Uniunea Națională a Barourilor din România
BAROUL GALAȚI
GALATI, str. Brailei, nr. 153 în incinta Palatului Justiției Galați
CONSILUL BAROULUI GALAȚI
__________________________________________________________________________

ANUNȚ
Având in vedere necesitatea gestionarii cât mai sigure și eficiente a situației provocate
de prezenta Coronavirus - COVID 19, Consiliul Baroului Galați dispune următoarele masuri
necesare in scopul asigurării securității si sănătății avocaților, salariaților si terțelor persoane
in derularea activităților curente:
a. programul de lucru al activității secretariatului Baroului Galați din incinta Palatului Justiției
sa se desfășoare, pe cat posibil, prin intermediul poștei electronice sau prin telefon/fax;
în situația in care acest lucru nu este posibil, informam ca orarul de lucru cu publicul se
desfășoară intre orele 10-14;
b. accesul persoanelor in camera P14 (secretariatul Baroului Galati) este interzis, cu exceptia
avocatilor care doresc sa plateasca in numerar taxele/cotele aferente exercitarii profesieisituatie in care se limiteaza accesul in aceasta camera a unui singur avocat, timp de maxim
10 minute, persoanele prezente urmand a respecta o distanta de minim 1,5 m intre ele;
c. accesul persoanelor straine in camera P13 (camera avocatilor) este interzis, aceasta fiind
destinata exclusiv activitatilor limitate in timp a avocatilor-carora le recomandam
prezenta concomitenta a unui numar de maxim 5 persoane, intr-un interval de maxim 10
minute;
d. delegatiile avocatilor numiti din oficiu vor fi depozitate intr-un loc cu aceasta destinatie
(mapa, stativ) aflat pe masa din camera P13; avocatii (anuntati prin sms de catre
secretarul Baroului) au obligatia ridicarii acestora din locul special mentionat mai sus si a
semnarii de primire a exemplarului nr.2-care va ramane la mapa/in stativ:
e. avocatul care doreste eliberarea de adeverinte, va anunta telefonic/prin email secretaritul
Baroului, urmand ca ridicarea actului solicitat sa se faca, dupa ce solictantul va fi anuntat
in acest sens, din locul cu aceasta destinatie (mapa, stativ) aflat pe masa din camera P13,
semnand de primire exemplarul nr.2 - care va ramane la mapa/in stativ;
f. programul de lucru cu justitiabilii in incinta P13 si P14 este suspendat pana la data de
4.05.2020, cu posibilitate de prelungire; cererile, sesizarile, etc formulate de catre acestia
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vor fi transmise in aceasta perioada exclusiv prin intermediul postei electronice, prin fax
sau prin posta;
g. în toate cazurile, accesul oricărei persoane (avocat, salariat, personal auxiliar, etc) in
incinta P13 si P14 poate avea loc numai după dezinfectarea mâinilor cu dezinfectantul pe
baza de alcool/clor aflat la intrarea in camera P13.
h. Consiliul Baroului Galați atenționează atât pe angajați, pe avocați cat si pe toate
persoanele care intra in contact cu avocații si salariații Baroului Galați - ca au obligația sa
ia toate masurile care se impun pentru prevenirea infectării cu virusul COVID – 19,
respectiv:
1. spălarea mâinilor cat mai des posibil cu apa si săpun sau dezinfectarea cu un
dezinfectant pentru mâini pe bază de clor sau alcool;
2. utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave;
3. evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infectii respiratorii acute;
4. evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
5. acoperirea gurii, nasului in caz de tuse sau stranut;
6. dezinfectarea periodica a suprafetelor de contact cu solutii pe bazade clor sau alcool;
Coordonatorii birourilor teritoriale ale Baroului Galati vor lua masuri similare in vederea
respectarii masurilor mai sus mentionate.
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