SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI
1.Autoritatea contractantă: Ministerul Justiţiei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5
Bucureşti.
2.Obiectul achiziţiei: servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de
procedură pentru instanţele judecătoreşti.
3. Specificaţii tehnice:
Prestatorul trebuie să facă dovada că este autorizat să efectueze servicii poştale
prin deţinerea certificatului tip de atestare a dreptului de a furniza servicii poştale pe baza
regimului de atestare generală, eliberat în temeiul art. 5 - 7 din O.U.G. nr. 13/2013 privind
serviciile poştale şi a actelor normative emise în baza acesteia.
Este obligatoriu ca prestatorul să aibă capacitate de acoperire naţională. Prin
acoperire naţională se înţelege capacitatea de a livra corespondenţa la orice adresă
poştală de pe întreg teritoriul naţional, respectiv livrarea actelor de procedură pentru
instanţele judecătoreşti la orice adresă poştală de pe teritoriul României. Aceasta se va
explicita în propunerea tehnică.
Prestatorul se obligă să preia pe bază de borderou în 3 exemplare corespondenţa,
zilnic (luni-vineri), de la sediul instanţelor :

Nr.
crt.
1

Judeţul
Alba

Instanţa de
judecată
Curtea
de
Apel
Alba
Iulia
Tribunalul
Alba
Judecătoria
Alba-Iulia
Judecătoria
Câmpeni
Judecătoria
Aiud

Adresa
Alba Iulia str. I.C.bratianu nr 1, jud. Alba
Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu Nr.24, cod poştal 510111, jud.
Alba
Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu Nr.24, cod poştal 510111, jud.
Alba
Cîmpeni, Str. Horea, Nr.12, cod poştal 515500, jud. Alba
Aiud, str. Morii, nr.7A, judeţul Alba, cod poştal 515200, jud.
Alba
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
www.just.ro

2

3

4

Arad

Argeş

Bacău

Judecătoria
Blaj
Judecatoria
Sebes
Tribunalul
Arad
Judecătoria
Arad
Judecătoria
Chişineu
Criş
Judecătoria
Ineu
Judecătoria
Gurahonţ
Judecătoria
Lipova
Curtea
de
Apel Piteşti
Tribunalul
Argeş
Tribunalul
Comercial
Argeş
Judecătoria
Piteşti
Judecătoria
Câmpulung
Judecătoria
Curtea
de
Argeş
Judecătoria
Topoloveni
Judecătoria
Costeşti
Curtea
de
Apel Bacău
Tribunalul
Bacău
Judecătoria
Bacău
Judecătoria
Buhuşi
Judecătoria
Moineşti

Blaj, B-dul. Republicii, Nr.14, cod poştal 515400,
jud. Alba
Sebes, Str. Lucian Blaga, nr. 47, Jud. Alba
Arad,, B-dul V.Milea nr.2-4 Cod 310131, jud. Arad
Arad, B-dul V. Milea nr.2-4, Cod 310131, jud. Arad
Chişineu Criş, Str.Gării nr. 24, jud Arad,cod postal 315100
Ineu, Str. Narciselor nr.7, cod postal 315300
Gurahonţ, Str.Crişan nr.12
Cod poştal: 317145, jud. Arad
Lipova, Str. Sava Brancovici nr.27, jud. Arad
Piteşti, Str. Victoriei, Nr. 22, cod 110017, jud. Argeş
Piteşti , B-dul I.C. BRĂTIANU NR.7, jud Argeş
Piteşti, str. Maior Şonţu nr.2, , cod poştal 110043, jud. Argeş
Piteşti, str.Eroilor nr.3-5, , cod poştal 110416, jud. Argeş
Câmpulung Muscel, str. Emilian Paveliu nr.2, , cod
poştal115100, jud. Argeş
Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, nr.83, , cod poştal 115300,
jud. Argeş
Topoloveni, Calea Bucureşti, nr.111, jud. Argeş
Costeşti, str. Victoriei, nr.72, jud. Argeş
Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, jud. Bacău
Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, jud. Bacău
Bacău, str. Oituz nr. 20, Bacău, cod poştal 600266, jud Bacău
Buhuşi, str. Dr. Carol Davila nr. 1, jud. Bacău
Moineşti, str. Vasile Alecsandri nr. 34, cod postal 605400
Jud. Bacău
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2

5

6

7

Bihor

Braşov

Buzău

Judecătoria
Oneşti

Oneşti, Str. Tineretului nr. 1, cod postal 601068, jud.
Bacău

Judecătoria
Podul
Turcului
Curtea
de
Apel Oradea

,Str. Tudor Vladimirescu nr. 96, comuna Podu Turcului, jud.
Bacău

Tribunalul
Bihor
Judecătoria
Oradea
Judecătoria
Marghita
Judecătoria
Aleşd
Judecătoria
Salonta
Judecătoria
Beiuş
Curtea
de
apel Braşov
Tribunalul
Braşov
Tribunalul
pentru Minori
şi
Familie
Braşov
Judecătoria
Braşov
Judecătoria
Rupea
Judecătoria
Făgăraş
Judecătoria
Zărneşti
Tribunalul
Buzău
Judecătoria
Buzău
Judecătoria
Râmnicu
Sărat
Judecătoria

Str.Parcul Traian nr. 10, Oradea ( Funcţionează provizoriu pe
str Traian Lalescu nr. 1, cod poştal 410174 )
Str.Parcul Traian nr. 10, Oradea (Functionează provizoriu pe
str. Primăriei nr. 13 ), cod 410209
Marghita, str.Tudor Vladimirescu nr 2. cod postal 415300, ,
jud. Bihor,
Aleşd, Str.Piata Unirii nr 5, , , cod poştal 415100, jud. Bihor

Str. Roman Ciorogariu nr.12, Oradea,
Cod poştal 410017, jud. Bihor

Salonta, Str.Oradiei nr 2, jud Bihor
Beius , Str.Horia nr.11, , jud Bihor
Braşov, B-dul Eroilor nr.5 et.II – III, , cod postal: 500007, jud
Braşov
Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, cod poştal 500097, jud.
Braşov
Braşov , B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, , cod poştal 500097, jud.
Braşov
Braşov , B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, , cod poştal 500097, jud.
Braşov
Rupea , Str. Republicii, nr. 155, , jud. Braşov
Făgaraş, Str. Doamna Stanca, nr. 27, jud. Braşov
Zărneşti, Str. Aleea Uzinei nr. 9 , cod 505800, jud. Braşov
Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu, Nr. 8, jud. Buzău
Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu, Nr. 8, jud. Buzău
Râmnicu Sărat, Str. Gheorghiţă Lupescu, Nr. 7, jud. Buzău
Pătârlagele, Str. Nicolae Balcescu, Nr. 43 ,
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3

