
PROIECT 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
HOTĂRÂREA NR. ______ 

 
__________________ 

 
privind cuantumul şi modul de calcul al unor indemnizaţii şi ajutoare de asigurări sociale 

prevăzute de Statutul CAA 
 

 
În conformitate cu dispoziţiilor art. 105, art. 109 şi art. 110 alin. (3) din Statutul C.A.A. 
adoptat de Congresul avocaţilor din 15-16 iunie 2012; 
- având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administraţie al C.A.A., Consiliul 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1 - Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de art. 101 al. (1) lit. a) şi b) din 
Statutul C.A.A. (indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizaţie de 
maternitate) este egală cu media aritmetică a veniturilor brute aferente contribuţiilor 
lunare efectiv plătite la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor în ultimele 12 luni 
anterioare ivirii riscului asigurat, respectiv suma veniturilor brute aferente contribuţiilor 
lunare efectiv plătite în ultimele 12 luni, împărţită la 12. 
(2) Venitul brut aferent contribuţiei plătite este cel definit în art. 78 al. (7) din Statutul 
C.A.A. 
 
Art. 2 (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se 
determină prin aplicarea unui procent de 75% asupra bazei de calcul prevăzute la art. 1. 
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă calculată conform 
alin. (1) nu poate fi mai mic de 40% şi nici mai mare de 100% din venitul de referinţă 
lunar pe profesia de avocat stabilit de către Consiliul U.N.B.R. în vigoare la data 
soluţionării cererii. 
(3) Dacă incapacitatea priveşte numai o fracţiune din luna respectivă, indemnizaţia se 
plăteşte proporţional cu numărul de zile lucrătoare de incapacitate. În această situaţie 
cuantumul indemnizaţiei de incapacitate este egal cu produsul dintre indemnizaţia 
calculată conform alin. (1) şi (2) şi cu numărul de zile lucrătoare din perioada de 
incapacitate temporară de muncă, împărţită la numărul de zile lucrătoare din luna 
respectivă. 
(4) Dacă în luna pentru care se plăteşte indemnizaţia de incapacitate temporară de 
muncă s-au realizat şi venituri din profesie, indemnizaţia pentru incapacitate însumată cu 
veniturile din profesie din luna respectivă nu poate depăşi suma reprezentând venitul de 
referinţă pe profesie.  
(5) Nu sunt considerate venituri din profesie în luna respectivă veniturile din oficii 
încasate pentru servicii prestate în luni anterioare. 



(6) Dacă venitul din profesie pe luna menţionată la alin. (4) este mai mare decât venitul 
de referinţă pe profesie în vigoare la data soluţionării cererii, avocatul nu beneficiază de 
indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă 
 
Art. 3 - (1) Indemnizaţia de maternitate se acordă în condiţiile art. 107-109 din Statutul 
Casei de Asigurări a Avocaţilor. 
(2) Cuantumul indemnizaţiei de maternitate se determină prin aplicarea unui procent de 
90% asupra bazei de calcul prevăzute de art. 1. 
(3) Cuantumul indemnizaţiei de maternitate nu poate fi mai mic de 40% şi nici mai 
mare de 100% din venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat stabilit de către 
Consiliul U.N.B.R., în vigoare la data soluţionării cererii. 
(3) Dacă indemnizaţia de maternitate priveşte numai o fracţiune din luna respectivă, 
indemnizaţia se plăteşte proporţional cu numărul de zile lucrătoare de concediu de 
maternitate.  
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) cuantumul indemnizaţiei de maternitate este egal cu 
produsul dintre indemnizaţia calculată conform alin. (1) şi (2) multiplicată cu numărul de 
zile lucrătoare din perioada de incapacitate temporară de muncă, împărţită la numărul 
de zile lucrătoare din luna respectivă. 
 
Art. 4 – (1) Avocaţii au dreptul la ajutor pentru creşterea copilului, în cuantum fix lunar,  
pentru   aceeaşi  perioadă  pentru care beneficiarul indemnizaţiei de creştere a copilului 
a optat   conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 
decembrie 2010, publicată  în Monitorul Oficial al României nr. 830 din 10 decembrie 
2010 şi, în toate cazurile, cel puţin până când copilul va împlini vârsta de 2 ani. 
(2) Cuantumul ajutorului  lunar  pentru creşterea copilului este de 600 de lei.  
(3) Dacă ajutorul pentru creşterea copilului priveşte numai o fracţiune din luna 
respectivă, ajutorul se plăteşte proporţional cu numărul de zile lucrătoare de concediu de 
creştere a copilului.  
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) cuantumul ajutorului este egal cu produsul dintre 
indemnizaţia calculată conform alin. (1) şi (2) multiplicată cu numărul de zile lucrătoare 
din perioada de incapacitate temporară de muncă, împărţită la numărul de zile 
lucrătoare din luna respectivă. 
 
Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. şi Barourile vor lua măsuri pentru aducerea la 
îndeplinire a prezentei decizii. 
 
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. şi Barourilor prin poşta electronică şi se 
publică pe website-ul www.unbr.ro. Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza 
teritorială de competenţă. 


