
 

 

INFORMARE SECURITATE POȘTĂ ELECTRONICĂ 
 

 Având în vedere implementarea aplicațiilor ,,Dosar electronic” și TDS – 

Comunicare documente electronic; 

 Față de faptul că nu toate actele transmise prin poșta electronică respectă formatul 

acceptat și nu pot fi imprimate, unele dintre acestea conținând cantitate foarte mare de 

înscrisuri care nu au legătură cu competența materială a instanței,  

  S-a stabilit  procedura de utilizare a adresei de corespondență electronică a 

Tribunalului Brașov, respectiv regulile de transmitere a mesajelor electronice și a 

atașamentelor, pe adresa trbrasov@just.ro,  după cum urmează: 

 

 Prin poșta electronică, mesajul electronic și fișierul atașat se transmit: 

  - cu cel puțin 24 ore înainte de termenul de judecată; 

 - doar în formatul acceptat -  pdf, word (.doc sau .docx); 

 - fără ca mesajul și atașamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb; 

 - documentele se depun la registratură sau se transmit pe fax/poșta electronică sub 

format word sau pdf -  cu cel puțin 24 ore înainte de termenul de judecată. (documentele 

depuse la registratură, în  ziua/respectiv în timpul ședințelor de judecată, vor urma traseul 

administrativ și vor fi depuse la dosare în ziua imediat următoare) 

 

 Din motive de securitate nu se pot prelucra: 

  - atașamentele arhivate, fișiere stocate în cloud, fotografii atașate la mail, link-uri și 

mesajele cu număr mare de atașamente; 

 - mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la 

violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc. 

 

 Mesajele care includ fișiere executabile sau link-uri, mesajele repetititive, cele care 

nu respectă regulile de transmitere sau cele cu conținut obscen, defăimător, xenofob, rasial, 

care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri  - pot fi blocate 

automat și filtrate în dosarul Spam sau Mesaje nedorite, Elemente şterse sau Arhivă și nu 

vor putea fi prelucrate. 

 

 1. În situațiile în care mesajul poate fi prelucrat, expeditorul va primi un mesaj 

de confirmare (cu subiectul: Mesajul dumneavoastrã a fost receptionat) cu următorul 

conținut: 

 

          Bună ziua, 

          Vă confirmăm că mesajul dumneavoastră a fost recepţionat la 3.01.2022 1:26 PM.  

 Mesajele care respectă regulile de transmitere vor fi tipărite, înregistrate şi depuse 

la dosar, după parcurgerea traseului administrativ.(24 h de la înregistrare)  

 Registratura Tribunalului Braşov 
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Vă reamintim regulile de transmitere a documentelor: 

Prin poşta electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit: 

- pe adresa  trbrasov@just.ro 

- cu cel puțin 24 ore înainte de termenul de judecată,  

- doar în formatul acceptat -  pdf, word (.doc sau .docx) 

- fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb 

- nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, 

xenofob, rasial, care instigă la violență ori fapte antisociale, care lezează bunele 

moravuri, etc. 

 

De asemenea, vă adresăm rugămintea ca documentele şi cererile de chemare în 

judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă  să nu fie capsate, ci, 

cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare. 

 

 

 2. În situațiile în care registratorul constată imposibilitatea tipăririi mesajelor, 

va transmite următorul mesaj de informare cu privire la imposibilitatea de tipărire a 

atașamentelor: 

 

            ,, Conținutul mesajului a fost tipărit, înregistrat şi depus la dosar - fără atașamente 

întrucât acestea nu respectă formatul acceptat sau atașamentele primite nu au putut fi 

deschise pentru tipărire. Pentru depunerea înscrisurilor, urmează să vă adresați serviciului 

registratură, pentru depunerea documentelor în format letric.” 

 O astfel de notă va fi semnată  de grefierul registrator și va fi atașată la conținutul 

mesajului atașat, mesaj ce va fi depus la dosarul cauzei. 

 

 

 3. În situațiile în care înscrisurile atașate nu au legătură cu competența materială 

a instanței și nu poate fi identificat dosarul la care actele au fost înaintate, mesajul va 

fi redirecționat BIRP din cadrul Tribunalului Brașov, la adresa de email tr-brasov-

info@just.ro. Funcționarul public din cadrul acestui compartiment va proceda potrivit 

prevederilor art.82 ale Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 

decembrie 2015, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare (Forma consolidată, cu modificările şi completările 

aduse prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014 

și nr. 1376 din 17 decembrie 2015) și ale Legii nr. 677/2001. 
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