Pătârlagele

8

9

10

11

12

Bistriţa
Năsăud

Botoşani

Brăila

Caraş
Severin

Cluj

Judecătoria
Pogoanele
Tribunalul
Bistriţa
Năsăud
Judecătoria
Bistriţa
Judecătoria
Năsăud
Judecătoria
Beclean
Tribunalul
Botoşani
Judecătoria
Botoşani
Judecătoria
Darabani
Judecătoria
Săveni
Judecătoria
Dorohoi
Tribunalul
Brăila
Judecătoria
Brăila
Judecătoria
Făurei
Judecătoria
Însurăţei
Tribunalul
Caraş
Severin
Judecătoria
Reşiţa
Judecătoria
Caransebeş
Judecătoria
Oraviţa
Judecătoria
Moldova
Nouă
Curtea
de
Apel
Cluj-

cod 127430
jud. Buzău,
Pogoanele, Str. Unirii, Nr. 51, cod poştal 125200, jud. Buzău
Bistriţa. Str.Alba Iulia Nr.1, ,
Năsăud

cod postal .420178, jud. B.-

Bistriţa. Str.Alba Iulia Nr.1, , cod postal 420178, jud.BistriţaNăsăud
Năsăud, Str. Vasile Naşcu Nr. 49, cod postal 425200,
Jud.Bistriţa-Năsăud,
Beclean, Str. Piaţa Libertăţii, Nr.13, cod postal . 425100,
jud.Bistriţa-Năsăud,
Botoşani, Str. Maxim Gorki, Nr. 8, cod postal 710171, jud
Botoşani
Botoşani, Bd. Mihai Eminescu, Nr. 38, jud Botoşani
Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 158-160, jud Botoşani
Săveni, str. Dr. Ciucă, nr. 1, jud Botoşani
Dorohoi, str. Poştei, nr. 1, jud Botoşani
Brăila, Str. Călăraşilor, nr.47, , cod postal 810017, jud. Brăila
Brăila, Str. Călăraşilor, nr.47, , cod postal 810017, jud. Brăila
Făurei, Str. Păcii nr. 7, , jud. Brăila
Însurăţei, Str. Lacul Rezii nr.97, , jud. Brăila
Reşiţa, str. Horea nr. 2-4, jud. Caraş - Severin
Resita str. Horea nr. 2-4, jud. Caraş - Severin
Caransebeş str. M. Viteazu nr 4, jud. Caraş - Severin
Oraviţa , str. Piaţa Revoluţiei nr. 2, jud. Caraş - Severin
Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918 nr. 21, jud. Caraş Severin
Cluj Napoca, Strada Piata Stefan cel Mare nr 1, cod 400133,
jud. Cluj
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Napoca
Tribunalul
Cluj
Tribunalul
Commercial
Cluj
Judecătoria
Cluj Napoca
Judecătoria
Dej

13

Covasna

14

Călăraşi

15

Constanţa

Cluj Napoca,Calea Dorobantilor nr.2-4, cod 400117, jud. Cluj
Cluj Napoca,Calea Dorobantilor nr.2-4, , cod
Cluj

400117, jud.

Cluj Napoca,Calea Dorobantilor nr.2-4, , cod 400117, jud.
Cluj
Dej , str. 16 Februarie, nr. 2-4, , cod poştal: 405200, jud. Cluj

Judecătoria
Gherla

Gherla , str. Bobâlna nr. 55, , cod poştal: 405300, jud. Cluj

Judecătoria
Huedin
Judecătoria
Turda
Tribunalul
Covasna
Judecătoria
Târgu
Secuiesc
Judecătoria
Sfântu
Gheorghe
Judecătoria
Întorsura
Buzăului
Tribunalul
Călăraşi
Judecătoria
Călăraşi
Judecătoria
Lehliu Gară
Judecătoria
Olteniţa
Curtea
de
Apel
Constanţa
Tribunalul
Constanţa

Huedin , str. Avram Iancu nr. 2 , cod poştal: 405400, jud. Cluj

Judecătoria
Constanţa

Turda , str. Piaţa Romană Nr. 12, , cod poştal: 401139, jud.
Cluj
Covasna, str. Kriza Janos nr.2, cod 520023, jud.Covasna
Târgu Secuiesc , str. Ady Endre nr.5 , jud. Covasna
Sfântu Gheorghe, str. Kriza Janos nr.2,
520023 , jud. Covasna

, , cod poştal

Întorsura Buzăului, str. Hanului nr.4,jud. Covasna
Călăraşi, Str. Bucureşti, nr.106, , cod poştal 910068, jud.
Călăraşi
Călăraşi, Str. Bucureşti, nr.106, , cod poştal 910068, jud.
Călăraşi
Lehliu-Gară , Str. Pompierilor, nr.3-4, ,
Cod poştal 915300, jud. Călăraşi
Olteniţa , Bd. Tineretului, nr. 123,
Cod poştal 915400, jud. Călăraşi
Constanta , Strada Traian , Nr. 35 C, cod postal 900743, jud
Constanţa
- Secţia Penală şi Secţia I-a Civilă – str Traian,nr. 35C
- Secţia II-a Civilă, Secţia Contencios, administrativ, fiscal şi
Secţia Maritim-Flivială – str Traian nr. 31
Constanţa, Str Traian nr. 33 , jud Constanţa
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5

16

17

18

Dolj

Dâmboviţa

Galaţi

Judecătoria
Hârşova
Judecătoria
Medgidia
Judecătoria
Mangalia
Curtea
de
Apel Craiova
Tribunalul
Dolj
Judecătoria
Craiova
Judecătoria
Filiaşi
Judecatoria
Bailesti
Judecatoria
Calafat
Judecatoria
Segarcea
Tribunalul
Dâmboviţa
Judecătoria
Târgovişte
Judecătoria
Moreni
Judecătoria
Pucioasa

Hârşova , str. Şos. Constanţei Nr. 4A, jud. Constanţa

Judecătoria
Găeşti
Judecătoria
Răcari
Curtea
de
Apel Galaţi
Tribunalul
Galaţi
Judecătoria
Galaţi
Judecătoria
Târgu Bujor
Judecătoria
Tecuci
Judecătoria
Lieşti

Găeşti, str. Nicolae Titulescu, Nr. 13, , cod postal 135200,
jud. Dâmboviţa
Răcari, str. Ana Ipatescu, nr. 88, jud. Damboviţa

Medgigia , str Independenţei Nr.14 , jud Constanţa
Mangalia, Str Mircea Cel Bătrân Nr.4 cod poştal 905500 , jud.
Constanţa
Craiova, str. Constantin Brancusi, nr.5A, cod 200136, jud. Dolj
Craiova,str Breştei nr 12, jud. Dolj
Craiova,str A.I.Cuza nr 20, jud. Dolj
Filiasi,str Racoteanu nr 208, jud. Dolj
Bailesti, Str. Victoriei, nr. 46, jud. Dolj
Calafat, B-dul Tudor Vladimirescu, nr 29, jud. Dolj
Segarcea, Str. Unirii, nr. 60, jud. Dolj
Târgovişte, Str. Calea Bucuresti, Nr. 3, jud. Dâmboviţa
Târgovişte, B-dul Independentei, Nr. 32-34, Cod 130104, jud.
Dâmboviţa
Moreni, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 91, jud. Dâmboviţa
Pucioasa, Str. Garii, Nr. 10,
cod postal 135400, jud. Damboviţa

Galaţi, str. Brăilei nr. 153, , cod poştal: 800319, jud. Galaţi
Galaţi, str. Brăilei Nr. 153, cod poştal: 800319, jud. Galaţi
Galaţi, str. Brăilei Nr.153, cod poştal: 800319, jud. Galaţi,
Tg Bujor, G-ral Eremia Grigorescu nr.77,
Tecuci , str.Costache Racoviţă Nr.28 bis, cod poştal 805300,
jud.Galaţi,
Lieşti, str.Primăriei Nr.1154, jud. Galaţi
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
www.just.ro

