
           Anexa nr. 1 

 

 

Cerere de acces la dosarul electronic 

 şi de comunicare electronica a actelor de procedură 

 

 Referitor la dosarul nr.__________________ aflat pe 

rolul_______________________ 

 

 

 

 

Doamnă/Domnule Preşedinte, 

 

 

 Subsemnatul/a...................................................................................................identificat 

cu C.N.P./C.I.F........................................................................................, prin prezenta 

solicităm accesul la dosarul electronic şi comunicarea în format electronic  a actelor de 

procedură la adresa/adresele: 

Parte: (reclamant, pârât, apelant, intimat, contestator, etc.) 

 E-mail.......................................@......................................(menţiune 

obligatorie) 

şi, 

 SMS la nr. de telefon.........................................................(menţiune 

obligatorie). 

 

Reprezentant: (avocat, cabinet avocat şi expert); 

 E-mail.......................................@......................................(menţiune 

obligatorie) 

şi, 

 SMS la nr. de telefon........................................................(menţiune 

obligatorie).
*
 

 

1
*
. Am luat cunoştinţă de prevederile art. 154 alin. 6 

1 
şi art. 163 alin. 11

1 
din Codul de 

procedură civilă,
**  

potrivit cărora
 
actele de procedură se consideră comunicate la momentul la 

care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor 

furnizate în cerere, iar mesajul de comunicare electronic primit de la sistem constituie dovadă 

de comunicare a actului procedural şi declar că
 
sunt de acord  cu comunicarea electronică a 

actelor de procedură. 

2
***

. Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 262 din Codul de procedură penală şi 

declar că sunt de acord cu comunicarea electronică a actelor de procedură şi că prin 

recepţionarea e-mail-ului/SMS-ului trimis de instanţă şi deschiderea acestuia, se consideră 

îndeplinită procedura de comunicare faţă de mine, fără a mai notifica expres instanţei acest 

fapt. 

 

 

 

Data,         Semnătura, 

..................       ...................................... 

 



 

Prezenta cerere se transmite de îndată instanţei investită cu soluţionarea dosarului şi 

permite solicitantului să beneficieze de: 

-  acces on-line (prin internet) la documentele din dosar, cu posibilitatea listării 

acestora; 

- comunicarea electronică (prin e-mail) a actelor de procedură (citaţii şi comunicări). 

Vezi şi verso 

 

Notă: 

** Art. 154 alin. 6
1
 
 
- Citaţiile şi celelalte acte de procedură menţionate 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. 163 alin. 11 
1 

 - 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 şi se va ataşa la dosarul cauzei. 

*** Art. 262 - (l) Dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă numărul dosarului, 

denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei care a emis citaţia, numele, prenumele 

şi calitatea persoanei citate, precum şi data pentru care este citată. De asemenea, trebuie să 

cuprindă data înmânării citaţiei, numele, prenumele, calitatea şi semnătura celui care 

înmânează citaţia, certificarea de către acesta a identităţii şi semnăturii persoanei căreia i s-a 

înmânat citaţia, precum şi arătarea calităţii acesteia. 

(2) Ori de câte ori. cu prilejul predării, afişării sau transmiterii electronice a unei citaţii 

se încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde in mod corespunzător şi menţiunile prevăzute 

la alin. (I). 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. 

 

 


