TRIBUNALUL BUCUREŞTI

ANUNŢ
26.04.2017
Vă informăm că, începând cu data de 02.05.2017 aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic
solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Tribunalului Bucureşti în care aveţi calitatea
de parte, la următoarele adrese de e-mail sau la numerele de fax:
TRIBUNALUL BUCUREŞTI
SECŢIA I PENALĂ

ADRESA DE EMAIL
trb-grefiersefs1pen@just.ro

NUMĂR DE FAX
021.408.36.02

SECŢIA A II-A CAF
SECŢIA A III-A CIVILĂ
SECŢIA A IV-A CIVILĂ
SECŢIA A V-A CIVILĂ
SECŢIA A VI-A CIVILĂ
SECŢIA A VII-A CIVILĂ
SECŢIA A VIII-A CMAS

trb-grefiersefs2caf@just.ro
trb-grefiersefs3civ@just.ro
trb-grefiersefs4civ@just.ro
trb-grefiersefs5civ@just.ro
trb-grefiersefs6civ@just.ro
trb-insolventa@just.ro
trb-grefiersefs8cmas@just.ro

021.408.37.81
021.312.56.47
021.312.56.44
021.313.29.55
021.313.28.15
021.313.28.02
021.318.77.14

Totodată, arătăm că începând cu data de 02.05.2017 adresa de email tr-bucuresti@just.ro nu
va mai fi validă, sens în care pentru a transmite în format electronic mesaje care se referă la dosare,
precum şi pentru înaintarea de documente la dosare, este necesar să utilizaţi exclusiv adresele de
email sau numerele de fax menţionate mai sus.
În conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor
Judecătoreşti, solicitările anterior enunţate se pot depune şi pe suport hârtie personal sau prin
reprezentant ori prin intermediul oficiului poştal (Bucureşti, bd. Unirii nr. 37, sector 3).
Pentru cererile care au caracter urgent, vă recomandăm să transmiteţi informaţiile dvs. de
îndată, cel mai târziu înainte de data începerii şedinţei de judecată, la datele de contact menţionate
mai sus, direct secţiei pe rolul căreia se află dosarul în care aveţi calitatea de parte.
Pentru a uşura procesarea mesajelor primite de la dvs. vă rugăm să nu transmiteţi
mesaje multiple.
De asemenea, vă rugăm să luaţi în considerare la momentul transmiterii mesajelor că, pentru
retransmiterea şi procesarea informaţiilor ori documentelor transmise de dumneavoastră, este nevoie
de timp, precum şi faptul că programul de lucru cu publicul al compartimentelor arhivă şi registratură se
desfăşoară în intervalul orar 09.30 – 14.00 (luni-vineri).
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