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Reguli de conduită obligatorie
Ținând cont de necesitatea evitării riscului de infectare cu SARS-CoV-2,
sau alte infecții respiratorii, conform Hotărârii Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 730/2020, a H.G. nr. 24/2020, O.U.G. nr. 70/2020, Ordinul
comun nr. 3577/831/2020 și Ordinul președintelui Curții de Apel Bacău nr.
8/III/A/7 din 13 mai 2020 este obligatorie respectarea următoarelor măsuri de
protecție, stabilite la nivelul Curții de Apel Bacău:
1. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe întreaga perioadă în

care vă aflați în incinta instanței. În caz de neconformare, nejustificată, se
va dispune înlăturarea din sala de judecată și, respectiv, din incinta
instanței.
2. La punctul de control-acces în sediul instanței, veți fi supus
triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii corporale, cu
ajutorul termoscanerelor.
3. Folosiți dozatoarele de dezinfectant amplasate la intrarea în sediu
și la sălile de judecată pentru menținerea riguroasă a igienei mâinilor.
4. Atât în fața sediului instanței, cât și în incintă limitați contactul cu
alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m.
Respectați benzile de marcare a distanței recomandate în sălile de judecată
și la accesul în birourile arhivei.
5. Accesul participanților la procedurile judiciare este permis cu cel
mult 30 minute înainte de ora stabilită pentru ședință, iar în sala de
judecată cu cel mult 20 de minute.
6. Accesul la compartimentele care desfășoară activități de relații cu
publicul se va face doar la ora la care s-a făcut anterior programare.
Pentru accesul în arhiva instanței, în vederea consultării dosarelor
stabilește un interval orar distinct, între orele 900 – 1100 avocaților, consilierilor
juridici, practicieni în insolvență, experților, interpreților.
7. Pentru depunerea cererilor și a actelor de orice natură, accesul la
biroul arhivă, se va face etapizat, prin grija persoanelor însărcinate cu paza
sediului instanței.
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8. După terminarea ședinței de judecată sau rezolvarea solicitărilor la
arhivă/BIRP veți părăsi deîndată sediul instanței.
9. Se interzice accesul persoanelor care refuză testarea în vederea
stabilirii temperaturii corporale, a persoanelor care prezintă
simptomatologia infecției cu virusul SARS-CoV-2 și a celor care refuză să
completeze declarația pe propria răspundere.
10. Vă adresăm rugămintea de a evita prezența la sediul instanței,
dacă aceasta nu este absolut necesară, transmiterea documentelor,
solicitărilor, putându-se face și în format electronic, fax.
Conducerea Curții de Apel Bacău
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