
1 

 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC 

JUDEŢUL HARGHITA 
 

Miercurea Ciuc  str.Szasz Endre  nr.6  judeţul Harghita   

Telefon: 0266-310.306  /  Fax: 0266-311.275   email – jud-miercureaciuc@just.ro 

DECIZIA nr.2 

din data de 10 mai 2021 

 

Judecător, Peter Fodor, numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 

Miercurea Ciuc prin Hotărârea nr. 1472/10.012.2020 a Consiliului Superior al 

Magistraturii- Secţia pentru judecători; 

Urmărind asigurarea organizării şi coordonarea activităţii administrativ - 

judiciare a Judecătoriei Miercurea Ciuc, pentru eficientizarea acesteia, în scopul 

ridicării nivelului de calitate al funcţionării justiţiei ca şi serviciu public; 

Considerând că, prin implementarea unor aplicaţii informatice adecvate, în 

limita resurselor umane, financiare şi materiale avute la dispoziţie, ce asigură 

facilitatea comunicării judiciare între instanţa de judecată şi participanţii la 

procesul judiciar ( părţi, instituţii judiciare, apărători, experţi, etc.) se realizează 

un nivel mai înalt de acces al acestora la procedurile judiciare în care sunt 

implicaţi, dar se şi generează un nivel mai ridicat de digitalizare a acestor 

proceduri, cu consecinţa reducerii cheltuielilor materiale; 

Utilizând în mod eficient experienţa altor instanţe de judecată ce au 

implementat aplicaţiile utilizate pentru comunicare judiciară, resursele tehnice şi 

umane cu specializare adecvată ale Judecătoriei Miercurea Ciuc; 

Urmărind uniformizarea soluţiilor tehnice implementate la nivelul 

Judecătoriei Miercurea Ciuc şi a instanţelor din circumscripţia sa teritorială, 

corelat cu asigurarea rulării aplicaţiei TDS pe serverul Judecătoriei Miercurea 

Ciuc, 

În exercitarea atribuţiilor manageriale proprii conferite de dispoziţiile art. 

13 alin.1, 2 raportat la art. 7 alin.1 lit. a, l, r din Regulamentul de Ordine 

Interioară a Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a 

Plenului Consiliului superior al Magistraturii, văzând şi dispoziţiile art. 7 alin.7 

teza a II-a a aceluiaşi Regulament, emit următoarea: 

 

DECIZIE: 

 

1. Începând cu data de 10 mai 2021, aplicaţia TDS (transfer documente 

securizat) instalată în sistemele informatice ale Judecătoriei Miercurea Ciuc, 

împreună cu aplicaţiile asociate, pe baza manualului de utilizare şi a regulilor de 

implementare şi utilizare puse la dispoziţie cu ocazia instalării, precum şi cu 
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aplicarea modelelor de cereri şi a procedurilor operaţionale cu caracter tehnic 

înfiinţate de către specialiştii în tehnologia informaţiei din cadrul 

compartimentului de informatică, devine operaţională la nivelul Judecătoriei 

Miercurea Ciuc, în ce priveşte modulul funcţional ce asigură accesul digital la 

dosarul instanţei şi comunicarea bilaterală între instanţa de judecată şi 

participanţii la procesul judiciar. 

 

2. Începând cu aceeaşi dată, comunicările efectuate digitalizat de către 

instanţe vor fi efectuate, cu prioritate, sub semnătură/sigiliu digital autorizat. 

 Pentru a avea acces la dosarul în format electronic justiţiabilii vor trebui să 

facă următorii pași: 

 • completarea cu datele necesare (adresa de e-mail și numărul de telefon 

mobil) și înaintate instanței de judecată cererea de comunicare documente în 

format electronic, disponibilă pe portalul instanţei la secţiunea „Informaţii de 

interes public”; 

 • cererea (însoțită de copia cărții de identitate pentru persoanele care au 

calitate de părți în dosare sau împuternicirea avocațială ori dovada calității de 

reprezentant) se poate depune într-un dosar aflat deja pe rolul instanței sau 

împreună cu acțiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere 

separată; 

 • accesul la dosarul electronic se poate face după 24 ore din momentul 

introducerii datelor dumneavoastră în sistem.  

