
Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic 

 

Introducere 

Dosarul fizic (coperți de carton și documente de hârtie) are un corespondent informatic numit în 

continuare dosar electronic și conține documente electronice. 

Începând cu 10.04.2017 instanțele din circumscripția Curții de apel Craiova oferă pentru 

consultare dosarul electronic, prin proiectul InfoDosar, la adresa de Internet 

https://infodosar.curteadeapelcraiova.eu/ . 

Documentele electronice le vom împărți în 3 categorii: documente scanate (copie scanată digital 

după documentul original) , documente emise de instanță care nu sunt autentificate cu ștampilă și 

semnătură (din considerente de siguranță doar originalul pe suport hârtie posedă aceste caracteristici și 

este depus la dosar) și documente indisponibile (documente depuse la dosar înainte de punerea în 

funcțiune a dosarului electronic sau cu caracter confidențial ori secret). 

În prima fază vor fi disponibile documentele emise de instanță urmând ca în perioada următoare 

documentele pe suport hârtie care sunt administrate instanței, din 19.4.2017, să fie introduse și în format 

electronic ca document scanat. În continuare nu vor fi disponibile online documentele cu caracter 

confidențial ori secret și nici documentele care nu au fost administrate instanței până la data de 

19.04.2017. 

Notă de informare 

Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de 

hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în 

cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente 

originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita 

operațiunea de scanare. 

Documentele electronice nu pot și nu vor fi folosite oficial în relația cu alte persoane fizice sau 

juridice. Acestea sunt oferite justițiabililor exclusiv în scop consultativ.  

Utilizarea acestora cu alt scop decât cel consultativ este sancționată conform legislației în vigoare. 

În continuare documentele oficiale vor fi obținute de la registratura instanțelor de judecată sau 

comunicate conform codurilor de procedură în vigoare. 

 

Ghid de operare 

Aplicația gestionează exclusiv dosarele aflate pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții 

de Apel Craiova, inclusiv Tribunalul Gorj și judecătoriile din circumscripție. 

Într-un browser de internet (testat cu Firefox, Chrome, Edge) se deschide următoarea adresă 

https://infodosar.curteadeapelcraiova.eu/ .  

https://infodosar.curteadeapelcraiova.eu/
https://infodosar.curteadeapelcraiova.eu/


 

Prima interfață vă oferă posibilitatea accesării a două opțiuni: Info Dosar și Fișă Dosar . 

Cu ajutorul opțiunii Fișa Dosar poate fi consultată fișa publică a dosarului. 

 

În rubrica Informații detaliate despre dosar se introduce numărul național unic de dosar și se 

apasă butonul Căutare. 



 

În baza căutării numărului de dosar vor fi returnate rezultatele căutării, atâtea câte etape a 

parcurs acel dosar până în prezent în raza Curții de Apel Craiova. Pentru exemplul de mai sus avem dosarul 

în prima etapă la Tribunalul Mehedinți și în următoarea etapă la Curtea de Apel Craiova . 

Cu ajutorul opțiunii Info Dosar din fereastra principală căutați și consultați informațiile și 

documentele din dosarul electronic: număr de dosar în format unic național, data înregistrării, obiectul 

cauzei, stadiul procesual, termenele și soluțiile la termen, aceleași informații obținute consultând și 

Portalul Instanțelor de Judecată la adresa http://portal.just.ro/ . 

 

Prin apăsarea butonului Vizualizare Documente veți avea acces la fișa dosarului. 

 

Alegeți dosarul în etapa care vă interesează. În exemplul de mai sus dosarul a fost în prima etapă 

la Judecătoria Târgu Jiu și ulterior la Tribunalul Gorj. 

http://portal.just.ro/


 

Prin apăsarea butonului Vizualizare Documente de data aceasta aveți acces la partea privată, 

respectiv consultarea documentelor electronice. 

 

O dată cu citația a fost livrată în plic și parola (evidențiată mai sus cu chenarul roșu) însoțită de 

textul anterior. 

Parola este unică per dosar și este adusă la cunoștință în scris doar justițiabililor părți în dosarul 

respectiv. Aveți obligația de a nu o divulga. 

 

Accesul este permis exclusiv părților pe baza parolei furnizate. Se introduce parola după care se 

apasă butonul Autentificare . 



Același număr de dosar (unic național) poate fi regăsit în diferite etape de judecată la instanțe 

diferite. Documentele administrate unei instanțe pot fi consultate în baza numărului unic național numai 

la acea instanță, respectiv instanța care a administrat documentele. Din acest motiv pentru un dosar care 

a fost procesat în primă instanță documentele acestuia nu vor fi preluate și nu pot fi vizualizate în etapa 

de judecată a următoarei instanțe. 

 

Din lista se selectează pentru vizualizare documentele dorite. 

Reamintim că pot fi consultate doar documentele administrate de către părți după data de 

19.04.2016, respectiv documentele emise de instanță fără însemnele de autenticitate (ștampilă și 

semnătură). 

 


