Instanța: _________________________
Dosar nr. __________________________

Cerere de accesare a dosarului electronic (prin internet) și de
comunicare a actelor de procedură (citații și comunicări) în format electronic (prin e-mail)
Doamnă / Domnule Președinte,
Subsemnatul/a (numele și prenumele avocatului sau persoanei fizice care completează cererea)
____________________________________________________________________
identificat/ă
cu/având CNP/CUI ___________________________________ (tipul, seria și numărul actului de identitate
ori codul numeric personal / CUI pentru avocat)
sau
Subscrisa (denumirea persoanei juridice sau societății de avocatură care completează cererea)
___________________________________________________ având C.U.I. ___________________,
în calitate de * :
 parte,
 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): ___________________________________________________________________

Solicit prin prezenta cerere * :
 accesarea dosarului în format electronic (prin internet),
 realizarea comunicării electronice a actelor de procedură (prin e-mail).
În acest scop indic următoarele date * :
  există împuternicirea avocațială depusă la dosar,
  există dovada calității de reprezentant depusă la dosar,
 adresă de e-mail __________________________________ @ _______________ (obligatoriu),
 număr de telefon mobil _____________________________________________ (obligatoriu).
Am luat cunoștință de prevederile art. 163 alin. 11 1 din Codul de procedură civilă** și declar că,
prin recepționarea e-mail-ului trimis de instanța de judecată, consider îndeplinită procedura de
comunicare față de mine, fără a mai notifica expres instanței acest fapt.
Data,
.........................................

Semnătura,
.........................................

Prezentul formular se depune sau se transmite instanța de judecată învestită cu soluționarea
dosarului și permite solicitantului să beneficieze de:
 acces online (prin internet) la documentele din dosar,
 comunicarea electronică (prin e-mail) a actelor de procedură (citații și comunicări).
*

Marcați cu X varianta care vi se aplică sau completați datele solicitate, după caz.
**
Art. 163 alin. 11 1 din Codul de procedură civilă: 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 și se va
atașa la dosarul cauzei.