Pentru autentificare se folosește adresa de email și numărul de telefon 

mobil. Se accesează butonul AUTENTIFICĂ. În acel moment sistemul trimite 

un SMS pe numărul de telefon indicat. Acest cod este valabil pentru o singură 

autentificare și nu e valabil dacă se redirecționează unei alte persoane. Codul de 

acces se generează la fiecare vizualizare a dosarului electronic. După 

introducerea codului de acces primit prin SMS se accesează butonul VERIFICĂ. 

Dacă în termen de 1 minut nu s-a primit SMS-ul, se accesează butonul 

RETRIMITE. Se poate da retrimite de 3 ori. Dosarul electronic este accesibil 

numai părților din respectivul dosar ori reprezentanților legali sau convenționali 

(mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic etc.) în baza cererii trimise 

instanței.  

Comunicarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură în format electronic 

prin intermediul aplicației „TDS” reprezintă o continuare a introducerii 

aplicației „Dosarul electronic”, în beneficiul cetățeanului, prin comunicarea 

rapidă, eficientă și directă instanță - justițiabil și prin reducerea timpului necesar 

soluționării dosarului.  

În cazul comunicării citațiilor și a tuturor actelor de procedura în format 

electronic, se transmite pe email-ul specificat un link de acces. Comunicarea și 

accesul la dosarul electronic se fac în condiții de maxima siguranță.  

Pentru simplificarea implementării ambelor aplicații, pe cererea de acces la 

„Dosarul electronic” este prevăzută și rubrica corespunzătoare pentru 
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exprimarea acordului de comunicare a procedurilor în format electronic, nefiind 

necesare alte formalități.  

Începând cu data de 10 mai 2021, comunicarea citațiilor, hotărârilor și a 

celorlalte acte de procedura în format electronic prin intermediul aplicației 

„TDS” se realizează, fără a fi necesară o cerere prealabilă în acest sens, 

către:  

- avocații ale căror adrese de email/numere de telefon sunt făcute publice 

în scop profesional (prin comunicări efectuate către Baroul din care fac parte ori 

prin publicarea acestor date pe site-urile proprii ori pe alte site-uri de profil), în 

cazul în care părțile pe care le reprezintă și-au ales domiciliul/sediul procesual la 

sediul profesional al avocatului;  

- unitățile de parchet la adresele de email oficiale afișate, de regulă, pe 

paginile de internet proprii;  

- instituțiile publice care au stabilite adrese de email oficiale, afișate de 

regulă pe paginile de internet proprii;  

- executorii judecătorești; 

 - experții judiciari;  

- persoanelor fizice care au indicat adresa de e-mail şi au solicitat 

comunicarea în format electronic a actelor de procedură.  

Judecătoria Miercurea Ciuc recomandă tuturor persoanelor care au dosare 

pe rolul instanțelor să își exprime acordul pentru citarea și comunicarea în 

format electronic având în vedere că, în acest mod, pot contribui efectiv la o 

bună realizare a actului de justiției și o eficientă alocare atât a resurselor 

instanței, cât și a resurselor proprii. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la data emiterii, pentru luarea 

măsurilor necesare încadrării în graficul anterior menţionat, urmând a fi 

comunicată, personalului auxiliar şi de specialitate al Judecătoriei Miercurea 

Ciuc, publicată pe site-ul intern, pagina proprie de internet a Judecătoriei 

Miercurea Ciuc şi cea alocată în portalul instanţelor de judecată din domeniul 

just.ro, urmând a fi popularizată şi prin comunicate publice de către Biroul de 

Informare şi Relaţii Publice. 

 

 

PREŞEDINTE 

PETER FODOR 

 


