
InstrucŃiuni de utilizare a serviciului Call Center Speak to Me 
 
 

Pentru a afla date de interes public ale CurŃii de Apel Cluj sau ale tribunalelor şi 
judecătoriilor arondate acesteia, se va forma numărul unic de apel 0264.207.975, număr cu tarif 
normal. (Deocamdată, în jud. BistriŃa-Năsăud, acest serviciu a fost implementat doar pentru 
Tribunalul BistriŃa-Năsăud şi Judecătoria BistriŃa) 

După apelarea acestui număr, veŃi putea opta pentru următoarele opŃiuni: 
- InformaŃii despre soluŃii şi termene din dosar (apăsaŃi tasta 1) 
- InformaŃii despre primirea ajutorului public judiciar (apăsaŃi tasta 2) 
- InformaŃii despre taxa judiciară de timbru (apăsaŃi tasta 3) 
- Reascultare mesaj (apăsaŃi tasta 8) 
Dacă aŃi ales InformaŃii despre soluŃii şi termene din dosar, veŃi putea opta pentru 
următoarele opŃiuni: 
- InformaŃii despre introducerea numărului de înregistrare al dosarului (apăsaŃi tasta 1) 
- Introducerea numărului de înregistrare al dosarului (apăsaŃi tasta 2) 
- Revenire la meniul principal (apăsaŃi tasta 9) 

 
Exemplu: 
 Dacă doriŃi informaŃii despre un dosar ( 12345/999/2011 ), veŃi proceda astfel: 

- apelaŃi numărul de telefon 0264207975 
- apăsaŃi tasta 1 
- apăsaŃi tasta 2 
- introduceŃi de la tastatura telefonului secvenŃa: 12345*999*2011# 
- dacă numărul de dosar este corect, veŃi primi informaŃii despre instanŃa la care este 

înregistrat dosarul, data înregistrării, obiectul dosarului şi stadiul procesual. Pentru alte 
informaŃii, aveŃi următoarele posibilităŃi: 

o InformaŃii privind soluŃia dată la ultima şedinŃă (apăsaŃi tasta 1) 
o InformaŃii despre ultimul termen la dosarul selectat (apăsaŃi tasta 2) 
o Reascultare mesaj (apăsaŃi tasta 8) 
o Revenire la meniul principal (apăsaŃi tasta 9) 

 
Modul de introducere de la tastatură a numărului dosarului: 
Dacă dorim să căutam informaŃii despre dosarul: 
12345/999/2011 
sau forma versionată a acestuia: 
12345/999/2011* 
de la tastatura telefonului vom introduce numărul sub forma: 
12345*999*2011# 

- pentru simbolul „/”din denumirea dosarului vom folosi tasta „*”a telefonului 
- după terminarea introducerii numărului complet al dosarului, se va apăsa tasta „#”  
Vor fi selectate informaŃiile despre versiunea cea mai recentă a dosarului, care are data dosar 

cea mai mare, adică dosarul cu numărul căutat cel mai recent. 
 

Dacă dorim să căutam informaŃii despre dosarul asociat: 
12345/999/2011/A1 
sau forma versionată a acestuia: 
12345/999/2011/A1* 
de la tastatura telefonului vom introduce numărul sub forma: 
12345*999*2011*01# 

- pentru simbolul „/”din denumirea dosarului vom folosi tasta „*”a telefonului 
- pentru litera „A”din denumirea dosarului vom folosi tasta „0”a telefonului 
- după terminarea introducerii numărului complet al dosarului, se va apăsa tasta „#”  
Vor fi selectate informaŃiile despre versiunea cea mai recentă a dosarului, care are data dosar 

cea mai mare, adică dosarul cu numărul căutat cel mai recent.  


