
 

INFORMARE 

privind utilizarea aplicaţiilor DOSARUL  ELECTRONIC  

şi TDS (Trimitere Document Securizat) 

 

Vă aducem la cunoştinţă că Tribunalul Mureş şi judecătoriile din 

circumscripţia acestuia utilizează aplicaţiile „Dosarul electronic” şi „TDS” 
(Trimitere Document Securizat) ce facilitează accesul la dosarul în format 

electronic, respectiv citarea şi comunicarea actelor de procedură către justiţiabili. 

Pentru a avea acces la dosarul în format electronic trebuie să 

parcurgeţi următorii paşi:  

• completaţi cu datele necesare (adresa de e-mail şi numărul de telefon 

mobil) şi înaintaţi instanţei de judecată cererea de comunicare documente în 

format electronic, disponibilă pe http://www.curteadeapelmures.ro; 

 • cererea (însoțită de copia cărţii de identitate pentru persoanele care au 

calitate de părţi în dosare sau împuternicirea avocațială ori dovada calității de 

reprezentant) se poate depune într-un dosar aflat deja pe rolul instanţei sau 

împreună cu acţiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere 

separată;  

• accesul la dosarul electronic se poate face după 24 ore din momentul 

introducerii datelor dumneavoastră în sistem.  

Pentru autentificare se folosește adresa de email și numărul de telefon 

mobil. Se accesează butonul AUTENTIFICĂ. În acel moment sistemul trimite 

un SMS pe numărul de telefon indicat. 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. După 

introducerea codului de acces primit prin SMS se accesează butonul VERIFICĂ. 

Dacă în termen de 1 minut nu ați primit SMS-ul, accesați butonul RETRIMITE. 

Se poate da retrimite de 3 ori.  

Dosarul electronic este accesibil numai părţilor din respectivul dosar ori 

reprezentanţilor legali sau convenţionali (mandatar, procurator, avocat ales, 

consilier juridic etc.) în baza cererii trimise instanţei. 

Comunicarea citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură în format 

electronic prin intermediul aplicaţiei „TDS” reprezintă o continuare a 

introducerii aplicaţiei „Dosarul electronic”, în beneficiul cetăţeanului, prin 

comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil şi prin reducerea 

timpului necesar soluţionării dosarului.  

În cazul comunicării citațiilor și a tuturor actelor de procedura în format 

electronic, vi se transmite pe email-ul specificat de dumneavoastră un link de 

acces. Deschiderea acestui link reprezintă confirmarea primirii acestora.   

Comunicarea şi accesul la dosarul electronic se fac în condiţii de maxima 

siguranţă.  

 

http://www.curteadeapelmures.ro/


Dacă în termen de 3 zile calendaristice de la momentul citării şi 

comunicării actelor de procedură prin intermediul poştei electronice, aplicaţia nu 

confirmă vizualizarea documentelor respective, grefierii vor proceda la listarea 

acestora şi la expedierea lor prin intermediul serviciului poştal ori agentului 

procedural al instanţei. 

Pentru simplificarea implementării ambelor aplicaţii, pe cererea de acces 

la „Dosarul electronic” este prevăzută şi rubrica corespunzătoare pentru 

exprimarea acordului de comunicare a procedurilor în format electronic, nefiind 

necesare alte formalităţi.  

Începând cu data de 22 februarie 2021, comunicarea citațiilor, 

hotărârilor și a celorlalte acte de procedura în format electronic prin 

intermediul aplicației „TDS” se va realiza, fără a fi necesară o cerere 

prealabilă în acest sens, către: 

- avocații ale căror adrese de email/numere de telefon sunt făcute 

publice în scop profesional (prin comunicări efectuate către Baroul din care fac 

parte ori prin publicarea acestor date pe site-urile proprii ori pe alte site-uri de 

profil), în cazul în care părțile pe care le reprezintă și-au ales domiciliul/sediul 

procesual la sediul profesional al avocatului; 

- unităţile de parchet la adresele de email oficiale afișate, de regulă, pe 

paginile de internet proprii; 

- instituțiile publice care au stabilite adrese de email oficiale, afișate de 

regulă pe paginile de internet proprii; 

- executorii judecătorești; 

- experții judiciari. 

Tribunalul Mureş recomandă tuturor persoanelor care au dosare pe 

rolul instanţelor să îşi exprime acordul pentru citarea şi comunicarea în 

format electronic având în vedere că, în acest mod, pot contribui efectiv la o 

bună realizare a actului de justiţiei şi o eficientă alocare atât a resurselor 

instanţei, cât şi a resurselor proprii.  

Pentru informaţii suplimentare privind accesul la „Dosarul electronic” şi 

implementarea aplicaţiei „TDS”, persoanele interesate se pot adresa Biroului de 

informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Mureş, telefon 0756162435, 

e-mail tribunalul.mures@just.ro, persoană de contact expert principal Veronica 

Ţambrea. 
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