6

19

20

21

22

Giurgiu

Gorj

Harghita

Hunedoara

Tribunalul
Giurgiu
Judecătoria
Giurgiu
Judecătoria
Bolintin Vale

Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, 080015, jud, Giurgiu

Tribunalul
Gorj
Judecătoria
Târgu Jiu
Judecătoria
Novaci
Judecătoria
Târgu
Cărbuneşti
Judecătoria
Motru

Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Gorj

Tribunalul
Harghita
Judecătoria
Miercurea
Ciuc
Judecătoria
Topliţa

Miercurea Ciuc, str. Szasz Endre , nr. 6, Jud. Harghita,
cod poştal 530132
Miercurea Ciuc, str. Szasz Endre , nr. 6, Jud. Harghita,
cod poştal 530132

Judecătoria
Gheorgheni

str. Kossuth Lajos, nr. 4, mun. Gheorgheni, jud. Harghita, cod
postal 535500

Judecătoria
Odorheiu
secuiesc
Tribunalul
Hunedoara
Judecătoria
Hunedoara
Judecătoria
Brad
Judecătoria
Deva
Judecătoria
Orăştie
Judecătoria
Haţeg

Odorheiu Secuiesc,str. Bethlen Gabor nr. 1, jud.Harghita, cod
postal 535600

Giurgiu str. Episcopiei, nr. 13, 080015, jud, Giurgiu
Bolintin Vale , Str. Republicii, cod poştal 085100, jud.
Giurgiu

Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud .Gorj
Novaci, str. Parângului nr. 57, jud. Gorj
Tg-Cărbuneşti, str. Trandafirilor nr. 45, jud. Gorj
Motru, b-dul Trandafirilor nr. 3B, cod poştal 215200 , jud.
Giurgiu

Toplita, str. Nicolae Balcescu , nr. 48, jud. Harghita, cod
postal 535700

Deva,str.1 Decembrie 1918, nr.35, jud. Hunedoara, cod postal
330005
Hunedoara, str. Victoriei, nr. 10 jud. Hunedoara, cod postal
331078
Brad, str. Avram Iancu, nr. 36, jud. Hunedoara, cod postal
335200
Deva,str.1 Decembrie 1918, nr.35, jud. Hunedoara, cod postal
330005
Orăştie, str. George Bariţiu, nr.10, jud. Hunedoara, cod poştal
335700
Haţeg, str. Mihai Viteazu, nr.9, jud. Hunedoara, jud.
Hunedoara, cod poştal 335500
7
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23

24

25

26

27

Ilfov

Ialomiţa

Iaşi

Olt

Mehedinţi

Judecătoria
Petroşani
Judecătoria
Buftea
Judecătoria
Cornetu
Tribunalul
Ilfov
Tribunalul
Ialomiţa
Judecătoria
Urziceni
Judecătoria
Slobozia
Judecătoria
Feteşti
Curtea
de
Apel Iaşi
Tribunalul
Iaşi
Judecătoria
Iaşi
Judecătoria
Hârlău
Judecătoria
Paşcani
Judecătoria
Răducăneni
Tribunalul
Olt
Judecătoria
Slatina

Petroşani,str. 1 Decembrie 1918, nr.77, jud. Hunedoara, cod
poştal 332005
Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov, cod postal 070000

Judecătoria
Balş
Judecătoria
Caracal
Judecătoria
Corabia
Tribunalul
Mehedinţi
Judecătoria
Drobeta
Turnu
Severin

Bals,str Nic balcescu nr 1, Jud. Olt,
cod postal 235.100
Caracal,str Iancu Jianu nr 37, jud. Olt

Comuna Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 138, judeţ Ilfov, cod
077070
Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030,
judetul Ialomita
Urziceni,str.Al.I.Cuza,nr.9, cod postal 925300, judeţul Ialomiţa
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal 920064, judeţul
Ialomiţa
Fetesti,str.Călăraşi,nr.422, cod poştal: 920051, judeţul
Ialomiţa
Iaşi , str. Elena Doamna nr.1 A, cod poștal 700398
Iaşi , str. Elena Doamna nr.1 A, cod poștal 700398
Pentru secţia civilă și pentru secţia penală : Iași , str.
Anastasie Panu nr.25 cod postal 700398
Hârlău , str.Gheorghe Doja nr.1 , cod poştal 705100 , jud. Iaşi
Paşcani , str. Grădiniţei nr.8 , cod poştal 705200 , jud. Iaşi
Comuna Răducăneni , cod poştal 707400 , jud. Iaşi
Slatina,strManastirii nr 2, Jud.Olt, Cod. 230038
Slatina,str Lipscani nr 49, Cod postal 230079
Jud. Olt

Corabia,str CA Rosetti nr 53, jud Olt
Dr Tr Severin,b-dul Carol I., nr 14,, cod postal 220234, jud
Mehedinţi
Dr Tr Severin,b-dul Carol I., nr 14, cod postal 220234, jud
Mehedinţi

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
www.just.ro

8

28

29

Judecătoria
Baia
de
Aramă
Judecătoria
Orşova
Judecătoria
Strehaia
Judecătoria
Vânju Mare
Mureş
Curtea
de
Apel Târgu
Mureş
Tribunalul
Mureş
Tribunalul
Comercial
Mureş
Judecătoria
Târgu Mureş
Judecătoria
Reghin
Judecătoria
Luduş
Judecătoria
Târnăveni
Judecătoria
Sighişoara
Maramureş Tribunalul
Maramureş

Baia de Arama,str Nicu Pereanu nr. 8, jud. Mehedinţi
Orşova, str. 1 Decembrie 1918, nr.16c, jud. Mehedinţi
Strehaia,str republicii nr 201, jud.Mehedinţi
Vj Mare, strada Viilor nr. 5, jud. Mehedinţi, cod poştal 225400
Str. Justiţiei, nr. 1, Tg. Mureş, Jud. Mureş, Cod. 540069
Tg. Mures, str. Bolyai, nr. 30
Tg.Mures, Str. Justitiei, nr.1, Jud. Mureş, Cod poştal 540069
Tg.Mures, Str. Justitiei, nr.1, Jud. Mureş, Cod poştal 540069
Reghin, Str. Petru Maior, nr. 45
Ludus, Str. Republicii, nr. 59, cod poştal 545200
Târnăveni, str.Republicii, nr. 44, Cod poştal 54600
Sighisoara, Str.Justitiei, nr. 3, Cod poştal 545400
- Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A, jud. Maramureş, cod
430264 (Tribunalul Maramureş - Secţia a II-a civilă de
contencios administrativ fiscal şi Secţia penală
- Baia Mare, Str. Crişan nr. 3, jud. Maramureş, cod 430405
(Secţia I Civilă a Tribunalului Maramureş)

Judecătoria
Baia Mare
Judecătoria
Sighetu
Marmaţiei

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A, jud. Maramureş, cod 430264

Judecătoria
Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş, Str. Liviu Rebreanu nr. 77, jud. Maramureş, cod
435600

Sighetu Marmaţiei, Str. Corneliu Coposu nr. 2,
Jud.Maramureş, cod postal - 435500

Judecătoria
Vişeu de Sus, Str. Nicolae Labiş nr. 1, jud. Maramureş, cod
Vişeul
de 435700
9
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30

