Tribunalul Dâmboviţa
Dosar nr._____________________
Secția________________________

Cerere de comunicare acte în format electronic
Domnule Președinte,
Subsemnatul/a (numele și prenumele persoanei fizice care completează cererea)
_____________________________________________________________________ identificat/ă
cu C.I./B.I, seria ______, numărul_______________, având CNP (codul numeric personal)
_____________________________________, sau
Subscrisa
(denumirea
persoanei
juridice
care
completează
cererea)
_________________________________________, având C.U.I. _________________________,
înmatriculată la ORC sub nr. J ____________,
în calitate de*:
 parte; (însoțită de copie Carte Identitate)
 reprezentant al părții (în cazul reprezentantului se completează cu numele sau denumirea
părții pe care o reprezintă și se depune, în original sau copie, împuternicirea avocațială sau
dovada calității de reprezentant):____________________________________________________,
 există împuternicirea avocațială depusă la dosar
 există dovada calității de reprezentant depusă la dosar
 expert judiciar, practician în insolvenţă
Prin prezenta solicit realizarea comunicării electronice a actelor de procedură , sens în care,
pe propria răspundere, indic următoarele date:
• adresă e-mail___________________________@_______________________(obligatoriu)
și
• număr de telefon mobil ___________________________________________(obligatoriu)
Am luat cunoștință de prevederile art. 163 alin.111 din Codul de procedură civilă**/ art.
262 alin.2 teza a doua din Codul de procedură penală*** și declar că, prin recepționarea email-ului trimis de instanța de judecată, consider îndeplinită procedura de comunicare față de
mine, fără a mai notifica expres instanței acest fapt
Notă: În cazul avocaţilor care după obţinerea accesului la dosarul electronic şi-au pierdut calitatea
de avocat al părţii, urmează să încunoştinţeze de îndată instanţa despre acest fapt.
Vă atenţionăm că documentele aflate în dosarul electronic ce conţin date cu caracter personal sunt
supuse reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679 privind protecţia datelor
cu caracter personal.

Data,
_______________

Semnătura,
________________________

* Marcați cu X calitatea pe care o aveți.
** Art. 163 alin.111C.pr.civ. - Atunci când comunicarea actelor s-a realizat potrivit prevederilor art. 154 alin. (6)
mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista si se va
atașa la dosarul cauzei .
*** Art. 262 alin.2 teza a doua C.pr. penală -În situaţia în care citarea se realizează prin intermediul poştei electronice
sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se ataşează, dacă este posibil, dovada
transmiterii acesteia.
Timp de completare a formularului: ~ 2 min.

