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Scurt Program Electoral al Av. Dr. Florin Petroșel 

candidat la funcția de consilier al Consiliului de Administrație 

a Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților 

 

 

Prezentul program are următoarea structură: 
1. Scurtă prezentare 
2. Experiența în sistemul de Asigurări Sociale ale Avocaților 
3. Realizări în cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A. 
4. Realizări la nivel național în cadrul C.A.A. 
5. Deziderate 
6. Propunerea unei echipe 
7. Mesaj final 

 

1. Scurta prezentare. 
Data nașterii. 3 ianuarie 1956 
Studii: 
Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1978. 
Doctor în drept. Ramura de drept: - Drept financiar și fiscal. Diploma de doctor nr.270/2008. Titlu emis 
de Rectorul Universității București în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului 
nr.3439 din 12.05.2008. 

Activitate profesională. 
Avocat în Baroul Bucureşti de la data de 01.08.1978. 
Activează ca Avocat Coordonator în cadrul SCA "Petroşel". 
 

2. Experienţă în sistemul de Asigurări Sociale ale Avocaţilor. 
- Iunie 2004 - 29.01.2005 / Consilier în cadrul Consiliului de Administraţie a Filialei București-Ilfov a 

C.A.A. 
- 30.01.2005 - prezent / Preşedinte al Consiliului de Administraţie a Filialei București-Ilfov a C.A.A. 
- 07.06.2015 - prezent / Preşedinte al Consiliului de Administraţie a C.A.A. 

 
3. Realizări în cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A. 

3.1. Informatizarea filialei. 
3.1.1. Începând cu anul 2010, informatizarea filialei a reprezentat o prioritate absolută. În calitate de 

președinte al consiliului de administrație, am contribuit substanțial la stabilirea strategiei de 
informatizare și apoi de implementare. 

3.1.2. Informatizarea filialei – hardware. 
A fost realizată infrastructura hardware. În momentul de față filiala dispune de un sistem de 
servere moderne și un mecanism de backup performant. 

3.1.3. Informatizarea filialei – software. 
Au fost create și puse în funcțiune următoarele programe și aplicații: 

a) Aplicația „ELO” - digitalizarea statelor de plată aferente perioadei B.C.A.J.-urilor; 
b) Aplicația „Contul Meu”; 
c) Aplicația „Interfață Comună pentru Baroul București și Filiala București-Ilfov a C.A.A.” 
d) Aplicația „Program de verificare al avocaților”; 
e) Aplicația „Avizier Electronic”; 
f) Aplicația „Registratura Electronică”; 
g) Aplicația „Informare și Notificare Electronică” către avocați; 

3.1.4. Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor programe sunt protejate prin înregistrarea 
acestora la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (O.R.D.A.). 
N.B. A se vedea Certificatul de înregistrare în Registrul Național al Programelor pentru 
Calculator Seria 799506BM nr.09611 din 21.02.2019. 

3.2. Susținerea unor programe cu caracter social. Atâta timp cât legislația din sistemul C.A.A. a 
permis, au fost susținute programe cu caracter social, cum ar fi: programul acordării de ajutoare 
pentru procurarea de medicamente și programul acordării unor ajutoare cu ocazia sărbătorilor de 
Paște și Crăciun pensionarilor filialei. Programele au fost sistate datorită abrogării textelor legale 
care permiteau susținerea acestora. În momentul de față, pe baza dispozițiilor Legii nr.72/2016 și a 
Statutului C.A.A. 2016, se lucrează pentru reintroducerea celor două categorii de programe. 

3.3. Programe de pregătire a personalului. De-a lungul timpului au existat programe de pregătire a 
personalului. Relevant în acest sens este programul ECDL 2014, în cadrul căruia, după instruire 
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prin intermediul unei firme de specialitate, majoritatea angajaților, pe bază de examen, au obținut 
diplome-atestat ECDL. 

3.4. Programe de reabilitare a spațiilor de lucru. În anul 2014 a fost reabilitată complet casieria, iar 
în 2016 au fost reabilitate spațiile afectate cabinetelor medicale. 