31

32

33

Neamţ

Ploieşti

Satu Mare

Sălaj

Sus
Judecătoria
Dragomireşti
Tribunalul
Neamţ
Judecătoria
Piatra Neamţ
Judecătoria
Târgu Neamţ
Judecătoria
Roman
Judecătoria
Bicaz
Curtea
de
Apel Ploieşti
Tribunalul
Prahova
Judecătoria
Ploieşti
Judecătoria
Sinaia
Judecătoria
Vălenii
de
Munte
Judecătoria
Câmpina
Judecătoria
Mizil
Tribunalul
Satu Mare
Judecătoria
Satu Mare
Judecătoria
Carei
Judecătoria
Negreşti Oaş
Tribunalul
Sălaj
Judecătoria
Zalău
Judecătoria

Dragomireşti, Str. 1 Decembrie 1918 nr.151, jud. Maramureş,
cod 437140
- Secţia Penala, Secţia I Civilă - B-dul Decebal, nr.5, Cod
610012
- Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal - B-dul
Republicii, nr.16, Cod 610005
Str. Mihai Eminescu, nr.30, Piatra Neamţ,Cod poştal 610029
Str. Mihai Eminescu, bl. M11 sc. C Târgu
615200
Piaţa Roman Vodă,nr.1, Roman, Cod 611022

Neamţ, Cod

Str. Republicii nr. 21, Bicaz, Cod 615100
Ploiesti, Str. Emil Zola, Nr. 4, jud. Prahova
- Secţia Penală, Secţia I civilă – str Văleni, nr. 44, Ploieşti
- Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal –
Piaţa Victoriei nr. 10, Ploieşti
Ploieşti, Str. Văleni nr. 44, cod poştal 100125, jud. Prahova
Sinaia, Aleea Dreptăţii, Nr.1, jud. Prahova, cod poștal 106100
Vălenii de Munte, Str. Tipografiei, Nr.1, jud, Prahova
Câmpina, Str.1 Decembrie 1918, Nr.14, jud. Prahova, cod
105600
Mizil, Str.Mihai Bravu, Nr.71, judeţul Prahova, cod poştal
105800
Satu Mare, strada Mihai Viteazul, nr.8, cod poştal
440037
Satu Mare, strada Mihai Viteazul, nr.8, cod poştal 440037
Carei, strada 1 Decembrie 1918, nr.38
Negreşti Oaş, Aleea Trandafirilor, nr. 7
Zalău,Str. T.Vladimirescu nr. 12, cod poştal 450067
Zalău,Str. T.Vladimirescu nr. 12, cod poştal 450067
Jibou, Str. 1 Mai, nr. 4 cod poştal 455200
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
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34

35

36

Sibiu

Suceava

Timiş

Jibou
Judecătoria
Simleul
Silvaniei
Tribunalul
Sibiu

Simleu Silvaniei, Piaţa Iuliu Maniu nr. 1, cod poştal 455300
Sibiu,Str.Calea Dumbrăvii nr.30, cod poștal 550324
, Judeţul Sibiu, România

Judecătoria
Sibiu
Judecătoria
Mediaş
Judecătoria
Agnita
Judecătoria
Sălişte
Judecătoria
Avrig
Curtea
de
Apel
Suceava
Tribunalul
Suceava
Judecătoria
Suceava
Judecătoria
Rădăuţi
Judecătoria
Gura
Humorului
Judecătoria
Câmpulung
Moldovenesc
Judecătoria
Vatra Dornei
Judecătoria
Fălticeni
Curtea
de
Apel
Timişoara

Sibiu, Str.Calea Dumbrăvii nr.30, cod poștal 550324
, Judeţul Sibiu, România
Mediaş, Str. Unirii nr. 10, cod poștal 551025

Tribunalul
Timiş

Timişoara , Str. Piaţa Tepeş Vodă nr. 2 , , Cod poştal 300055,
jud. Timiş

Judecătoria
Timişoara

Timişoara, P-ta Tepes Voda nr. 2A, Cod poştal 300055,
Judeţul
Timiş
11
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

Agnita, str. A. Vlaicu nr. 8,cod postal 555100, Judeţul Sibiu
Sălişte, Piaţa Junilor nr. 41, Judeţul Sibiu, cod postal –
557225
Avrig, str. Ghe. Lazăr nr. 2, jud. Sibiu, cod postal 555200
Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062
Municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 62, cod poştal
720062
Municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr.62, cod poştal
720062
Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 64
Municipiul Gura Humorului, B-dul Bucovina, nr. 21, jud.
Suceava, cod poştal 725300
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, Nr. 6264, judeţul Suceava, cod 725100
Municipiul Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu, nr. 16°
Cod postal 725700
Municipiul Fălticeni, strada Republicii F.N.
Timisoara- P-ta Tepes Voda nr 2A, Cod poştal 300055,
Judeţul Timiş

Bucureşti, România
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Teleorman

38

Tulcea

39

Vâlcea

Judecătoria
Sânicolaul
Mare
Judecătoria
Făget
Judecătoria
Lugoj
Judecătoria
Deta

Sânicolaul Mare, Str. 16 decembrie 1989 nr. 8, JUD. TIMIS

Tribunalul
Teleorman
Judecătoria
Videle
Judecătoria
Roşiori
de
Vede
Judecătoria
Turnu
Măgurele
Judecătoria
Zimnicea
Judecatoria
Alexandria
Tribunalul
Tulcea
Judecătoria
Tulcea
Judecătoria
Măcin
Judecătoria
Babadag
Tribunalul
Vâlcea
Judecătoria
Râmnicu
Vâlcea
Judecătoria
Brezoi
Judecătoria
Horezu
Judecătoria
Drăgăşani
Judecătoria

Str.Independentei nr. 22 Alexandria jud Teleorman

Făget, Str. 1 decembrie 1918 nr. 3, jud. Timiș
Lugoj, Str. 20 decembrie 1989 nr.13, cod postal 305500
DETA, Strada VICTORIEI, nr. 3/A, judeţul TIMIŞ, cod poştal
305200

Str.Primaverii nr 2 Videle jud Teleorman, cod postal 145.300
Str Marasesti nr.52 Rosiori de Vede jud Teleorman
Str. 1 Decembrie nr .6 Tr. Magurele Jud. Teleorman, Cod
postal 145200
Str. Eroilor nr.45 Zimnicea Jud Teleorman, cod postal 145400
Str. Independentei, nr. 22, Loc. Alexandria, Jud. Teleorman
Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal
820127
Tulcea, Str. Toamnei, nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal
820127
Str. George Cosbuc, Macin, Tulcea,
Cod Postal: 825300
Babadag, str. Mihai Viteazu nr.22, judeţul Tulcea, cod poştal
825100
Rm. Vîlcea, scuarul Revoluţiei, nr. 1 , jud. Vâlcea
Rm. Vîlcea, scuarul Revoluţiei, nr. 2 , jud. Vâlcea, cod poştal
240175
Brezoi, str.Eroilor,nr.163, jud. Vâlcea,
Horezu, str.1 Decembrie 1918, nr.8, judeţul Vâlcea, Cod.
245800
Drăgăşani, str. Gib Mihăiescu , nr. 25, jud.Vâlcea
Bălceşti, str. 1 Decembrie nr.1, judeţul Vâlcea
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
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40

41

42

Vaslui

Vrancea

Bucureşti

Bălceşti
Tribunalul
Vaslui
Judecătoria
Vaslui
Judecătoria
Huşi
Judecătoria
Bârlad
Tribunalul
Vrancea

