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Tribunalul Arad
Nr. 2630/Ad.28.10.2015

Domnului avocat Alunaru Cristian 
Decanul Baroului Arad

în  spiritul excelentei colaborări existente între Tribunalul Arad şi instituţia pe 
care o reprezentanţi, faţă de preocuparea permanentă a instanţelor judecătoreşti din 
Judeţul Arad de a oferii servicii de calitate şi în pas cu timpurile în care trăim, avem 
rugămintea de a  populariza în rândul corpului de avocaţi pe care îl reprezentaţi 
aplicaţiile informatice dezvoltate de compartimentul IT din cadrul Tribunalului 
Arad, cu scopul de a facilita accesul justiţiabililor la propriul dosar şi de a scurta 
durata proceselor.

După cum cunoaşteţi la Tribunalul Arad a fost dezvoltată o aplicaţie de 
expediere a  actelor de procedură în format electronic (citaţii, comunicări, comunicări 
prealabile). Prin intermediul acesteia documentele sunt transmise către destinatar din 
10 in 10 minute (o citaţie trimisă de către o grefieră poate ajunge la dumneavoastră 
în maxim 10 min), comparativ cu Posta Romana care are termen de expediere 
pentru Municipiu de 3 zile iar pentru alte localităţi 7 zile, interval de timp la care se 
dublează având în vedere necesitatea întoarcerii la instanţă a  comunicărilor.

Aplicaţia dezvoltată asigură semnarea electronică a documentelor ataşate, 
exepediate de instanţă (încheiere, hotărâre), destinatarul primind un e-mail cu un

Tribunalul ARAD

S-a emis o citatie în dosaml Nr. 541/108/2015 
către MASTWEIGHT SRL

Pentru vizualizare directă si confirmarea primiri, accesaţi link-ul următor 

http://doc Jribunalularad.ro/ar

Pentru vizualizarea dosarului în  format electronic accesaţi http;//www.tribunalularad.ro secţiunea 
dosare, utilizând parola; 478

Dosarele înregistrate pe vechiul cod de procedură civilă, r»u pot fi accesate de pe pagina web.
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în  momentul accesării link-ului. Tribunalul Arad sau instanţele arondate vor 
avea confirmarea primirii de către destinatar a documentelor comunicate fiind 
generat un document cu un conţinut similar celui de mai jos:

T rib u n a lu l  A R A D __________________________
raport transmitere citaţie - 2015-10-28 09:24:55

T r im is

Grelîcr: Râul Baltă ID  Dosar: 54]/10ji('20IS
IP  Grefier: 10.4.60.128 InfOTmare prin: e-mail

IE)lnstântă: 108 Dâta gerK:rării; 2fll5-10-28 «9:24:SS
PrintIP: 10.4.6U.128 ID: 10SOOO(KMH>0754119

către: M A S T W E IG H T  S R l,

OatairanOTiiîeni; 2015-10-28 n 9 :^ : l l l
f>a^ şedinţei 22-10-2015

ID  Statiis: 5
Documentc Ataşate: O crcredccb riu are  iaJudccaUt (d. 10800000000104220

D o v a d ă  v izu a liz a re  d o c u m e n t

Data accesării: 2015-10-28 09:39:42 
IP: 85.120.166.70

Nr. vizualizări: I

în  cazul în care nu se accesează link-ul de vizualizare şi confîrmare în 
termen de trei zile, actele de procedura se expediază prin metoda clasică 
(poştă). Având în vedere prevederile art. 154 alin. 6 teza finală din Cod procedură 
civilă (2010) care condiţionează valabilitatea procedurii de citare prin mijloace 
electronice de expedierea de către destinatarul citării a unui înscris care să confirme 
recepţionarea documentelor transmise, pentru a fi dispensaţi de această obligaţie şi, 
în acelaşi timp, pentru a nu fi lovită de nulitate comunicarea, este necesară 
completarea o singură dată pentru fiecare dosar în care doriţi a beneficia de 
modalitatea facilă de comunicare descrisă mai sus, a unui formular cu conţinut 
prezentat în anexa prezentei adrese.

Astfel că aveţi la dispoziţie prin completarea unei cereri individuale sau a unui 
protocol de colaborare acest mod rapid ce comunicare prin e-mail sau SMS. în cazul 
în care optaţi pentru varianta prin SMS aveţi nevoie de conexiune la internet pentru a 
confirma primirea documentului.

Tribunalul Arad depune un efort pentru transparenţa actului de justiţie, 
respectiv soluţionarea cu celeritate a cauzelor, astfel că a implementat dosarul 
electronic (Info Dosar), respectiv TDS (transmiterea documentelor securizat). Am
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apreciem solidaritatea dumneavoastră, dacă sunteţi alături de noi prin solicitarea 
expedierii in format electronic adică:

1. Doriţi soluţionarea cu celeritate a cauzelor?
2. Să aveţi acces la date indiferent de locaţia unde sunteţi dar aveţi acces la 

internet?
3. Doriţi sa păşiţi alături de noi în era digitală înconjuraţi de copaci şi nu 

de hârtii respectiv deşeuri de tonere?

Cu deosebită consideraţie,

Vicepreşedinte al ^ r 
ttQ.Sz^p

bunalului Arad 
Şandor
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Dosar nr_______________________
(In condiţiile în care se cunoaşte nr. de dosar)

Cerere comunicare acte în format electronic

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul {numele şi prenumele persoanei care completează cererea)
..............................................................................................................................  identificat
cu/ având CNP.......................................................{tipul, seria şi/sau numărul actului
de identitate sau codul numeric personal), în calitate de */:

*  reclamant/ pârât/ alt participant la proces;

*  reprezentant al reclamantului/ pârâtului/ altui participant la 
proces {în cazul reprezentantului se completează cu numele sau 
denumirea părţii p e  care o reprezintă):
............................................................................... .........................................

prin prezenta  vă solicităm comunicarea actelor de procedură prin:

* e-mail................................................... @ ............................................
sau
•  SMS 07.............................................................................................

Menţionez ca am luat la cunoştinţă prevederile art. 154 alin. 6 teza a II- 
a, din LEGE nr. 154 din 1 iulie 2010 -  Republicată privind Codul de 
procedură civilă*’̂ , şi declar că prin recepţionarea e-mail-ului/SMS-ului trimis 
de instanţă şi deschiderea acestuia voi considera îndeplinită procedura de 
comunicare faţă de mine, fărâ a mai notifica expres instanţei acest fapt.

Data, Semnătura,

Subliniaţi caliatea pe care o aveţr,
* *  ,Jn  vederea confirmării, instanţa, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care 
va conţine: denumirea instanţei, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea ^i 
indicarea actelor comunicate; formularul va f i  completat de către destinatar cu data primirii, 
numele în clar şi semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei şi va f i  expediat 
instanţei prin  telefax. poştă electronică sau prin alte mijloace."

Domnului Preşedinte a l_______________________Arad


