
GHID RAPID DE ACCES  

LA DOSARUL ELECTRONIC  

Pentru acces la dosarul electronic vă rugăm să comunicați 

adresa de email și numărul de telefon mobil (exclusiv din rețeaua 

națională, ex: 0798 765 432) folosind cererea tip care o regăsiți la 

registratura instanței sau pe Internet – Portalul Instanțelor, 

portal.just.ro 

Accesați adresa de Internet:  

https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare 

Completați adresa de email comunicată în cererea tip și alegeți 

instanța dosarului pe care îl consultați. Veți primi un mesaj SMS pe 

telefonul mobil: ”Codul de acces este: 987654 – Tribunalul ****.” 

Introduceți codul primit în mesajul SMS. 

 

În acest moment veți fi direcționați la dosarul electronic. 

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL 

ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil 

pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro  



GHID RAPID DE  

COMUNICARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ  

ÎN FORMAT ELECTRONIC, PE EMAIL 

Pentru comunicarea actelor de procedură (citații, comunicări 

etc.) în format electronic, pe email, vă rugăm să comunicați adresa 

de email folosind cererea tip care o regăsiți la registratura instanței 

sau pe Internet – Portalul Instanțelor, portal.just.ro 

Ori de câte ori instanța emite un act de procedură (citație, 

comunicare etc.) veți primi un email de forma: 

 

Dați click pe linkul primit pentru confirmarea procedurii și 

accesul la documentele comunicate.  

 

 

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL 

ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil 

pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro 

 



GHID RAPID DE  

COMUNICARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ  

ÎN FORMAT ELECTRONIC, PRIN SMS 

Pentru comunicarea actelor de procedură (citații, comunicări 

etc.) în format electronic, prin SMS pe telefonul mobil vă rugăm să 

comunicați numărul de telefon mobil (exclusiv din rețeaua 

națională, ex: 0798 765 432) folosind cererea tip care o regăsiți la 

registratura instanței sau pe Internet – Portalul Instanțelor, 

portal.just.ro 

În mesajul SMS veți primi informațiile necesare pentru 

accesarea documentelor și validarea procedurii folosind un 

browser de Internet. 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 vizualizarea documentelor și îndeplinirea procedurii: 

(A) este necesară scrierea atentă a textului link-ului evidențiat 

(subliniat) în bara de adrese a unui browser Internet (pe telefon 

sau calculator) , sau 

(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. 

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL 

ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil 

pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro 


