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Prezentare 
EDC - Electronic Documents Communication este o aplicație care urmărește să asigure instrumentele 

necesare administrării electronice a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, atât la nivelul justițiabililor, 

dar și la nivelul instanțelor, avocaților, profesiilor juridice conexe sau oricăror alți actori implicați în 

proces. De asemenea, în contextul generat de pandemia de COVID-19, aplicația EDC - Electronic 

Documents Communication facilitează accesul la sistemul de justiție, diminuând expunerea 

publicului și a personalului instanțelor la factorii de risc asociați acestui context.   

Aplicația EDC - Electronic Documents Communication asigură părților și instanțelor, într-un mediu 

online securizat, următoarele funcționalități:  

- transmiterea și vizualizarea de documente 

- transmiterea de notificări, în timp real, direct pe telefonul mobil 

- semnarea electronică a tuturor documentelor emise/transmise de  către instanță 

- vizualizarea părților/participanților 

- vizualizarea listei de ședințe 

- vizualizarea citațiilor  

- acordarea de permisiuni terților. 

De asemenea, folosirea aplicație contribuie în mod semnificativ la reducerea costurilor aferente 

transmiterii corespondenței în format clasic, atât de la nivelul justițiabililor către instanțe, dar, în 

special de la nivelul instanțelor către justițiabili. 

Accesul justițiabililor la funcționalitățile aplicației EDC - Electronic Documents Communication se 

face pe baza unei cereri adresată instanței, prin care solicită: fie accesul la dosarul cauzei prin 

intermediul aplicației, fie crearea contului de utilizator. Pentru activarea accesului,  dosarul cauzei 

trebuie să fie repartizat. 

Imediat după repartizare, partea care a solicit accesul online la dosar, prin intermediul aplicației, va 

primi codul de utilizator alocat de sistem (marcă) și parola de acces. Parola este comunicată exclusiv 

părții, prin SMS, la numărul de telefon mobil care a fost specificat în cerere. 



 
Interfața de acces EDC - Electronic Documents Communication 

Secțiunile aplicației sunt: 

- Notificări dosare 

- Notificări înscrisuri 

- Persoane alertabile 

- Alocare persoane alertabile 

În cadrul fiecărei secțiuni se regăsesc următoarele funcționalități standard: 

- butoane pentru navigarea între secțiunile aplicației 

- afișarea numelui utilizatorului 

- afișarea unei scurte descrieri a secțiunii curente 

- buton pentru schimbarea parolei ( ) 

- buton pentru deconectare (      ) 

- afișarea numărului de pagini în care este prezentată informația specifică fiecărei secțiuni 

- afișarea informației generale, din cadrul fiecărei secțiuni. 



I. Secțiunea Notificări dosare 

 
Secțiunea Notificări dosare (EDC - Electronic Documents Communication) 

În cadrul acestei secțiuni sunt publicate notificările din cadrul dosarului care vizează partea sau 

reprezentantul ori avocatul acesteia. 

Lista dosarelor în care partea a solicitat accesul electronic conține următoarele informații: 

- Numărul național al dosarului 

- Denumirea instanței 

- Materia juridică 

- Obiectul dosarului, 

căutarea informației fiind realizată prin intermediul filtrelor din partea superioară a paginii, care 

reflectă aceste criterii menționate. 

 

Afișarea numărului național poate fi făcută pe un fundal verde sau roșu1: 

- Afișarea numărului național pe un fundal verde înseamnă că toate notificările din cadrul dosarului 

au fost citite de persoana îndreptățită să primească aceste notificări (parte, avocat etc.). 

- Afișarea numărului național pe un fundal roșu înseamnă că, în cadrul acestui dosar, mai sunt 

notificări care nu au fost citite. 

Accesarea butonului        deschide pagina în care sunt afișate toate notificările din dosarul 

respectiv. În cadrul acestei pagini sunt disponibile următoarele funcționalități: 

- afișarea informațiilor dosarului (numărul național al dosarului, denumirea instanței, materia 

juridică, obiectul dosarului) 

                                                           
1 Oricare informație care este afișată, în cadrul aplicației EDC - Electronic Documents Communication, pe 
nivelul destinat utilizării publice, pe fundal roșu, respectiv pe fundal verde, înseamnă că informația este 
necitită, respectiv informația a fost citită. 



- buton pentru afișare Notificări SMS 

- buton pentru afișare Părți & Participanți 

- buton pentru afișare Ședințe 

- buton pentru afișare Documente 

- buton pentru afișare Comunicări și citații 

- buton pentru afișare Trimitere documente 

- buton pentru afișare Permisiuni dosar. 

