
 
 

Modalitatea de introducere a numărului dosarului 
 

Numărul de înregistrare al dosarului constă dintr-un cod de cifre delimitat de 
bare oblice, de exemplu: [3198 – bară oblică – 84 – bară oblică – 2004 – bară 
oblică -  a1]. La introducerea numărului de înregistrare al dosarului în serviciul 
automat de asistenţă judiciară, păstraţi neschimbate cifrele din numărul de 
înregistrare al dosarului şi înlocuiţi bara oblică cu semnul „steluţă” şi litera “a” 
cu cifra zero de pe tastatura telefonului dumneavoastră, la final apăsaţi tasta 
„diez”, de exemplu, luând exemplul anterior: [3198 – steluţă – 84 – steluţă – 
2004 – steluta – 01 – diez]. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPEAK TO ME - GHID PRACTIC 
Serviciul interactiv de informare judiciară 

 
NON - STOP 

Telefon: 0244.402.955 
Număr taxabil cu tarif normal în re țeaua Romtelecom 

 
 
 

 

 
 
 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
- CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - 

 



• CE ESTE SPEAK TO ME 
SPEAK TO ME  reprezintă serviciul de informare judiciară care permite oricărui 
justițiabil, ca, printr-un simplu apel telefonic, să obțină informații cu privire la 
dosarele aflate pe rolul instanței (soluții, termene), informații privind modalitatea 
de primire a ajutorului public judiciar, informații referitoare la taxele judiciare de 
timbru, informații privind depunerea actelor la dosar, legalizare, învestire, 
programul de lucru al instanței, organizarea instanței, programul de audiențe. 
 

• DE CE  SPEAK TO ME ? 
• Creşte transparenţa sistemului judiciar 
• Acces prin telefon, pentru utilizatori, ca alternativă la internet 
• Accesibil tuturor categoriilor de utilizatori inclusiv celor cu deficienţe de 

vedere 
• Se poate conecta la sistemele deja existente- 
• Prezintă informaţia curentă 
• Cetăţeanul primeşte mai rapid informații 
•  Personalul alocă mai mult timp actului de justiţie 

 
• BENEFICIILE SPEAK TO ME 

* Transparenţă şi acces permanent la informaţii publice şi private pentru utilizatori, 
ca alternativă la internet, ajutând la îndeplinirea cerinţelor specifice Uniunii 
Europene. 
* O interfaţă prietenoasă pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv pentru cei 
cu deficienţe de vedere, în conformitate cu standardele Uniunii Europene. 
* Informarea cetăţenilor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 
* Creşterea calitativă a actului de justiţie prin degrevarea personalului de sarcini de 
informare a cetăţenilor. 
* Procesarea unui număr nelimitat de propoziţii şi posibilitatea conectării la 
sistemele deja existente 

 
• CARE SUNT INFORMA ȚIILE CE POT FI FURNIZATE PRIN 

SERVICIUL ,,SPEAK TO ME”? 
• Programul de lucru al instanței 
• Organizarea instanței 
• Programul de audiențe 
• Informații privind soluții și termene din dosare 
• Informații privind depunerea actelor la dosar 
• Informații privind studiul dosarelor 
• Informaţii taxe judiciare de timbru/conturi de plată 
• Informații legalizare/învestire 
• Informații privind primirea ajutorului public judiciar 
 
• CINE POATE BENEFICIA DE SERVICIUL ,,SPEAK TO ME”?  

Orice justițiabil, printr-un simplu apel telefonic, poate să obțină informații 
cu privire la dosarele aflate pe rolul instanței (soluții, termene), informații privind 

modalitatea de primire a ajutorului public judiciar, informații referitoare la 
taxele judiciare de timbru, informații privind depunerea actelor la dosar, 
legalizare, învestire, programul de lucru al instanței, organizarea instanței, 
programul de audiențe. Numărul de telefon 0244.402.955 poate fi accesat 
de 30 de persoane simultan. 

 
• CARE SUNT INSTANȚELE DIN RAZA CUR ȚII DE APEL 

PLOIE ȘTI CARE POT FURNIZA INFORMA ȚII PRIN  SERVICIUL 
,,SPEAK TO ME”?  

Serviciul de informare publică judiciară ,,Speak to me” este 
funcțional la următoarele instanțe judecătorești din raza Curții de Apel 
Ploiești: Curtea de Apel Ploiești, Tribunalul Prahova, Tribunalul 
Dâmbovița, Tribunalul Buzău, Judecătoria Ploiești, Judecătoria 
Târgoviște și Judecătoria Buzău.   

 
• MENIUL SISTEMULUI 

 
0 – Bun venit la serviciul interactiv de informare judiciara al județelor 
Prahova, Dâmbovița și Buzău. 
1 – Soluții și termene din dosare. 
 1 – Informații despre introducerea numărului dosarului 
 2 – Introducerea numărului dosarului 
  1 – Soluția dată la ultima ședință 
  2 -  Ultimul termen la dosarul selectat 
 8 – Reascultare mesaj 
 9 – Revenire la meniul principal 
2 – Informații despre primirea ajutorului public judiciar. 
3 -  Informații despre taxa judiciară de timbru. 
 1 – Modalitatea și locul de plată al taxei judiciare 
 2 – Calculare și cuantumul taxei judiciare 

8 – Reascultare mesaj 
 9 – Revenire la meniul principal 
4 – Informații despre depunerea actelor la dosar, studiul dosarelor, 
legalizare, învestire, program de lucru, organizarea instanței, program de 
audiențe. 
 1 – Depunerea actelor la dosar 
 2 – Studiul dosarului 
 3 – Eliberare certificate și copii după acte 
 4 – Învestirea cu formulă executorie 
 5 – Programul de lucru al instanței 
 6 – Organizarea instanței 
 7 – Programul de audiențe 

8 – Reascultare mesaj 
 9 – Revenire la meniul principal 
8 – Reascultare mesaj 
 


