ____________ cu cota de _____% 
- de la data de  ___________ până la data de ____________ cu cota de _____ % 
- de la data de ___________ până la data de ____________  cu cota de _____ % 
- de la data de ___________ până la data de ____________  cu cota de _____ % 
- de la data de ___________ până la data de ____________  cu cota de _____ %  
- de la data de ___________ până la data de ____________  cu cota de _____ % 3 

         

    Fată de cele menționate, Consiliul Filialei ___________________ a Casei de Asigurări a Avocaților 
propune înaintarea dosarului de pensionare la Casa de Asigurări a Avocaților din România în vederea 
stabilirii drepturilor de pensie pentru1 ________________________________în conformitate cu prevederile 
Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților .  
     
 

PREȘEDINTE, 
 

L.S. 

CONTABIL ȘEF, 

 
 
 
 

1 Pensie pentru limită de vârstă, de retragere definitivă din profesie, de retragere anticipată definitivă din profesie, de 
invaliditate, de urmaș, indemnizație de urmaș sau ajutor de urmaș pe o perioadă de 6 luni 

2 Avocații au contribuit la pensia suplimentară începând cu data de 1 august 1969. 
3 De la data înființării cabinetului de avocatură până la data deschiderii dreptului de pensie, contribuția la pensia 

suplimentară nefiind obligatorie, această perioadă se preia din adeverința eliberată de cabinetul de avocatură, 
sume confirmate de filială în urma verificării încasărilor din onorarii și a plății cotelor conform prevederilor 
legale.   

  


	FILIALA ________________________ A
	CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR

	LUNA
	FILIALA  ____________________
	A CASEI DE ASIGURARI A AVOCAȚILOR
	Anexa 13
	FILIALA____________________________
	A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR
	Nr. înreg.________ din_________


	Anexa 14



