ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Instrucțiuni de utilizare a aplicației Dosar Electronic
Pentru a avea acces la dosarul dumneavoastră în format electronic trebuie să
parcurgeți următorii pași:
1. Completați cererea cu datele necesare și înaintați-o instanței de judecată pentru

accesul la dosarul electronic. Cererea este disponibilă pe site-ul ÎCCJ
https://www.scj.ro la câmpul “Dosar Electronic – Cerere acces” şi trebuie să conţină
atât adresa de e-mail, cât și numărul de telefon mobil.
- Pentru persoanele fizice, având calitatea de parte în dosar, cererea va fi
însoțită de copie a cărţii de identitate;
- Pentru persoanele ce au calitatea de reprezentant, se va depune alături de
cerere, o copie
după împuternicirea avocațială/dovadă calitate de
reprezentant.
Pentru fiecare dosar trebuie depusă o cerere separată.
2. Cererea de acces la dosarul electronic se va trimite electronic la adresa de poștă

electronică a secţiei sau, în mod excepţional, se poate depune la registratura secţiei
pe rolul căreia se află dosarul;
Secţia I civilă:

registraturasc1@scj.ro

Secţia a II-a civilă:

registraturasc2@scj.ro

Secţia de contencios administrativ şi fiscal:

registraturascaf@scj.ro

Secţia Penală:

registraturasp@scj.ro

Completulurile de 5 judecători:

registraturac5@scj.ro

După depunerea/înaintarea cererii, veți primi în zilele următoare din partea instanței,
prin e-mail, un link cu ajutorul căruia puteți vizualiza, în orice moment, dosarul
dumneavoastră în format electronic.

Dosarul electronic poate fi accesat atât prin intermediul link-ului primit prin e-mailul de notificare, cât și prin accesarea paginii de internet: https://www.scj.ro secțiunea DOSAR ELECTRONIC – Accesare Dosar Electronic. (Browserele
compatibile sunt: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari)
După accesare, se va deschide interfaţa de conectare.

Se introduce adresa dumneavoastră de e-mail şi se acţionează butonul Autentifică.
În câteva secunde, sistemul trebuie să vă trimită un SMS pe numărul de telefon pe care
l-ați declarat în cerere, conținând codul de autentificare.
Acest cod este valabil pentru o singură autentificare și nu e valabil dacă se
redirecționează 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.
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4. Dacă în termen de 5 minute nu aţi primit SMS-ul, accesaţi butonul RETRIMITE. Se
poate accesa butonul RETRIMITE de 6 ori.
5. Dosarul electronic este accesibil numai părţilor din respectivul dosar sau
reprezentanţilor legali ori convenţionali ai acestora (mandatar, avocat ales,
consilier juridic etc.) în baza cererii depuse/trimise către instanţă.

În eventualitatea în care nu primiţi sms cu codul de autentificare sau nu primiţi
e-mail cu link-ul de conectare la dosarul electronic, vă rugăm sa trimiteţi e-mail pe
adresa secţiei unde este înregistrat dosarul sau pe adresa de email iticcj@scj.ro, în care
să menţionaţi problema întâmpinată. Dacă este o problemă tehnică ce ţine de instanţa
supremă, vă asigurăm că va fi remediată în cel mai scurt timp.
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