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Operator de date cu caracter personal nr. 5.128

Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic
Pentru a avea acces la dosarul dumneavoastră în format electronic trebuie să parcurgeţi
următorii paşi:
✓
Completaţi cu datele necesare (atât adresa de e-mail, cât şi numărul de telefon
mobil sunt necesare pentru obţinerea accesului la dosarul electronic) şi înaintaţi instanţei de
judecată Cererea de accesare a dosarului electronic (disponibilă pe pagina aferentă
Judecătoriei Buftea din cadrul portalului instanţelor de judecată - Portal Judecătoria Buftea);
✓
Cererea (însoţită de copie Carte Identitate pentru persoanele care au calitate
de parte în dosar sau împuternicire avocaţială / dovada calităţii de reprezentant, după caz)
se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acţiunea introductivă;
✓

În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată;

✓
Cererea de acces la dosarul electronic se poate depune la Registratura Secției
unde este înregistrat dosarul sau se poate trimite prin e-mail sau fax (împreună cu copia
actului de identitate/ sau împuternicire avocaţială / dovada calităţii de reprezentant):
- la adresa de e-mail reg-civ-buftea@just.ro (pentru Secţia civilă) sau regpen-buftea@just.ro (pentru Secţia penală – Registratură);
- prin fax la numerele 0372218847;
✓
După depunerea/înaintarea cererii, veți primi în zilele următoare din partea
instanței, prin e-mail, un link cu ajutorul căruia puteți vizualiza dosarul dumneavoastră în
format electronic, în orice moment. Dosarul electronic poate fi accesat atât prin intermediul
link-ului primit prin e-mail-ul de notificare, cât și prin accesarea paginii de internet
http://doc.cab1864.eu/autentificare, prin selectarea Judecătoriei Buftea la rubrica „Instanțe”;
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✓
Pentru autentificare se foloseşte adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil
indicate de dvs. prin cererea de accesare a dosarului electronic. Se accesează butonul
AUTENTIFICĂ.
✓
În acel moment sistemul trebuie să vă trimită un SMS pe numărul de telefon pe
care l-aţi declarat.
✓
Acest cod este valabil pentru o singură autentificare şi nu e valabil dacă se
redirecţionează 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 5 minute nu aţi primit SMS-ul, accesaţi butonul
RETRIMITE. Se poate da RETRIMITE de 3 ori;
✓
Comunicarea şi accesul la dosarul electronic se fac în condiţii de maximă
siguranţă. Dosarul electronic este accesibil numai părţilor din respectivul dosar ori
reprezentanţilor legali sau convenţionali (mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic
etc.), în baza cererii trimise către instanţă;
✓
În situaţia în care în timpul judecăţii intervin modificări cu privire la
reprezentantul legal sau convenţional, aveţi obligaţia de a anunţa de îndată preşedintele de
complet cu privire la aceste modificări. În caz contrar, sunteţi direct răspunzători de
comunicarea unor date personale către persoane care nu mai au acces la aceste informaţii.
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