Judecătoria
Focşani
Judecătoria
Adjud
Judecătoria
Panciu
Curtea
de
Apel
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti
Judecătoria
Sectorului 1
Judecătoria
Sectorului 2
Judecătoria
Sectorului 3
Judecătoria
Sectorului 4
Judecătoria
Sectorului 5
Judecătoria
Sectorului 6

Str.Ştefan Cel Mare nr.54, jud. Vaslui, cod postal 730171
Str,ing Badea Rome, nr. 13
Str. Al. Giugaru, nr. 1
Str. Republicii, nr. 277
- SECTIA I CIVILA si SECTIA PENALA
Adresa: Focsani, Str. Republicii nr.96, jud.Vrancea
- SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SI FISCAL
Adresa: B-dul Independenţei nr.19-21
Focsani, str. Republicii, nr. 96, jud. Vrancea.
Adjud , Str. Copăceşti, nr. 2-4, cod poştal 625100,
jud.Vrancea
Bd. Independentei nr.3, Bl.36 , sc.1A,Localitatea
Panciu,Judeţul Vrancea,Cod 625400
Bucureşti, Splaiul independenţei nr.5, sector 4
Bucureşti, B-dul Unirii, nr.37, sector 3, cod postal 030823
Bucureşti, Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4, cod postal
040095
Bucureşti, B-dul Unirii, nr.37, sector 3
Bucureşti, Str. Ilfov, nr. 6, sector 5, cod postal 70621
Bucureşti, Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4
Bucureşti, Splaiul independenţei nr.5, sector 4
str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1, Bucuresti, cod postal
010109

3.1 PRELUAREA, PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI EXPEDIEREA
ACTELOR DE PROCEDURĂ CONFORM DISPOZIŢIILOR ART. 86 - 100 DIN CODUL
DE PROCEDURĂ CIVILĂ DE LA 1865
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Pe perioada prestării serviciilor, prestatorul va respecta prevederile art. 86-100 şi art. 285
alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 1865, dar numai pentru procesele civile şi
executările silite anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă
Emitentul actelor de procedură va redacta textul înştiinţării în funcţie de scopul
urmărit (citaţie, hotărâre, extras de sentinţă, proces-verbal, notificare, etc.).
Ridicarea corespondenţei de la instanţe se va face pe baza borderoului de ridicare
a corespondentei, ce va stipula numărul de expediţii preluate, gradul de urgenţă, valoarea
declarată şi numerele documentelor pe care acestea le conţin, daca este cazul.
Expedierea şi înmânarea actelor de procedură către destinatar se vor realiza „cu
prioritate”, cu respectarea următoarelor termene:
a. 7 zile pentru localităţile din cuprinsul altor judeţe
b. 5 zile pentru localităţile din cuprinsul aceluiaşi judeţ
c. 3 zile pentru aceeaşi localitate
Termenele stabilite mai sus se vor calcula pe zile calendaristice, în cuprinsul cărora
fiind incluse atât ziua de predare-primire a actelor de procedură cât şi ziua în care
emitentul primeşte dovada de primire a procedurii de citare.
Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, în zi nelucrătoare, ori în
situaţia în care serviciul este suspendat din diverse motive, se va prelungi până la sfârşitul
primei zile de lucru următoare.
În cazul în care un plic nu poate fi predat direct destinatarului din motive obiective
(adresa greşită, adresa incompletă, destinatar mutat) plicul va fi restituit beneficiarului
nedesfăcut, dar se va specifica pe plic motivul returului. Aceste plicuri vor fi restituite
beneficiarului pe baza unei fise de retur.
Prestatorul va asigura preluarea trimiterilor zilnic, de luni până vineri, la o ora sau
interval orar ce va fi stabilit de comun acord, dar nu în afara intervalului orar 08.00 –
16.00.
Predarea către destinatar a actelor de procedură pentru instanţele judecătoreşti se
va face respectând dispoziţiile art. 86-100 din Codul de procedură civilă de la 1865 şi,
astfel:
1. comunicarea se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de
primire;
2. Înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face la domiciliul sau
reşedinţa celui citat sau, după caz, când acesta are o aşezare agricolă comercială,
industrială sau profesională în altă parte, înmânarea se poate şi la locul acestor aşezări, în
funcţie de adresa indicată de emitent.
Citaţia poate fi înmânată persoanei citate în orice loc va fi întâlnită de
reprezentantul prestatorului, dacă aceasta este de acord cu primirea citaţiei şi dacă
semnează de primirea ei.
În cazul persoanelor care se găsesc sub arme, care alcătuiesc echipajul unui vas
de comerţ, pentru deţinuţi, precum şi pentru bolnavii aflaţi în spitale, ospicii sau sanatorii,
reprezentantul prestatorului va înmâna citaţia comandamentului superior cel mai apropiat,
la căpitănia portului unde se găseşte înregistrat vasul, la administraţia închisorii precum şi
la direcţia aşezământului.
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
www.just.ro

