
TRIBUNALUL BUCUREŞTI 

Secția a VII-a Civilă 

(Dosar nr.                               , debitor__________) 

 

 

Acord pentru accesul la dosarul electronic și comunicarea actelor în format electronic 

Doamna/Domnule Președinte, 

 

Subsemnatul/a (numele și prenumele persoanei fizice/juridice care completează cererea) 

______________________________________________________________________________

identificat/ă cu/având CNP/CUI __________________________________________________ 

Având calitatea de:_____________________________________________________________ 

(practician in insolventa/debitor/creditor/administrator     

special/parat/contestator/intimat/reprezentant legal al________________________________ 

reprezentant convențional al ____________________________________________________  

Solicit accesul la dosarul electronic și declar că sunt de acord cu comunicarea actelor de 

procedură prin poștă electronică, sens în care indic datele corespunzătoare în acest scop1 

 adresă e-mail ____________@____________ si ____________@____________ (obligatoriu) 

și 

telefon  mobil _________________  si __________________________________(obligatoriu) 

Prezentul acord este valabil și urmează a fi avut în vedere în toate dosarele asociate 
procedurii în care dețin calitatea de parte/participant, constituite pe rolul Secţiei a VII-a 
Civilă ca urmare a cererilor de deschidere a procedurii înregistrate începând cu data de 
06.05.2019. 
Prin prezentul acord certific faptul că documentele comunicate în format electronic au 
conținut identic cu documentele transmise în format scriptic (hârtie).  
Totodată, declar că voi aduce la cunoștința instanței orice modificare survenită cu privire 
la adresa de e-mail sau numărul de telefon comunicate în baza prezentului acord. 
 

                  Data,                                                                                           Semnătura,        

 

                                                 
1 Conform dispozițiilor Codului de procedură civilă (forma modificată prin Legea nr. 310/2018): 
Art. 154 alin. 6 - Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin (…) poștă electronică sau alte 
mijloace care asigură transmiterea actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop; 
Art. 154 alin. 6¹ - Citațiile și actele de procedură menționate la alin. 6 se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea 
sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta; 
Art. 163 alin. 11¹ - Atunci când comunicarea actelor s-a realizat potrivit prevederilor art. 154 alin. 6, mesajul de comunicare către destinatar 
primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista și se va atașa la dosarul cauzei; 
Art. 165 alin. 3 - În cazul citării sau comunicării unui alt act de procedură efectuate potrivit prevederilor art. 154 alin. 6 procedura se socotește 
îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea 