 
Notificări SMS (EDC - Electronic Documents Communication): În această imagine se observă că, în 
cadrul dosarului nr. 5819/109/2020, o notificare referitoare la o citație nu a fost citită, aceasta fiind 
afișată pe fundal roșu. 

 



1. Notificări SMS 
Lista tuturor notificărilor care au fost primite, prin SMS, în dosarul cauzei (comunicări, citații, 
documente). Această listă conține următoarele informații: 

- afișarea datei privind situația trimiterii 

- afișarea stadiului trimiterii 

- afișarea datei de trimitere 

- afișarea numărului de telefon la care a fost transmis SMS-ul  

- afișarea conținutului mesajului transmis. 

Dată situație trimitere afișează data și ora aferente stadiului în care se află  trimiterea SMS-ului. 
Această etichetă poate fi afișată pe fundal  verde sau roșu, pentru a facilita identificarea notificărilor 
care au fost citite, respectiv a notificărilor care sunt necitite. 

Mențiune situație trimitere afișează în ce stadiu se află expedierea SMS-ului: 

 - Pending (În curs de trimitere) 

 - Delivered (Transmis) 

Dată trimitere afișează data și ora la care SMS-ul a fost transmis. 

Număr de telefon: afișează numărul de telefon la care a fost transmisă notificarea prin SMS 

Conținut mesaj: afișează mesajul care a fost transmis părții, la numărul de telefon mobil care a fost 
indicat. 

Prin accesarea butonului            pot fi vizualizate notificările primite. Accesarea unei notificări 
necitite, în care informația privind Dată situație transmitere este afișată pe fundal roșu,  va afișa 
conținutul documentului. În acest caz, informația aferentă rubricii Dată situație transmitere va fi 
afișată pe fundal verde. În documentul vizualizat sunt evidențiate grafic, prin mărci distincte, pe 
fiecare pagină a documentului,  următoarele aspecte: 

- documentul este semnat digital (în cazul în care documentul a fost emis de către instanță) 

- data și ora la care a fost transmis SMS-ul de notificare  

- data și ora primei citiri a documentului de către utilizator.  

Documentul vizualizat poate fi descărcat în format pdf. 



 
Vizualizare notificare (EDC - Electronic Documents Communication) – statusul rubricii Dată situație 
trimitere s-a schimbat din roșu în verde 

 
Pagina de notificări SMS, în care toate notificările din dosarul curent au fost citite 

 



2. Părți & Participanți 
Lista părților și participanților din dosar, precum și calitatea procesuală a acestora. 

 
Lista părților și participanților din dosar (EDC - Electronic Documents Communication) 

 



3. Ședințe 
Lista ședințelor de judecată, în care sunt afișate următoarele informații: 

- afișarea datei ședinței 

- afișarea orei estimate pentru intrarea cauzei pe rol 

- afișarea completului în care a fost repartizată cauza 

- afișarea soluției ședinței 

- afișarea soluției sumar. 

 
Lista ședințelor de judecată (EDC - Electronic Documents Communication) 

 



4. Documente 
Lista documentelor din dosarul cauzei (cerere de chemare în judecată, întâmpinare, acte necesare în 

dovedirea cererii, concluzii scrise, precizări etc.), care au fost comunicate prin intermediul aplicației 

EDC - Electronic Documents Communication, către părțile din dosar care au optat pentru accesarea 

dosarului prin intermediul aplicației. Această listă conține următoarele informații: 

- afișarea datei documentului 

- afișarea numărului de înregistrare a documentului 

- afișarea categoriei documentului (dacă documentul este depus de parte, categoria documentului 

este stabilită de către acesta, în cadrul paginii Trimitere documente). 

Prin accesarea butonului           , documentele depuse la dosar pot fi vizualizate în cadrul aplicației 

sau descărcate în format pdf. 

 
Lista documentelor din dosar (EDC - Electronic Documents Communication) 

 



5. Comunicări & Citații 
Lista comunicărilor și citațiilor transmise către părțile din dosar care au optat pentru accesarea 

dosarului prin intermediul aplicației EDC - Electronic Documents Communication. Această listă 

conține următoarele informații: 

- afișarea datei emiterii comunicării 

- afișarea categoriei comunicării (citație, procedură prealabilă, etc.) 

- afișarea calității părții căreia îi este adresată comunicarea 

- afișarea numelui părții căreia îi este adresată comunicarea. 

