Anexa 1
PROCEDURA
de înregistrare, evidență, emitere, verificare în sistem electronic, a delegațiilor
pentru asigurarea prestațiilor avocaților în cadrul sistemului asistenței judiciare și a
referatelor ce atestă efectuarea prestațiilor profesionale în vederea remunerării
avocaților
CUPRINS :
I.

Înregistrarea și completarea noului format al Delegației de
acordare a asistenței judiciare ;

II.

Noul format al Referatului și al Delegației
judiciara;

III.

Modalitati de verificare a Delegatiei ;

IV.

Formatul Referatului
pentru decontarea onorariului cuvenit
avocatului din fondurile avansate de Ministerul Justiției .

I.

pentru asistenta

Înregistrarea și completarea noului format al Delegației de
acordare a asistenței judiciare

De la data intrării in vigoare a prezentei Hotarâri , respectiv 15.02.2019,
delegația de acordare a asistenței judiciare (Delegația) se completează de către
S.A.J., în sistem electronic, cu respectarea conținutului prevăzut de Anexa
corespunzătoare la Statutul profesiei de avocat, prezentele dispoziții fiind
aplicabile atât în materia asistenței judiciare in materie penală, cât și civilă
Concomitent cu Delegația se va completa și Referatul de decontare a
onorariului (Referatul) , ambele conținând aceleași câmpuri de verificare.
Atât Delegația cât și Referatul aferent se vor înregistra în evidența electronica
a S.A.J. după care vor fi eliberate avocatului în format fizic (pe hârtie) pentru
depunere la dosarul cauzei în care avocatul a fost desemnat. Delegațiile de
substituire vor avea același regim de înregistrare în evidență electronică.
II.

Noul format al Referatului și al Delegației
judiciara obligatorie este urmatorul :
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pentru asistenta
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III.

Modalitati de verificare a delegatiei

Fiecare delegație imprimată eliberată de Baroul București conține:
a) Câmpuri de verificare :
- un cod unic de 6 litere, exemplu: DWHTAZ,
- un cod QR Code :

- un cod de bare :

- un link de forma www.baroul-bucuresti.ro/sajdel/ DWHTAZ la care se poate
verifica starea curentă a delegației
b) Detaliile delegației : nume, prenume avocat, numar de telefon, data, nr. dosar,
instanța, etc.
Detaliile inițiale ale Delegației vor fi preluate în mod automat și inserate în
câmpurile corespunzătoare ale Referatului .
Referatul va avea aplicat același QR Code și același cod de bare ca și
Delegația aferentă

III. Modalitati de verificare a Delegatiei :
III.1. Câmpuri de verificare ale noii Delegații eliberate de Serviciul de
Asistență Judiciară ( 3 variante )
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a) Varianta 1 : Cod QR Code

Exemplu:

Modalitate de verificare:
-

Cu un telefon sau tabletă Android, se foloseste aplicația QR & Barcodes sau
QR Code Reader pentru a citi codul QR. Aceste aplicatii se pot descarca din
Google Play . După scanare, codul va fi transformat într-un link de forma
www.baroul-bucuresti.ro/sajdel/ DWHTAZ care poate fi accesat la click

- Cu un telefon sau tabletă iOS (Iphone/ Ipad), folosiți aplicația Wallet sau
Camera pentru a citi codul QR. Aplicatiile se pot descarca din AppStore . După
citire, codul va fi transformat într-un link de forma www.baroulbucuresti.ro/sajdel/ DWHTAZ care poate fi accesat la click

4

b) Varianta 2 : Codul de bare
Exemplu:

Modalitate de verificare :
- Cu un telefon sau tabletă Android sau iOS, folosiți orice aplicație de citire
coduri de bare, pentru a obține codul unic de 6 litere al delegației (în
exemplul din poza: LEUPBW)
- Puteți verifica delegația prin accesarea linkului www.baroulbucuresti.ro/sajdel/COD în care înlocuiți “COD” cu codul unic de 6 litere
obținut
c) Varinata 3 :Link site Barou
Chiar dacă nu citiți codul QR sau codul de bare, adresa unică a delegației este
înscrisă în antetul acesteia.
Ea este de forma www.baroul-bucuresti.ro/sajdel/COD unde “COD” se
înlocuiește cu codul unic de 6 litere al delegației. Se poate accesa cu orice browser
de pe orice terminal cu acces la internet (computer, tableta, smartphone).

III.2. Mesaje de verificare a delegației în site–ul Serviciului de Asistență
Judiciară al Baroului București
Pagina www.baroul-bucuresti.ro/sajdel/COD poate afișa doua tipuri de mesaje:
a) Delegația este valabilă: Va scrie “Varianta valabilă a delegației la ORA
CURENTĂ”.
În acest caz, se vor afișa toate detaliile valabile ale delegației: numele
avocatului, numele justițiabililor s.a.m.d. :
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b) Delegația nu poate fi gasită sau nu este valabilă. Va scrie: “Delegația
solicitată nu a fost gasită sau nu este activă!” :
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IV. Formatul referatului
pentru decontarea onorariului cuvenit
avocatului din fondurile avansate de Ministerul Justiției
IV. 1. Referatul va fi completat electronic si imprimat cu respectarea
conținutului prevăzut de Formularul nr. 7 anexa la Hotărârea nr. 180 din 17
decembrie 2016 a Consiliului UNBR prin care se aprobă Regulamentul – Cadru
pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale
barourilor, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre;
IV. 2. Detaliile inițiale ale Delegației vor fi preluate în mod automat și
inserate în câmpurile corespunzătoare ale Referatului .
IV. 3. Referatul va avea aplicat același QR Code și același cod de bare ca și
Delegația aferentă .
***
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