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PORTALUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ 
DIN ROMÂNIA

ORGANIZAREA INFORMAŢIEI ÎN 

PAGINILE DEDICATE INSTANŢELOR 

DE JUDECATĂ

Prezentarea şi organizarea instanţei

Circumscripţia arondată instanţei cu posibilitatea de 
căutare a localităţilor, străzilor, numerelor şi 
codurilor poştale arondate instanţei

Calendarul ședinţelor şi listele de ședinţă 

Dosarele în curs de judecată, căutarea dosarelor 
după număr, parte implicată, obiect

Jurisprudenţa relevantă a instanţei cu posibilitatea 
căutării după număr, an, domeniu

Citarea prin publicitate, căutarea citaţiilor după 
numele părţii citate, afişarea citaţiei conţinând 
informaţii despre partea citată, celelalte părți, locul 
şi data înfăţişării, dosar

Instanţa în cifre

Informaţii de interes public

Concursuri

Achiziţii publice

Bine de ştiut

Contact
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Portalul instanţelor de judecată din România permite accesul 
cetăţenilor români şi ai celorlalte State Membre ale Uniunii 
Europene la informaţii referitoare la cauzele judecate sau 
aflate în curs de judecare în faţa instanţelor române. 
Aici puteţi găsi informaţii despre instanţele de judecată din 
România.

Portalul poate fi accesat la adresa: 

http://portal.just.ro

PORTALUL ESTE ORGANIZAT ÎN DOUĂ
SECŢIUNI PRINCIPALE

Secţiunea generală

Paginile dedicate fiecărei instanţe de judecată

PORTALUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ 
OFERĂ:

Noi posibilităţi de căutare rapidă a informaţiilor

Regăsirea citaţiilor făcute prin publicitate pentru 
persoanele cu domiciliul necunoscut

Acces optimizat şi de pe dispozitivele mobile 
(smartphone, tablete)

Acces programatic la datele din portal pentru 
persoanele şi instituţiile interesate

Facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi

Căutarea generală permite regăsirea oricărei 
informaţii despre instanţe, şedințe, dosare, părți din 
dosare, jurisprudenţă

Oferă criterii multiple de căutare, ca de exemplu: 
numărul dosarului, numele părţilor din dosar, obiectul 
dosarului, instanţa pe rolul căreia se află dosarul

MOTOR PERFORMANT DE CĂUTARE A 
INFORMAŢIILOR DIN PORTAL

CITAREA PRIN PUBLICITATE

Permite publicarea online a citaţiilor pentru persoanele 
al căror domiciliu este necunoscut, conform 
dispoziţiilor Noului Cod de Procedură Civilă

Permite căutarea citaţiilor după numele părţii citate

Afişarea citaţiei conţine informaţii despre partea citată, 
celelalte părți, locul şi data înfăţişării, dosar

ACCES DE PE DISPOZITIVELE MOBILE

Permite accesarea informaţiilor disponibile în Portal, 
într-un format optimizat pentru navigatorul web al
dispozitivelor mobile

Prezintă lista instanţelor din România

LISTA INSTANŢELOR

CIRCUMSCRIPŢIA INSTANŢELOR 
 

Prezintă arondarea localităţilor şi a străzilor la 
instanţele din România

Oferă posibilitatea de căutare după localitate, stradă, 
număr şi cod poştal

JURISPRUDENȚA 

Conţine jurispudenţa relevantă la nivel naţional cu 
posibilitatea de căutare după număr, an, domeniu

GHIDURI PENTRU JUSTIŢIABILI 

Sunt oferite o serie de documente conţinând ghiduri 
esenţiale pentru justiţiabili, descrieri ale procedurilor
judiciare, formulare utilizate

Portalul oferă persoanelor şi instituţiilor interesate 
informaţii consolidate (calup de informaţii) despre 
şedinţe şi dosare, cu posibilitatea căutării după numele 
părţii, obiectul dosarului, data şedinţei, în vederea 
utilizării acestor informaţii şi în alte sisteme IT.

ORGANIZAREA INFORMAŢIEI ÎN 
SECŢIUNEA GENERALĂ A PORTALULUI