14

În cazurile prevăzute mai sus, respectiv art. 90 alin. 3-6 din Codul de procedură
civilă, unităţile acolo menţionate sunt obligate a înmâna citaţia de îndată persoanei citate
sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a
putut de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a putut
obţine semnătura acestuia, iar agentul trebuie să preia dovada şi să o înainteze organului
emitent.
3. înmânarea citaţiei se va face personal celui citat, care va semna adeverinţa de
primire, reprezentantul prestatorului certificând identitatea şi semnătura acestuia, iar în
cazul în care citaţia este destinată unei instituţii publice sau persoane juridice, se va preda
la registratură sau funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei.
În cazul persoanelor juridice, precum şi al asociaţilor sau societăţilor care, potrivit
legii, pot sta în judecată, procedura de citare şi comunicarea altor acte de procedură nu se
poate realiza prin afişare, cu excepţia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se
constată lipsa oricăror persoane la sediul acestora.
4. dacă cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citaţia sau, primindo, nu voieşte ori nu poare să semneze adeverinţa de primire, agentul va lăsa citaţia acestuia
sau, în cazul refuzului de primire, o va afişa pe uşa locuinţei acestuia, încheind despre
acestea un proces-verbal;
5. alte situaţii:
a. dacă cel citat nu se găseşte la domiciliu, reprezentantul prestatorului va înmâna
citaţia soţului (soţiei), unei persoane din familie, unei rude sau oricărei alte persoane care
locuieşte cu ea, cu excepţia minorilor sub 14 ani sau a unei persoane lipsite de
discernământ.
Persoana care primeşte citaţia semnează dovada de primire, iar reprezentantul
prestatorului, certificând identitatea şi semnătura, va încheia procesul verbal.
b. dacă persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau întruun hotel, dacă în citaţie nu s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieşte,
reprezentantul prestatorului este obligat să facă investigaţii pentru a afla aceasta, iar dacă
investigaţiile au rămas fără rezultat, agentul va afişa citaţia pe uşa principală a clădirii,
încheind proces-verbal şi v-a face menţiune despre împrejurările care a au făcut posibilă
înmânarea citaţiei.
c. dacă nici o persoană dintre cele menţionate mai sus nu se găseşte la domiciliu,
reprezentantul prestatorului are obligaţia de a se interesa când poate găsi persoana citată
pentru a-i înmâna citaţia, iar dacă nici pe această cale nu se poate ajunge la înmânarea
citaţiei reprezentantul prestatorului o va afişa pe uşa locuinţei persoanei citate, încheind
proces verbal.
d. dacă persoana citată şi-a schimbat adresa, agentul afişează pe uşa locuinţei
arătate în citaţie şi se informează pentru aflarea noii adrese, menţionând în procesul verbal
datele obţinute.
e. când comunicarea actelor de procedură nu se poate face din cauză că s-a
dărâmat clădirea, a devenit de nelocuit sau din alt motiv asemănător, reprezentantul
prestatorului va depune actul la grefa instanţei sau la alt organ emitent care a dispus citarea
f. În cazul persoanelor decedate se face o singură comunicare la ultimul domiciliu
al părţii decedate, pe numele moştenirii defunctului, fără să se arate numele şi calitatea
fiecărui moştenitor.
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3.2 PRELUAREA, PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI EXPEDIEREA
ACTELOR DE PROCEDURĂ CONFORM DISPOZIŢIILOR DIN NOUL COD DE
PROCEDURĂ PENALĂ (LEGEA nr. 135/2010)
I.
Se vor avea în vedere în principal dispozițiile art. 257 – 264 şi 492 din Legea
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală care instituie obligația legală a
prestatorului de servicii de a îndeplini procedura de citare în termenele prevăzute
de lege, precum si orice alte prevederi legale referitoare la procedura de
citare/comunicare acte de procedura cuprinse in legea noua, inclusiv cele rezultate
in urma unor modificari/renumerotari/republicari şi alte asemenea evenimente
legislative.CONDITII DE ACCES IN RETEAUA PRESTATORULUI A ACTELOR DE
PROCEDURA
1. Actele de procedura penală sunt înscrisuri emise de instanţele din România în dosarele
penale, în plic închis, purtând menţiunea „PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU
PRIORITATE”, (citaţie, comunicare, hotărâre, proces-verbal, notificare, rechizitoriu etc.),
însoţite de următoarele formulare, întocmite potrivit prevederilor Legii nr.135/2010 :
- înştiinţarea- cu un conţinut reglementat de art.260 alin.2 din Legea nr.135/2010;
- procesul-verbal- cu un conţinut reglementat de art.262 din Legea nr.135/2010;
- dovada de primire- cu un conţinut reglementat de art.262 din Legea nr.135/2010;
2. Greutatea maxima a actelor de procedura este de pana la 2000 grame.
3. Actele de procedura se comunica respectând următoarelor termene:
a. 7 zile pentru localităţile din cuprinsul altor judeţe;
b. 5 zile pentru localităţile din cuprinsul aceluiaşi judeţ;
c. 3 zile pentru aceeaşi localitate.
Pentru respectarea termenelor este obligatorie respectarea orei limita maxima de
prezentare la oficiile poştale. In cazul in care prezentarea se face după ora limita, timpul
de circulaţie se prelungeşte cu o zi lucrătoare.
Termenele stabilite mai sus, se vor calcula pe zile calendaristice în cuprinsul acestora
fiind incluse atât ziua de predare-primire a actelor de procedură cât şi ziua în care
emitentul primeşte dovada de efectuare a procedurii de comunicare.
Când ultima zi a unui termen este o zi de sărbătoare legală, zi nelucrătoare, ori în
situaţia în care serviciul este suspendat din diverse motive, termenul se prelungeşte până
în prima zi lucrătoare care urmează.
4. Prestatorul va asigura preluarea actelor de procedura zilnic, de luni până vineri, la o ora
sau interval orar ce va fi stabilit de comun acord, dar nu în afara intervalului orar 08.00 –
16.00.
5. Preluarea actelor de procedura de la instanţe se va face pe baza borderoului de
prezentare a trimiterilor de corespondenta înregistrate (F103) întocmit in trei exemplare în
care beneficiarul va completa coloanele 1-5 şi 9.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureşti, România
www.just.ro

