
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 




