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Criterii și condiții pentru acordarea către avocați a reducerii de 10% 
din costul unei cure de tratament balnear la Complexul Balnear și de 

Recuperare C.A.A. Corpore Sano 
 
 
 

Art. 1 – (1) Casa de Asigurări a Avocaților din România (în continuare C.A.A.) decontează, 
pentru beneficiarii prevăzuți de prezentele criterii, 10% din costul unei cure de tratament 
balnear şi de recuperare la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din 
Techirghiol; 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se referă la costul unei cure de tratament recomandată 
de medicul specialist care poate să difere ca durată în funcție de afecțiune; 

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se decontează individual; 
(4) Un solicitant poate beneficia de o singură decontare pe an; 
(5) Decontarea prevăzută la art. 1 se va suporta din fondul de funcționare al C.A.A. în 

limita bugetului ce va fi aprobat cu această destinație începând cu anul 2022. 
 
 
Art. 2 – (1) Beneficiază de decontarea prevăzută la art. (1): 

a) Avocații activi, înscriși pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a 
profesiei; 

b) Avocații pensionari aflați în plata pensiei la Casa de Asigurări a Avocaților 
din România. 

(2) Sumele se decontează în funcție de data depunerii cererii însoțită de toate 
documentele necesare pentru acordarea reducerii. 

 
 
Art. 3 – Beneficiarii care solicită acordarea reducerii din costul unei cure de tratament 

balnear trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) Au bilet de trimitere/scrisoare medicală de la medicul de familie/medicul 

specialist sau primar confirmat în specialitatea reabilitare medicală pentru 
tratament balnear, specific, pentru afecțiunile care se tratează în stațiunea 
Techirghiol respectiv în Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A.; 

b) Au efectuat cura de tratament balnear şi de recuperare la Complexul 
Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol; 

c) Au depus cererea de decontare în termen de 30 de zile de la data 
terminării curei de tratament balnear şi de recuperare, însoțită de 
documentele necesare; 

d) Au efectuat plata la zi a cotelor de contribuție la sistemul C.A.A., la data 
depunerii cererii de decontare, în situația în care au calitatea de avocați 
activi; 

e) Au achitat în prealabil costul întreg al curei de tratament; 
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f) Au efectuat personal cura de tratament pentru care depun cererea de 
decontare a sumelor prevăzute de prezentele criterii.  

 
Art. 4 – Pentru decontarea prevăzută la art. 1 beneficiarii trebuie să depună 

următoarele documente: 
a) cererea completată al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; 
b) copie după cartea de identitate; 
c) copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de 

familie/medicul specialist în medicină fizică şi de reabilitare; 
d) copie de pe dovada plății curei de tratament emisă de Complexul Balnear 

și de Recuperare C.A.A.; 
e) extras de cont în care vor fi virate sumele cuvenite urmare a acordării 

decontării, în situația în care avocatul sau pensionarul optează pentru 
această formă de decontare; 

 
Art. 5 -  (1) Documentele prevăzute la art. 4 se depun la filiala C.A.A. din care face parte 

asiguratul sau pensionarul în termen de 30 de zile de la data încheierii sejurului. 
(2) În termen de 15 zile de la data primirii cererii filiala va transmite către Casa de 

Asigurări a Avocaților din România  documentele prevăzute la art. 4. 
(3) Pentru avocații activi filiala va transmite către C.A.A., odată cu documentele 

prevăzute la art. 4, o adeverința din care să rezulte dacă asiguratul are sau nu achitate la zi  
contribuțiile la sistemul C.A.A.; 

 
Art. 6 – (1) C.A.A. va soluționa cererea de decontare în termen de 10 zile de la primirea 

documentelor de la filială. 
(2) Perioada prevăzută la alin. (1) se prelungește cu durata necesară pentru 

completarea documentației,  în situația în care aceasta este incompletă, dar nu mai mult de 
30 de zile. 

(3) Prezentele criterii și condiții intră în vigoare și se aplică începând cu anul 2022.  
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Anexa nr. 1 
 

 
 
Către   
    Filiala _____________________________ a C.A.A. 
   
  
 
   Subsemnatul(a), 

___________________________________________________________, cu CNP 
___________________________________, domiciliat în localitatea 
________________________ ,  str. ____________________________________ nr. 
_________, bl. _________, sc. . ______ , ap.____, județul (sectorul) 
___________________________, posesor al actului de identitate seria __ nr. 
______________________,  

Solicit decontarea a 10% din costul curei de tratament balnear şi de recuperare efectuat 
în perioada_________________    , din luna_______________ a anului ____________, în 
stațiunea Techirghiol, la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. ”Corpore Sano”  

 
Solicit ca rezultatul cererii să îmi fie comunicat (opțional):   
    □ prin poşta electronică, la adresa de e-mail: . . . . . . . . . .   
 
Solicit ca în cazul aprobării cererii suma cuvenită, cu titlul de decontare, de 10% din 

costul curei de tratament efectuate: 
  □ să o ridic personal de la casieria C.A.A. din str. Dr. Râureanu 3, etaj 3, sector 5, 

București;   
  □ să-mi fie virată în contul ________________________________________________ 

deschis la Banca ________________, fiind de acord să suport spezele bancare aferente.   
 

 
 
Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), inclusiv în ceea ce priveşte publicarea listei 
cererilor aprobate. 

 
   
 

Data, Semnătura, 
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