16

6. Comunicarea actelor de procedura către destinatar se va face cu respectarea
dispoziţiilor art.257-264, art.492 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,
astfel:
A. comunicarea se face, în plic închis, la care se ataşează formularele prevăzute la art. 1.
Plicul va purta menţiunea "PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE".
B. Persoana se citează la adresa indicată de instanţa de judecată.
Înmânarea actelor de procedură se poate face oriunde se află cel citat/cel căruia i se
comunică actele de procedură.
Comunicarea actelor de procedură se va face destinatarului care va semna dovada
de primire. Dovada de primire, completata de salariatul prestatorului şi semnată de
destinatar, precum şi procesul verbal şi înştiinţarea necompletate se returnează instanţei
judecătoreşti emitente.
C. Dacă destinatarul, primeşte actul de procedură dar refuză să semneze dovada de
primire ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, salariatul poştal va consemna
aceste împrejurări în procesul verbal. Procesul verbal completat, precum şi înştiinţarea şi
dovada de primire rămase necompletate se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
D. Dacă destinatarul refuză să primească actul/actele de procedură, salariatul poştal va
afişa pe uşa destinatarului o înştiinţare, consemnând această împrejurare în procesul
verbal. Plicul continand actul de procedura, procesul verbal completat, precum şi dovada
de primire rămase necompletate se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
E. Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu/reşedinţă/sediu, salariatul poştal va înmâna
actul de procedură soţului, unei rude sau oricărei persoane având vârsta de peste 14
ani şi care nu este lipsită de discernământ care locuieşte cu destinatarul ori care, în
mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa.
Dovada de primire semnată de una din persoanele menţionate anterior si în care se
consemnează calitatea acesteia, datele de identificare, precum şi procesul verbal
completat de salariatul poştal se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
Dacă persoanele menţionate anterior refuză primirea sau primind actul de procedura
refuză semnarea sau nu pot semna se procedează potrivit lit. D , respectiv C.
F. Dacă destinatarul locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un
hotel, fiind indicat numărul apartamentului/camerei, în lipsa persoanelor arătate la lit.
E, actul de procedură se predă administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit
îl înlocuieşte.
Dovada de primire se semnează de persoana arătată anterior iar salariatul poştal ii va
certifica identitatea şi semnătura încheind proces verbal. Dovada de primire şi procesul
verbal completate de salariatul poştal şi semnate de personana arătată anterior, precum şi
înştiinţarea necompletată se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
Dacă persoanele menţionate anterior refuză primirea sau primind actul de procedura
refuză semnarea sau nu pot semna, se procedează potrivit lit. D , respectiv C.
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G. În lipsa destinatarului şi a persoanelor menţionate la lit. E şi F, salariatul
prestatorului afişează pe uşa locuinţei o înştiinţare, încheind proces verbal menţionând
aceste împrejurări. Plicul conţinând actul de procedură împreună cu procesul verbal
completat, precum şi dovada de primire necompletată se returnează instanţei emitente.
H. Dacă destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe
apartamente şi nu este indicat apartamentul sau camera unde locuieşte, salariatul poştal
va face investigaţii.
Dacă investigaţiile au drept rezultat găsirea destinatarului sau a altor persoane arătate la
literele precedente se va proceda, după caz, potrivit lit. B-F.
Dacă investigaţiile au rămas fără rezultat, salariatul poştal va proceda potrivit lit. G, afişând
înştiinţarea pe uşa principală a clădirii.
I. În cazul destinatarilor militari actele de procedura se înmânează la unitatea din care fac
parte prin comandantul acesteia. Celor care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau
fluviale, aflate în cursă, înmânarea se face la căpitănia portului unde se găseşte
înregistrată nava. Pentru deţinuţi, înmânarea se face la administraţia închisorii. Pentru
bolnavii aflaţi în spitale, aşezăminte medicale ori de asitenţă socială înmânarea se face la
administraţia acestora.
Unităţile arătate mai sus îi vor înmâna de îndată destinatarului actul/actele de procedură
comunicate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând pe dovada de
primire motivul pentru care nu s-a putut obţine semnătura lui, salariatul poştal predând în
acest scop unităţii, plicul cuprinzând actul/actele de procedura şi formularele arătate la art.
1.
În toate cazurile dovada de primire completată de unitate şi semnată de destinatar sau cu
indicarea motivului pentru care nu s-a putut obţine semnătura destinatarului se returnează
imediat salariatului poştal care o înaintează instanţei judecătoreşti emitente împreună cu
procesul verbal şi înştiinţarea necompletate.
J. Comunicarea actelor de procedura către persoanele indicate mai jos, se va realiza în
următorul mod:
1. instituţiile sau autorităţile publice ori alte persoane juridice se citează/li se comunică
acte de procedură la sediul acestora, actele de procedură urmând a fi predate
registraturii sau funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. În cazul
refuzului primirii actului de procedură se procedează conform pct. D. Dacă sediul
este fictiv sau persona juridică nu mai funcţionează la sediul declarat, salariatul
poştal returnează plicul conţinând actul de procedură instantei emitente, incheind
un proces verbal, menţionând această împrejurare. Pentru acest din urmă caz,
dovada de primire şi înştiinţarea necompletate, precum şi procesul verbal completat
se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
2. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să
lucreze în cadrul personalului organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii de
familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, precum şi cetăţenii români
aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care îi însoţesc
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se citează prin intermediul unităţilor care i-a trimis în străinătate, aplicându-se în
mod corespunzător punctul 1.
3. În situaţia citării/comunicării persoanei la sediul avocatului ales actul de procedură
urmează să fie înmânat avocatului sau funcţionarului sau persoanei însărcinate cu
primirea corespondenţei, care va semna dovada de primire. În lipsa acestora,
salariatul poştal va afişa înştiinţarea şi va returna dovada de primire, procesul
verbal completat corespunzător şi plicul conţinând actul de procedură instanţei
emitente.
4. În cazul citarii/comunicării persoanei juridice la mandatar sau la sediul practicianului
în
insolvenţă,
actul
de
procedură
urmează
să
fie
înmânat
mandatarului/practicianului în insolvenţă
sau funcţionarului sau persoanei
însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada de primire. În lipsa
acestora, salariatul poştal va afişa înştiinţarea şi va returna dovada de primire,
procesul verbal necompletate şi plicul conţinând actul de procedură instanţei
emitente.
K. În cazul în care comunicarea actului de procedură nu se poate face deoarece imobilul
nu există, este nelocuit sau de neîntrebuinţat ori destinatarul actului nu mai locuieşte în
imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive
asemănătoare( ex:destinatar decedat), salariatul poştal va consemna această împrejurare
în procesul verbal, care împreună cu plicul conţinând actul de procedură, dovada de
primire şi înştiinţarea rămase necompletate se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
7. Francarea plicurilor conţinând actul/actele de procedură se face prin sistemul de
francare „TP” (taxe plătite) pentru care beneficiarul se obliga sa respecte următoarele
condiţii:
a. denumirea si adresa poştala a expeditorului - in coltul din stânga sus ;
b. denumirea si adresa destinatarului - in coltul din dreapta jos;
c. caseta „TP” - in coltul din dreapta sus;
d. forma casetei „TP”: dimensiuni: 50x30 mm, astfel încât numărul de aprobare sa fie
lizibil;
e. menţiunile aferente serviciului utilizat in coltul din stânga sus, sub denumirea si adresa
expeditorului ( menţiunea R şi AR);
f. menţiunea beneficiarului „ PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE.” în
stânga casetei TP.
Restituirea documentelor prin care se atestă predarea/returnarea actelor de procedură se
va realiza pe baza unui formular specific (Lista de distribuire) în care se înscrie numărul de
înregistrare al actului de procedură atribuit de unitatea poştală. Formularul se întocmeşte
de către prestator cu menţiunea R şi AR în două exemplare din care unul va fi predat
expeditorului sub semnătura şi cu ştampila unităţii, la registratura sau la persoana
însărcinată cu primirea corespondenţei.
II. PRELUCRAREA TRIMITERILOR LA UNITATEA DE PREZENTARE:
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1.Actele de procedura sunt francate in sistem TP conform numerelor de TP alocate pentru
fiecare instanţa nominalizate in Anexa 1-3 la contract. .
2. Acordă numere de prezentare trimiterilor înregistrate, înscriindu-le atât pe trimiteri, pe
documentele însoţitoare (dovezi/PV ) cat si pe borderouri.
3. Returnează doua exemplare din fiecare borderou, in ziua lucrătoare următoare, la sediul
clientului.
4. Asigură cartarea si expedierea trimiterilor la orice adresa poştală de pe întreg teritoriul
naţional, respectiv livrarea actelor de procedura pentru instanţele judecătoreşti la orice
adresa poştală de pe teritoriul României.
3.3. PRELUAREA, PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI EXPEDIEREA ACTELOR DE
PROCEDURĂ CONFORM DISPOZIŢIILOR ART.153 - 173 şi art.184 DIN NOUL COD
DE PROCEDURĂ CIVILĂ (LEGEA nr. 134/2010, REPUBLICATĂ)
Actele de procedura sunt înscrisuri emise de instanţele din România, acceptate si
tratate ca trimiteri poştale cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis,
purtând menţiunea „PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE”, (citaţie,
