
> Biroul de presă al Curţii de Apel Timişoara aduce la cunoştinţă opiniei 

> publice  că pagina de web a Curţii de Apel Timişoara este deja funcţională 

> pentru a servi  scopului principal pentru care a fost creată, respectiv 

> acordarea posibilităţii justiţiabililor şi a reprezentanţilor lor 

> convenţionali de a studia documentele de la dosarul cauzei prin intermediul 

> internetului, fără a mai face deplasarea la arhiva instanţei. 

> 

> 

> 

> Pagina de web poate fi accesată cu adresa www.curteapeltimisoara.ro , iar în 

> moment se află în plin proces de îmbunătăţire, aşteptând inclusiv sugestiile 

> dvs. în ceea ce priveşte paleta de informaţii pe care ar trebui le ofere 

> vizitatorilor. 

> 

> În momentul de faţă, pe pagina de web a Curţii de Apel Timişoara există un 

> link intitulat „Info dosare”, iar accesarea acestuia oferă vizitatorului 

> posibilitatea de a folosi două programe, respectiv: 

> 

> -         Info-dosar, care permite vizualizarea tuturor documentelor din 

> dosar, fiind necesară însă parola inserată în citaţia transmisă părţii 

> pentru primul termen de judecată. În această privinţă, există posibilitatea 

> ca, din dispoziţia Preşedintelui, fiecare magistrat al curţii să primească 

> câte o parolă de acces unică, cu ajutorul căreia să poată accesa orice dosar 

> din raza Curţii de Apel Timişoara prin internet, utilizând aplicaţia 

> Info-dosar. 

> 

> -         Fişă-dosar, care permite vizualizarea principalelor informaţii 

> despre un anumit dosar cum ar fi (data şi numărul dosarului, obiectul 

> cauzei, termenele de judecată şi soluţiile pronunţate de instanţă, hotărârea 

> finală). Aplicaţia funcţionează fără parolă de acces deoarece informaţiile 

> furnizate sunt similare celor care pot fi obţinute prin accesarea aparatelor 

> tip info-kiosk amplasate la fiecare instanţă. 

> 

> 

> 

> În momentul de faţă, prin accesarea paginii web a Curţii de Apel Timişoara, 

> prin aplicaţia Info-dosar  poate fi vizualizate documentele din orice dosar 

> al Curţii de Apel Timişoara ale cărui documente au fost scanate, precum şi 

> orice dosar de la oricare dintre instanţele arondate curţii, cu condiţia ca 

> documentele din dosar să fi fost scanate de către personalul auxiliar. 

> 

> De asemenea, pagina web conţine şi alte trei link-uri de trimitere înspre 

> paginile de web ale celor trei tribunale, deşi numai Tribunalul Arad are, de 

> mai mulţi ani, o pagină de interne funcţională. 

> 

> 
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