
JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI                                      

SECŢIA CIVILĂ 

DOSAR NR.............................................................. 

 

 

 

Cerere acces la dosarul electronic şi comunicare acte în format electronic 
 

  

              Subsemnatul/a (numele şi prenumele persoanei care completează cererea) 

...................………………….……. având CNP .................................., în calitate de 1: 

□ Parte (se depune copia Cărţii de identitate) ........................................................; 
□      Avocat / Reprezentant al (se completează numele sau denumirea părţii pe 

care o reprezintă şi se ataşează, în original sau copie, dovada calităţii de reprezentant): 

.......................................................................................................................; 

în situaţia în care formularul este completat de avocat, se menţionează dacă 

partea reprezentată  are /  nu are domiciliul procesual ales la sediul avocatului 
 

Prin prezenta vă indic următoarele date pentru realizarea comunicării 

electronice prin e-mail/ SMS şi transmiterea parolei pentru accesarea dosarului 

electronic2: 

 Adresa de e-mail ............................................................................. (obligatoriu) 

şi 

 Număr de telefon mobil .................................................................. (obligatoriu) 

 

Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 154 alin. 6 şi 61, din 

Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 - republicată privind Codul de procedură civilă şi ale 

art. 257 alin. 5, art. 260 alin. 7 şi art. 262 din Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 - 

republicată privind Codul de procedură penală, şi declar că prin recepţionarea e-

mail-ului/ SMS-ului trimis de instanţă voi considera îndeplinită procedura de 

comunicare faţă de mine, fără a mai notifica expres instanţei acest fapt. 
 

Data:.............................  Semnătura: ...............................  

 

Dacă sunteţi de acord cu comunicarea electronică, depuneţi prezentul formular 

la Registratura Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sau transmiteţi-l prin fax la nr. 

021/4083622 sau prin email, la adresa: jud-sector2@just.ro. 

                                                 
1 Marcaţi cu X calitatea pe care o aveţi sau completaţi în spaţiul punctat. 
2 În măsura în care în cuprinsul actului de procedură se menţionează o adresă de poştă electronică (email) 

sau un număr de telefon, se poate prezuma existenţa acordului, scopul indicării fiind tocmai acela al 

înștiințării instanţei cu privire la formele alternative de comunicare. 


