GHID DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC
ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC – “TDS”

CURTEA DE APEL CRAIOVA
TRIBUNALUL DOLJ
TRIBUNALUL GORJ
TRIBUNALUL MEHEDINȚI
TRIBUNALUL OLT
și judecătoriile din circumscripție

Prezentul ghid este destinat publicului care în relația cu instanțele judecătorești din raza de
competență a Curții de Apel Craiova are calitatea de justițiabil sau apărător. Instanțele arondate
Curții de Apel Craiova sunt: Tribunalul Dolj, Tribunalul Gorj, Tribunalul Mehedinți, Tribunalul Olt și
judecătoriile din circumscripțiile acestora.
Platforma TDS oferă două funcționalități: (I) acces la dosar în format electronic și (II)
comunicarea actelor de procedura în format electronic.
Pentru a avea acces la cele doua facilitați este necesară înaintarea unei cereri către instanță
și depunerea acesteia la dosarul cauzei. Documentul va fi redactat electronic, semnat olograf sau
electronic, va fi însoțit de copie a actului de identitate și va fi înaintat electronic folosind
corespondența email sau în scris folosind serviciile poștale. Textul trebuie să fie ușor de citit; evitați
scrisul de mână. Pentru instituțiile cu volum de activitate ridicat în relația cu instanțele judecătorești
se poate încheia un acord de colaborare la nivel de tribunal sau curte de apel. Modelul de cerere tip
se regăsește la final, în anexă, cât și pe site-ul Curții de Apel Craiova, la adresa
www.curteadeapelcraiova.eu.
Accesul la cele două facilități ale platformei TDS este condiționat de comunicarea în cuprinsul
cererii tip către instanță, din anexa, a două date de contact: adresa de email și numărul de telefon
mobil. Adresa de email poate fi cea personală sau cea profesională în funcție de calitatea
reprezentării. Numărul de telefon mobil trebuie să fie cel al unui operator telecom din România
(exemplu: Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS etc.) și este format din 10 cifre (exemplu: 0798 765
432).
Pentru comunicarea actelor de procedură în format electronic este suficientă comunicarea
adresei de email sau a numărului de telefon mobil, cel de-al doilea criteriu fiind opțional.

Pentru accesul la dosarul electronic este necesară comunicarea atât a adresei de email cât și
a numărului de telefon mobil. Numărul de telefon mobil este folosit ca modalitate de autentificare
parola de acces fiind comunicată prin SMS.
Dacă adresa de email și numărul de telefon mobil au fost comunicate în mai multe dosare
atunci din aceeași sesiune de acces vor fi vizualizate toate aceste dosare.
ATENŢIE !
Dacă instanţei îi sunt comunicate oficial datele de contact (telefon, telefax, posta
electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii
acestuia) sau acestea sunt disponibile public, este la latitudinea instanţei să determine ce
modalitate de comunicare a citaţiilor şi a tuturor actelor de procedura va alege, potrivit
dispoziţiilor art.154 din Codul de procedură civilă.

I. DOSARUL ELECTRONIC ”TDS”
În prealabil este necesară înaintarea către instanță a cererii prin care solicitați accesul și în
care ați precizat adresa de email și numărul de telefon mobil dintr-o rețea telecom națională. Cererea
dumneavoastră va fi procesată de instanță în cel mai scurt timp posibil.
Accesul la dosarul electronic se face dintr-un browser de Internet(Chrome, Edge, Firefox etc.)
la adresa: https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare

Va fi prezentată pagina de autentificare:

Veți introduce adresa de email comunicată în cererea la dosarul cauzei. Se alege instanța din
lista afișată. Se apasă butonul ”Autentifică”.
În cazul în care aveți mai multe dosare în care ați comunicat aceeași adresă de email dar
numere de telefon diferite veți fi întrebat care număr de telefon va fi folosit pentru autentificare.
După autentificare aveți acces doar la acele dosare în care ați comunicat prezenta adresă de email și
numărul de telefon mobil selectat.
Pe telefonul mobil veți primi un mesaj SMS:
Codul de acces este: 987654 – Tribunalul ****.
Textul mesajului va conține codul de acces (parola) și instanța selectată anterior. Codul de
acces este unic, generat aleatoriu, poate fi folosit o singură dată și are valabilitate limitată.
In browser-ul de Internet va fi afișată pagina de validare a autentificării:

Observați adresa de email cu care ați solicitat autentificarea și câteva cifre din numărul de
telefon mobil înregistrat în sistem la dosarul cauzei.
Veți introduce codul de acces primit prin SMS. Apăsați butonul ”Validare”.
Dacă datele folosite sunt corect introduse va fi afișată pagina introductivă a sesiunii:

Observați instanța selectată la începutul sesiunii de autentificare.
Pentru această instanță vizualizați toate dosarele în care ați comunicat aceeași adresă de
email și număr de telefon mobil.
Pentru a accesa documentele din dosar pentru vizualizare apăsați butonul ”Accesează” din
dreptul dosarului interesat.

În această pagină sunt prezentate informații utile din cuprinsul dosarului electronic selectat:
părți în dosar și calitatea acestora, documente electronice disponibile atașate la dosar, lista de

ședințe și soluția pe scurt la termenul respectiv. Pentru vizualizarea documentului se apasă butonul
”Descarcă”.
Pentru revenirea la pagina anterioară se apasă butonul ”Listă dosare”.

Pentru încheierea sesiunii curente vă recomandăm să folosiți butonul ”Ieșire” din motive de
securitate.

II. COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC
Procedura de citare și comunicare poate fi realizată electronic prin intermediul (1)
corespondenței email ori cu ajutorul (2) mesajului SMS pe telefon și a consultării într-un browser de
Internet.

II.1 Comunicarea actelor de procedură în format electronic prin email implică obligativitatea
comunicării în cererea tip către instanță, din anexă, a unei adrese de email valabile și la care aveți
acces pentru consultare ( exemplu: nume_prenume@gmail.com ).
În momentul în care instanța a emis un act de procedură veți primi pe email un text de
forma:

În corpul textului se regăsește un link (marcat cu roșu mai sus) care prin accesare (click si
deschidere in browser-ul Internet) validează comunicarea actului de procedură din partea
dumneavoastră, practic luați la cunoștință în mod oficial de actul în sine. După validare procedura
este declarată legal îndeplinită.

După accesarea linkului din email se va deschide în browser-ul de Internet textul
documentului de citare/comunicare precum și raportul transmiterii documentului.

Descărcați pentru vizualizare documentele din secțiunea ”Documente Atașate”. În această
secțiune veți regăsi și alte documente comunicate de instanță necesare îndeplinirii procedurii.

II.2 Comunicarea actelor de procedură în format electronic cu ajutorul mesajului SMS
implică obligativitatea comunicării în cererea tip către instanță, din anexă, a unui număr de telefon
mobil din rețeaua națională de operatori telecom (exemplu: Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS
etc.). Numărul de telefon este format din 10 cifre (nu includeți prefixul +4, exemplu: 0798 765 432 ).
În momentul în care instanța a emis un act de procedură veți primi un mesaj SMS pe
telefonul mobil de forma:
S-a emis o comunicare in dosarul 12**/**/2019, pentru confirmarea primirii accesați:
https://doc.curteadeapelcraiova.eu/rh05436****/*******680
Codul pt acces indirect este: rh05436****/*****5680
Pentru consultarea documentelor și validarea procedurii fie (A) este necesară scrierea atentă
a textului marcat cu albastru în bara de adrese a unui browser Internet (pe telefon sau calculator)

,fie
(B)
accesați
din
browser-ul
Internet
următoarea
adresă:
https://doc.curteadeapelcraiova.eu/ , scrieți numărul de dosar din mesaj, alegeți instanța și
introduceți codul pentru acces din mesajul SMS.

Se va deschide în funcție de context, citație sau comunicare, o pagină similară celei
prezentate în secțiunea precedentă, II.1 Comunicarea actelor de procedură în format electronic prin
email.

Descărcați pentru vizualizare documentele din secțiunea ”Documente Atașate”. În această
secțiune veți regăsi și alte documente comunicate de instanță necesare îndeplinirii procedurii.

În cazul schimbării adresei de email sau a numărului de telefon mobil justițiabilul se obligă să
comunice de îndată instanței noile date de contact folosind același formular tip din anexă.