comunicare, hotărâre, proces-verbal, notificare, etc.), însoţite de următoarele formulare,
întocmite potrivit prevederilor art. 163 şi art. 164 Cod procedură civilă :
 înştiinţarea;
 procesul-verbal;
 dovada de înmânare.
 confirmarea de predare
Actele de procedura se comunică respectând următoarelor termene:
a. 7 zile pentru localităţile din cuprinsul altor judeţe;
b. 5 zile pentru localităţile din cuprinsul aceluiaşi judeţ;
c. 3 zile pentru aceeaşi localitate.
Termenele stabilite mai sus se vor calcula pe zile calendaristice în cuprinsul acestora
fiind incluse atât ziua de predare-primire a actelor de procedură cât şi ziua în care
emitentul primeşte dovada de efectuare a procedurii de comunicare.
Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte
până în prima zi lucrătoare care urmează.
Prestatorul va asigura preluarea trimiterilor zilnic, de luni până vineri, la o ora sau
interval orar ce va fi stabilit de comun acord, dar nu în afara intervalului orar 08.00 –
16.00.
Comunicarea actelor de procedura către destinatar se va face cu respectarea
dispoziţiilor art. 153-173 şi art. 184 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, astfel:
A. comunicarea se face, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de
primire, în plic închis, la care se ataşează formularele prevăzute la art. 1. Plicul va purta
menţiunea "PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE".
B. În cazul persoanei fizice, înmânarea actelor de procedură se face la adresa indicată de
instanţa de judecată.
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Înmânarea actelor de procedură se poate face oriunde se află cel citat/cel căruia i
se comunică actele de procedură.
Comunicarea actelor de procedură se va face destinatarului care va semna dovada
de înmânare. Dovada de înmânare, completată de agentul postal şi semnată de
destinatar, precum şi celelalte formulare necompletate se returnează instanţei
judecătoreşti emitente de către agentul poştal.
C. Dacă destinatarul, sau persoanele prevăzute la literele F şi G primesc actul/actele de
procedură, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu
o pot semna, agentul poştal va consemna aceste împrejurări în procesul verbal. Procesul
verbal completat, precum şi celelalte formulare ramase necompletate se returnează
instanţei judecătoreşti emitente de către agentul poştal.
D. Dacă destinatarul refuză să primească actul/actele de procedură, agentul le va
depune la cutia poştală, consemnând această împrejurare în procesul verbal. Procesul
verbal completat şi celelalte formulare rămase necompletate se returnează la instanţa
judecătorească emitentă.
E. Dacă destinatarul refuză să primească actul de procedură, în lipsa cutiei poştale,
agentul poştal va afişa pe uşa locuinţei acestuia înştiinţarea şi va consemna în procesul
verbal acestă împrejurare. Procesul verbal completat, celelalte formulare rămase
necompletate, precum şi plicul cuprinzând actul/actele de procedură se returnează în
termen de 24 de ore de la afisarea înştiinţării, instanţei judecătoreşti emitente dacă
destinatarul are domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea în care îşi are sediul instanţa
judecătorescă.
În cazul în care destinatarul are domiciliul/resedinta/sediul în altă localitate decât cea în
care îşi are sediul instanţa judecătorească, agentul postal va depune la sediul primăriei în
a cărei rază teritorială locuieşte/îşi are sediul destinatarul, în termen de 24 de ore de la
afişarea înştiinţării, procesul verbal completat, celelalte formulare rămase necompletate
precum şi plicul conţinând actele de procedura, urmând a consemna această împrejurare
în confirmarea de predare, pe care o va returna instanţei judecătoreşti emitente.
F. Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu/reşedinţă/sediu, agentul poştal va înmâna
actul de procedură unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane
majore care locuieşte cu destinatarul şi care, în mod obişnuit îi primeşte corespondeţa.
Dovada de înmânare semnată de persoana majoră în care se consemnează calitatea
acesteia, datele de identificare precum şi înştiinţarea şi procesul verbal necompletate se
returnează instanţei judecătoreşti emitente de către agentul poştal.
G. Dacă destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe
apartamente şi nu este găsit la această locuinţă a sa, agentul poştal va comunica citaţia
sau alt act de procedură administratorului, portarului sau celui care, în mod obişnuit îl
înlocuieşte, care va semna dovada de înmânare, această împrejurare fiind consemnată de
agentul poştal în procesul verbal.
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Dovada de înmânare şi procesul verbal astfel completate, precum şi celelalte formulare
rămase necompletate se returnează instanţei judecătoreşti emitente de către agentul
poştal.
H. În lipsa destinatarului şi a persoanelor arătate la pct. F şi G, precum şi în situaţiile
când acestea deşi prezente refuză să primească actul/actele de procedură, agentul
poştal va proceda în mod corespunzător, potrivit lit. D sau E.
I. Pentru cei care se găsesc sub arme, actele de procedura se înmânează la unitatea din
care fac parte. Celor care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, în lipsa unui
domiciliu cunoscut, înmânarea se face la căpitănia portului unde se găseşte înregistrată
nava. Pentru deţinuţi, înmânarea se face la administraţia închisorii. Pentru bolnavii aflaţi în
spitale, sanatorii sau alte asemenea aşezăminte de asistenţă medicală ori socială,
înmânarea se face la administraţia acestora.
Unităţile arătate mai sus îi vor înmâna de îndată destinatarului actul/actele de procedură
comunicate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care
nu s-a putut obţine semnătura lui, agentul predând în acest scop unităţii, plicul cuprinzând
actul/actele de procedura şi formularele arătate la art. 1. Atunci când înmânarea se va
realiza de îndată de către unitate, dovada de înmânare completată de unitate atunci când
s-a obţinut semnatura destinatarului sau procesul verbal completat de unitate atunci când
nu s-a putut obţine semnătura destinatarului se restituie agentului poştal, care le va
depune însoţite şi de celelalte formulare necompletate la instanţa emitenta.
Atunci când înmânarea nu se poate realiza de îndată, agentul poştal completează
confirmarea de predare către unitate, predând plicul cuprinzând actul/actele de procedura
şi toate celelalte formulare acesteia, returnând ulterior la instanţa judecătorească
confirmarea de predare completată.
J. Comunicarea actelor de procedura către persoanele indicate mai jos, se va realiza în
următorul mod:
1. Statul prin Ministerul Finanţelor Publice sau alte organe anume desemnate în acest
scop de lege, la sediul acestora,
2. unităţile administrativ teritoriale şi celeleate persoane juridice de drept public prin
cei însărcinaţi să le reprezinte în justiţiei, la sediul acestora,
3. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanţii lor, la sediul principal sau,
atunci când este cazul , la sediul dezmembrământului lor,
4. asociaţiile, societăţile şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit
legii, prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia,
5. cei supuşi procedurii insolvenţei, precum şi creditorii acestora, la domiciliul sau
după caz la sediul acestora; după deschiderea procedurii, citarea va fi efectuată
potrivit legii speciale,
6. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să
lucreze în cadrul personalului organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii de familie
care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alţi
cetăţeni români , aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care îi
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însoţesc prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află unitatea
care i-a trimis în străinătate ;
În situaţiile prevăzute la lit. J pct. 1 - 6 precum şi atunci când actul de procedură urmează
să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecătoresc înmânarea se poate
face funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna
dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face
administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna
procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat
în prealabil identitatea şi calitatea sa. Dovada de înmânare completată, precum şi procesul
verbal completat în situaţia expusă mai sus, însoţite de celelalte formulare rămase
necompletate se returnează instanţei judecătoreşti emitente.
K. În cazul persoanelor decedate se face o singură comunicare la ultimul domiciliu al
părţii decedate, pe numele moştenirii defunctului, fără să se arate numele şi calitatea
fiecărui moştenitor, procedându-se în mod corespunzător, potrivit lit. F-H.
L. În cazul în care comunicarea actului de procedură nu se poate face deoarece imobilul
a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuinţat ori destinatarul actului nu mai
locuieşte în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte
motive asemănătoare, (de ex. destinatar decedat) agentul poştal va consemna această
împrejurare în procesul verbal, care împreună cu celelalte formulare rămase necompletate
şi plicul cuprinzând actul/actele de procedură se returnează instanţei judecătoreşti
emitente.
M. În cazul reglementat de art. 167 alin 2 NCPC, agentul postal, prin excepţie de la regula
generală, va prelua citaţia ca atare (fără introducerea acesteia în plic) afişând-o la ultimul
domiciliu cunoscut al celui citat, făcând menţiune corespunzătoare în formular.
3.4 Citaţiile şi actele de procedură vor fi preluate, prezentate, prelucrate, expediate
în acord cu toate dispoziţiile legale în vigoare referitoare la citare/comunicare acte
de procedură, care primează în orice situaţie de conflict/neconcordanţă cu
prevederile prezentului caiet de sarcini, precum şi cu orice dispoziţii legale ce pot fi
adoptate ulterior demarării prezentei proceduri, referitoare la citare/comunicare acte
de procedura. De asemenea, orice schimbari de sedii ale instantelor sau inființări de
noi instanțe vor fi avute în vedere imediat ce acest fapt este adus la cunoștința
prestatorului.
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