
Instanța _____________________       Anexa 1 

Secția  _____________________ 

Dosar nr. _____________________ 

 

Cerere de comunicare acte în format electronic și acces la dosarul electronic 

Domnule Președinte, 

Subsemnatul(a) (numele și prenumele persoanei fizice care completează cererea) 

_____________________________________________________________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________, identificat(ă) cu/având CNP 

________________________(tipul, seria și numărul actului de identitate ori codul numeric personal), 

Subscrisa (denumirea persoanei juridice care completează cererea) 

_____________________________________________________________________ având C.U.I. 

____________________________, cu sediul în _____________________________________________, 

în calitate de: 

 parte; (însoțită de copie Carte Identitate) 

 avocat / executor / lichidator / expert / reprezentant (se completează cu numele părții 

reprezentate și se anexează dovada calității de reprezentant): __________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 există împuternicirea avocațială depusă la dosar 
 există dovada calității de reprezentant depusă la dosar 

Prin prezenta cerere indic următoarele date (se bifează cu X ): 
 Solicit acces la dosarul în format electronic. Pentru acces la dosarul electronic vă comunic: 

E-mail: _______________________________________ 

Număr telefon mobil: _________________________________ (număr din rețeaua națională) 
 Doresc să fie realizată comunicarea actelor de procedură cu subsemnatul prin: 

E-mail: _______________________________________ sau 

SMS – Număr telefon mobil: ____________________________ (număr din rețeaua națională) 
În situația schimbării adresei de email sau a numărului de telefon mobil mă oblig să comunic de 

îndată instanței noile date de contact. 
 
Data, _______________    Semnătura, _______________ 
 
Art. 154 alin. 6 Cod proc.civ. - Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă 

electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele 
corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui 
ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației.  

Art. 154 alin. 61 Cod proc.civ. – Citațiile și celelalte acte de procedură menționate la alin. 6 se consideră comunicate la momentul la 
care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta. 

Art. 257 alin. 5 Cod proc.pen. - Citarea se poate realiza și prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie 
electronică, cu acordul persoanei citate.  

Art. 260 alin. 7 Cod proc.pen. - Când citarea se realizează potrivit art. 257 alin. (5), persoana care realizează citarea întocmește un 
proces-verbal.  

Art. 262 Cod proc.pen. - (1) Dovada de primire a citației trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire 
penală sau a instanței care a emis citația, numele, prenumele și calitatea persoanei citate, precum și data pentru care este citată. De asemenea, 
trebuie să cuprindă data înmânării citației, numele, prenumele, calitatea și semnătura celui care înmânează citația, certificarea de către acesta 
a identității și semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citația, precum și arătarea calității acesteia. (2) Ori de câte ori, cu prilejul predării, 
afișării sau transmiterii electronice a unei citații se încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunzător și mențiunile prevăzute la 
alin. (1). În situația în care citarea se realizează prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la 
procesul-verbal se atașează, dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia. 


