
 
Uniunea Națională a Barourilor din România 

BAROUL GALAȚI 
GALAȚI, str. Brăilei nr. 153 în incinta Palatului Justiției Galați 

______________________________________________________________________ 
 

 
 
 

ANUNȚ 
 
 
 
 

Baroul Galați, în parteneriat cu Societatea Online Services SRL, care dezvolta Proiectul 
strategic european Legitim ID, vă invită să participați la un proiect-pilot ce are ca obiectiv 
digitalizarea anumitor operațiuni în legătură cu instanțele de judecată si nu numai. 
 
La acest proiect va participa și Curtea de Apel Galați, urmand ca in cadrul acestuia sa fie 
dezvoltate o serie de aplicatii practice care sa permita accesul avocatilor din Baroul Galati, 
prin intermediul cardului digital, la diverse facilitati oferite de Curtea de Apel Galați si 
instantele din subordine. 
 
Baroul Galati este primul barou din tara si deocamdata, singurul, care se implica in acest 
proiect strategic european, ce va trasa principiile si normele de reglementare a digitalizarii 
pe scara larga in Romania. 
 
Cardurile digitale emise contin capabilitati de identificare facila, prin intermediul NFC si 
codului QR, facand astfel inutile id-urile de logare si parolele pe care utilizatorii trebuie sa le 
foloseasca in prezent, pentru acces la bazele de date/portalurile diferitelor institutii.  
 
Identificarea se va efectua astfel instantaneu si unitar, folosind acelasi card, fara ca 
utilizatorul sa mai utilizeze id-uri si parole diferite pentru fiecare  baza de date/portal pe care 
il acceseaza. 
 
În esență, prin acest partenerial se dorește a se transmite avocatilor într-o primă etapă, de 
test, un număr de 50 de carduri care vor certifica faptul că utilizatorul ce deține cardul este 
membru al Baroului Galați, detinantorul primind astfel acces electronic la anumite baze de 
date.  
 
Pentru mai multe informații vă rugăm să urmăriți prezentarea transmisă de către partenerii 
nostri, care se ocupă de implementarea proiectului. 
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Pentru persoanele interesate, vom pregăti un tabel cu avocatii care doresc sa obtina acest 
card la Secretariatul Baroului, unde vor fi necesare următoarele informații: 
 

·         Nume; 
·         Prenume; 
·         Adresa site-ului web al avocatului ( dacă detine un astfel de site/pagina web ) 
·         Adresa de poștă electronică personală; 
·         Număr telefon mobil; 

 
Suplimentar, va fi necesară și o poză de tip buletin, ce va putea fi transmisa în format 
electronic la Baroul Galati 
 
Toată procedura de generare a cardurilor este gratuită atât pentru persoanele ce doresc să 
primească un astfel de card, cât și pentru Barou, participarea Baorlui Galati la acest proiect 
neimplicand niciun cost din partea baroului sau a avocatilor membri. 
 
 
Pentru orice nelamuriri, va rugam sa luati legatura cu dl. consilier avocat Baciu Ciprian. 
 
 
 

Decanul Baroului Galați 
 

Av. Săraru Cristian 
_______________ 


