
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 

BAROUL BOTOŞANI 
Mun. Botosani, Aicea Maxim Gorki nr. B, 

Tel./ fa 0231.580801 Etnnil: boroulbotosani@ naiJ.con1 

Adresa Nr. 75 I 02.03.2022 

Catre 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA- CAMPANIA „AVOCATI PENTRU 

REFUGIAT!, 

Avand în vedere necesitatea gestionarii crizei umanitare determinate de 

refugierea populatiei civile din Ucraina ,pe teritoriul judetului Botosani si 

pentru apararea drepturilor fundamentale ale refugiatilor, BAROUL 

BOTOSANI va asigura asistenta juridica gratuita refugiatilor aflati pe teritoriul 

judetului Botosani , la solicitarea autoritatilor locale sau a persoanelor de 

nationalitate ucraineana aflate in stare de nevoie . 

ln acest scop , BAROUL BOTOSANI va transmite lista cu avocatii inscrisi in 

„Grupul de sprijin pentru refugiati„ si datele de contact ale acestora : 

• ANDRONACHE MAGDA - limba engleza -0740300344 

• GHEORGHIU LILIANA- limba italiana si franceza- 0744594003 

• GIREADA DODITA ILINCA - limba engleza - 0757113426 

• GHINET ALIN -limba engleza , franceza , italiana, rusa- 0745533585 

• LUNGU ELENA DANIELA- limba franceza , engleza-0727339825 

• LUPASCU SIMONA- limba italiana-0749107500 

• OLARU MARIANA- limba engleza -0740012072 

• PETROVICI BOGDAN -0745652116 

• PODARU ANCA-0746.073.079 
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• ROTARU SIMONA-limba engleza, franceza-0741.108.277 

• SALEH ALI MONICA -0742.064.998 - limba engleza 

• TIMPAU MARIUS-limba engleza - 0720190755 

Mentionam ca aceasta listo a ovocntllor care s- au ln crls volunt r pent ru a 

acorda asistenta juridica gratuito o fost transml o I Prefecturii Judetului 

Botosani - CENTRUL JUOETEAN DE COORDONARE 51 CONDUCERE A 

INTERVENTllLOR ISU, IPJ, DSP, llJ, STPF Botosanl. 

Baroul Botosa ni va distribui prin Intermediul avoca tllo r inscri si ln „GRUPU L DE 

SPRIJIN PENTRU REFUGIAT! li brosura reu ll zata de UN C3 R in limba r m ne I 

ucraineana si engleza care contine procedura de acordare a azilului si a 

staututului de refugiat pe teritoriul Romaniei, dreptur ile acestor r.i si 

raspunsurile la cele mai frecvente situatii in care se pot afla refugiatii. 

CERERILE DE AJUTOR PENTRU ASISTENTA AVOCATIALA GRATUITA vor fi 

transmise prin intermediul STRUCTURILOR COMPONENTE ALE COMITETULUI 

JUDETEAN PENTRU SITUATll DE URGENTA BOTOSANI , la adresa de mail a 

Baroului Botosani -baroulbotosani@gmail.com- si/sau prin intermediul 

avocatilor inscrisi in „Grupul de sprijin pentru refugiati „. 

Donatiile financiare ale membrilor Baroului Botosani vor fi colectate deca t re 

angajatii BAROULUI BOTOSANI si virate direct în contul CRUCII ROSll 

BOTOSANI, iar donatiile materiale vor fi transmise ·la Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta Botosani. 

Cu aleasa consi 

Decan, 
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