3.5. Îmbunătățirea continuă a performanțelor financiare. În 2004 când am obținut primul mandat de 
consilier interimar, disponibilitățile financiare ale Filialei București-Ilfov a C.A.A. erau în valoare 
totală de 19.350.728 lei. La data de 31.12.2018, disponibilitățile totale ale filialei au fost în valoare 
de 525.191.873,66 lei. 

3.6. Schimbarea percepției autorităților profesiei față de Filiala București-Ilfov a C.A.A. Ani de zile 
Filiala București-Ilfov a C.A.A. a fost privită ca filiala problemă a sistemului de asigurări sociale ale 
avocaților (și precizez că această imagine era nedreaptă și neconformă cu realitate). În prezent 
Filiala București-Ilfov este etalonul exemplu pentru toate filialele din țară, iar programele 
informatice ale acesteia au constituit punctul de plecare pentru procesul de informatizare al 
întregului sistem C.A.A. 
 

4. Realizări la nivel național în cadrul C.A.A. 
Începând cu 07.06.2015 am dobândit funcția de Președinte al C.A.A. 
Consiliul de Administrație al C.A.A. a promovat un proiect care a fost aprobat de către autoritățile 

profesiei privind extinderea sistemului informatic al Filialei București-Ilfov a C.A.A. la nivel național. 
Proiectul a fost realizat începând cu anul 2016, iar în prezent se află în perioada de implementare la 
filiale. 

De asemenea, subsemnatul am coordonat în anul 2016 comisiile care s-au ocupat de elaborarea 
legislației infra-parlamentare la care se referă Legea nr.72/2016. Statutul C.A.A. însoțit de 4 regulamente 
tematice au fost aprobate de Congresul Avocaților 2017. 

 
5. Deziderate. 

1. Intoleranță față de demagogie și promisiuni neconforme cu legislația sistemului de asigurări al 
avocaților. 

2. Desăvârșirea infrastructurii informatice necesare pentru o bună gestionare a sistemului. 
3. Transparență în ceea ce privește situația financiară a fiecărui contribuabil în parte, prin finalizarea 

programului pus la dispoziția contribuabililor pe site-ul oficial al filialei intitulat „Contul meu” unde 
vor putea fi vizionate în timp real informațiile referitoarea la plata contribuțiilor lunare, situația 
penalităților pentru calcularea cărora a fost creat un „simulator de penalități”, situația punctelor de 
pensie acumulate, simulatorul de pensie etc. 

4. Extinderea sistemului de declarare a veniturilor și plată a contribuțiilor prin internet. 
5. Extinderea facilității de eșalonare a plăților, privind obligațiile contributive principale și accesorii 

restante. 
6. Program de pregătire continuă a personalului filialei în scopul creșterii calității serviciilor oferite 

membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A 
7. Cooperarea cu toate autoritățile din cadrul profesiei de avocat. 
8. Cooperarea cu alte sisteme de asigurări sociale din România și Uniunea Europeană. 
 

 
6. Propunerea unei echipe. 

Întrucât conducerea Filialei București-Ilfov a C.A.A. nu se poate realiza decât de un Consiliu de 
Administrație (organ de decizie și gestiune colectivă), este foarte clar că viitorul consiliu trebuie să 
constituie o adevărată echipă. 

Echipa pe care v-o propun este formată din: 
- Av. Dr. Petroșel Florin; 
- Av. Bădulescu Mihail Atanase Dumitru; 
- Av. Vasilescu Elena Emilia; 
- Av. Burciu Remus Iustinian. 
- Av.Prof.Dr. - Pensionar Lupulescu Dumitru. 

Întreaga echipă propusă se bucură de probitate profesională și are experiență în conducerea 
sistemului de asigurări sociale al avocaților din România, fiind formată din actuali consilieri ai Filialei 
București-Ilfov a C.A.A. 

 
7. Mesaj final. 

Vă mulțumesc pentru timpul dedicat pentru a lectura acest material și rog să participați la AGE 
din 2019. 

 
Av. Dr. Petroșel Florin 


