
DOSARUL ELECTRONIC



Ce este dosarul electronic?

•O aplicație prin intermediul căreia puteți 

vizualiza şi descărca dosarul 

dumneavoastră.

•E suficientă o singură autentificare pentru 

a vizualiza toate dosarele dumneavoastră



➢ Un act de procedură comunicat prin intermediul serviciului poștal are un 
termen de livrare de maxim șapte zile pentru municipii și 14 zile pentru alte 
localități. Prin declararea adresei de e-mail și a numărului de telefon mobil, actele 
de procedură (precum citații sau alte comunicări) pot să vă fie transmise în format 
electronic (e-mail). Prin această modalitate se câștigă timp deoarece comunicarea 
are loc imediat și nici nu mai trebuie să vă bazaţi doar pe corectitudinea poștașului.

Ia în considerare răspunderea pe care o ai fată de mediu înainte de imprimare. 
Documentul poate fi consultat şi în format electronic.

Care sunt avantajele utilizării dosarului electronic?



Ce trebuie să fac ca să am acces la dosarul electronic?

➢Este suficient ca în documentele înaintate instanței, de preferință în partea introductivă,

să fie menționate: adresa de e-mail și nr de telefon mobil.

Ce se întâmplă dacă nu am declarat adresa de e-mail și nr de telefon în documentul

înaintat instanței? Nu am acces la dosarul electronic?

➢Puteți solicita oricând accesul la dosarul electronic,



Cine poate solicita accesul la dosarul electronic?

➢părțile din dosar

➢avocatul unei părți

➢executorul

➢ lichidator

➢expertul

De unde poate fi accesat dosarul electronic?

➢http://www.tribunalularad.ro/

➢Accesând 



Cum trimit instanței cererea de acces la dosarul electronic?

➢Accesați adresa http://www.tribunalularad.ro/ și descărcați un model de

solicitare de acces la dosarul electronic (în cazul în care ați menționat deja

adresa dumneavoastră de e-mail în documentele depuse la instanță, nu mai este

necesara formularea unei cereri exprese de acces).

➢Cererea de acces nu trebuie semnată, însă trebuie însoțită de o copie a cărții de 

identitate și/sau dovada calității de reprezentant:

➢Cererea se trimite la adresa de e-mail: 

http://www.tribunalularad.ro/

“Formular adresare petiții, reclamații, sesizări, mesaje. ”

➢Cererea de acces se poate depune și la registratura instanței unde este deja

înregistrat dosarul



Cum se realizează autentificarea la dosarul electronic?

➢Pentru autentificare se folosește adresa de e-mail și

numărul de telefon mobil.

➢Se alege din lista instanțelor, instanța unde aveți dosarul

➢Se accesează butonul

➢În acel moment sistemul trebuie să vă trimită un SMS pe

numărul de telefon pe care l-ați declarat:

Exemplu: “Codul de acces este: 123456 - Tribunalul Arad”

Acest cod este valabil pentru o singură autentificare și nu e

valabil dacă se redirecționează unei alte persoane. Codul de

acces se generează la fiecare vizualizare a dosarului

electronic.



➢Se introduce codul primit prin SMS format din șase cifre.

Exemplu: 123456. În partea dreaptă sunt cifre din numărul

dumneavoastră de telefon la care este transmis codul.

➢Se accesează butonul

➢Dacă în termen de 1 minut nu aţi primit SMS-ul, accesați

butonul

➢Se poate da retrimite de 3 ori

➢În cazul că întimpinați în continuare  probleme va rugam 

să semnalați problema la următoarele adrese de e-mail:

• raul.balta@just.ro

• rfloruti@just.ro