Prin accesarea butonului        , comunicările din dosar pot fi vizualizate în cadrul aplicației sau 

descărcate în format pdf. 

 
Lista comunicărilor și citațiilor (EDC - Electronic Documents Communication) 

 



6. Permisiuni Dosar 
Este secțiunea prin care o parte, care are acces la dosarul cauzei prin intermediul aplicației EDC - 

Electronic Documents Communication, poate să acorde accesul, la dosarul cauzei, unui avocat sau 

unui expert propus de către parte. Acordarea accesului se face prin introducerea codului de 

utilizator (mărcii), în câmpul Căutare marcă utilizator. 

 
Interfața de acordare a permisiunilor în dosar 

După introducerea mărcii, prin bifarea opțiunii Acordare permisiuni și salvarea informației, persoana 

desemnată primește drepturi de vizualizare a dosarului, prin intermediul aplicației EDC - Electronic 

Documents Communication, fiind notificată pe telefonul mobil menționat în momentul înregistrării 

contului în cadrul aplicației. 

 
Partea a fost căutată și marcată pentru acordarea de permisiuni în dosarul cauzei 

Instanța, la cererea părții, poate modifica permisiunile acordate, de către parte, în sensul în care 
partea își poate stabili domiciliu procesual la persoana căreia i-au fost acordate permisiunile, dacă 
această persoană este avocat. În acest caz, toate notificările din dosar vor fi transmise către avocatul 
care a primit permisiuni în acest sens. Orice modificare care este făcută de la nivelul instanței (în 



acest caz fiind vorba de stabilirea domiciliului procesual) nu poate fi anulată de către parte. În aceste 
situații, partea trebuie sa solicite instanței operarea modificărilor. 

 
Partea a acordat permisiuni avocatului iar instanța a operat solicitarea privind stabilirea domiciliului  
procesual al părții la avocat 

 



II. Secțiunea Notificări înscrisuri 
În cadrul acestei secțiuni un justițiabil, (persoană fizică sau juridică), care este înscris în cadrul 
aplicației EDC - Electronic Documents Communication, are posibilitatea să vizualizeze înscrisurile din 
dosarul unei alte cauze, în care nu este parte, care i-au fost comunicate, de către instanță (spre 
exemplu: comunicarea hotărârii instanței către o anumită instituție. Orice document transmis este 
semnat electronic, are dovada comunicării și dovada primei citiri.  

 
Lista comunicărilor care au fost transmise utilizatorului, de către diferite instanțe, privind cauze în 

care acesta nu a fost parte 

 

 
Documentul comunicat poate fi vizualizat online sau descărcat prin folosirea butonului          . 



III. Secțiunea Persoane alertabile 
În cadrul acestei secțiuni utilizatorul aplicației EDC - Electronic Documents Communication 

gestionează lista persoanelor care pot primi notificări în anumite cauze. Această secțiune vizează, în 

special, personale juridice de drept public sau de drept privat în care sunt mai multe persoane care 

au atribuții în gestionarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Utilizatorul are posibilitatea de a 

adăuga noi persoane, de a modifica informația persoanelor deja adăugate sau de a șterge din lista 

persoanele care nu mai sunt de interes. Această listă se stabilește la nivelul întregului cont al 

utilizatorului, persoanele desemnate putând fi asociate, prin secțiunea Alocare persoane alertabile, 

în vederea primirii de notificări, oricărui dosar în care utilizatorul este parte. 

Întotdeauna lista persoanelor alertabile va avea un utilizator al cărui telefon mobil este telefonul 

principal (de regulă, este numărul de telefon mobil desemnat de reprezentantul legal), fiind una 

dintre condițiile minime necesare pentru a asigura procesul de comunicare prin intermediul 

aplicației: în cazul comunicării, de către instanță, a unor înscrisuri din cauze în care utilizatorul nu 

este parte, comunicarea se va face folosind numărul de telefon principal. 

 
Lista persoanelor alertabile 

 



 
Introducere persoană alertabilă 

 
Modificare date persoană alertabilă 



IV. Secțiunea Alocare persoane alertabile 
În cadrul acestei secțiuni, utilizatorul stabilește în care dosar/dosare o persoană definită ca persoană 

alertabilă (în secțiunea Persoane alertabile), va primi notificările aferente dosarului/dosarelor 

respectiv/respective. Toate modificările sunt operate prin butonul                      . 

 
Alocare persoane alertabile 

 

 


