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A N U N Ţ 
 

COMUNICARE ELECTRONICĂ – APLICAȚIE EDC 
 

 

 

Vă comunicăm faptul că, la nivelul Tribunalului Argeș, a fost realizat un nou sistem IT (aplicația 

EDC) care are la bază o aplicație de management electronic al dosarelor aflate pe rolul instanțelor și care 

răspunde, prin funcționalitățile sale, următoarelor cerințe: citarea și comunicarea electronică a actelor de 

procedură, transmiterea și vizualizarea de documente de pe orice dispozitiv conectat la internet, semnarea 

electronică a tuturor comunicărilor transmise de către instanțe (orice document transmis, de către instanță, 

este semnat electronic, având dovada comunicării și dovada primei citiri), vizualizarea online a informațiilor 

privind dosarele aflate pe rol (lista părților și participanților, lista ședințelor), transmiterea de notificări, în 

timp real, direct pe telefonul mobil.  

Aplicația EDC este funcțională începând cu data de 01.03.2021, pentru dosarele înregistrate 

începând cu această dată.  

Prin nivelul destinat utilizării publice se asigură accesul justițiabililor la funcționalitățile aplicației, 

pe baza unei cereri adresată instanței, prin care se solicită crearea contului de utilizator. Pentru activarea 

accesului,  dosarul cauzei trebuie să fie repartizat. 

Imediat după repartizare, partea care a solicit accesul online la dosar, prin intermediul aplicației, va 

primi codul de utilizator alocat de sistem și parola de acces. Parola este comunicată exclusiv părții, prin 

SMS, la numărul de telefon mobil care a fost specificat în cerere.  

Aplicaţia „EDC – Electronic Documents Communication” are capacitatea de a transmite 

documentele din dosare în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, fiind concepută să permită şi 

încărcarea de documente electronice de către părţi, însă această secţiune este indisponibilizată, până la 

efectuarea studiului de impact. 

Dovezile de comunicare a documentelor electronic se vor lista si se vor ataşa la dosarul cauzei. 

Încunoştinţarea justiţiabililor în legătură cu posibilitatea primirii electronice a documentelor, se va 

efectua pe baza unor formulare tipizate, transmise odată cu prima comunicare. Cererea poate fi descărcată 

aici. 

În prima fază, aplicația va funcţiona experimental, în paralel, pentru  verificare şi îmbunătățire, 

ceea ce înseamnă că procedurile se vor realiza în forma clasică, obişnuită, termenele procedurale urmând a fi 

calculate la fel,  însă pentru cei care formulează cerere, se  vor face în plus, comunicări în sistem 

electronic, cu semnătură digitală extinsă, prin intermediul aplicaţiei EDC. 
Comunicarea electronică a documentelor către instituţiile publice, care au calitatea de părţi în 

dosarele aflate pe rol, se va efectua exclusiv pe bază de protocol  încheiat cu Curtea de Apel Piteşti. 

Primul astfel de protocol a fost încheiat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş şi urmează să 

producă efecte începând cu 1.03.2021. 
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