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INBOX 

 

Odată autentificat în contul tău, ești direcționat pe pagina principală denumită Tablou de 

bord. În partea dreaptă sus, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, DOSARE și numele 

tău. Vom prezenta mai întâi meniul INBOX. 

 

INBOX-ul contului tău este unul dintre cele mai importante instrumente pe care ți le pune 

la dispoziție Termene.ro și care vine în completarea PORTOFOLIULUI și a notificărilor pe care 

le primești pe email-ul personal sau SMS. 

În INBOX primești permanent orice modificare poate apărea în statutul juridic, structura 

acționariatului, schimbarea administratorilor sau decizii de business ale firmelor din portofoliul 

tău, ceea ce te va ajuta în luarea deciziilor și evitarea oricărui risc în relația cu aceștia. 

În cazul alertelor BPI și Monitorul Oficial partea a IV-a, mențiunile pot fi accesate instant 

într-un format usor de utilizat. 

Notificările sunt păstrate în INBOX, putând fi filtrate în casuțe speciale precum NECITITE 

sau FAVORITE.  
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Informațile sunt structurate în funcție de sursa de proveniență: Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă (BPI), Monitorul Oficial (MO), Registrul Comerțului (TVA, fiscal, încasare), Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) sau Instanțe.  

 

În cazul alertelor BPI și Monitorul Oficial partea a IV-a, mențiunile pot fi accesate instant 

într-un format usor de utilizat. 

Notificările sunt păstrate în INBOX, putând fi filtrate în casuțe speciale precum NECITITE 

sau FAVORITE.  
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Un alt punct forte al acestui instrument este Arhiva, în care poți găsi cu ușurință notificările 

primite de-a lungul timpului, atât cu ajutorul unui motor simplu de căutare, cât și a calendarului, 

în care poți stabili perioada dorită. 

În situația în care ai activată pe cont posibilitatea conturilor secundare, poți filtra mesajele 

în funcție de aceste conturi. 

 

Căutarea în Catalogul de Firme 
 

Odată autentificat în contul tău, ești direcționat pe pagina principală denumită Tablou de 

bord. În partea dreaptă sus, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, DOSARE și numele 

tău. Pentru a căuta firma dorită, accesează butonul FIRME. 

 

În cadrul secțiunii FIRME, găsești 6 opțiuni de accesare: Catalogul de Firme, Buletinul 

Procedurilor de Insolvență, Monitorul Oficial Partea a IV-a, Căutare în Asociați și 

Administratori, Portofoliu și Upload firme in portofoliu. 

 

Alege opțiunea “Catalogul de Firme”. 

În pagina de căutare introdu CUI-ul sau denumirea firmei care te interesează, apoi dă click 

pe „Verifică firma!”. 
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*Căutarea este mult mai precisă atunci când se realizează după CUI. Se scriu doar cifrele, 

fără a adăuga „RO”. 

 

Se va deschide pagina firmei. 

Să luăm exemplul firmei: FOTBAL CLUB PETROLUL SA. 

 

În această pagină vor fi afișate toate datele financiare și juridice ale firmei FOTBAL 

CLUB PETROLUL SA(doar dacă firma este adăugată la portofoliu), și anume: 

 Identificare și activitate 

Vei găsi date precum nume, CUI, număr de înmatriculare, înființare și obiectul de 

activitate. 

 

 

 Informații contact 
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Se afișează datele de contact ale firmei, județul, localitatea, adresa și numărul de telefon, 

respectiv fax. 

 

 

 Puncte de lucru 

În cadrul acestei secțiuni se vor arăta punctele de lucru înregistrate în cadrul companiei, 

CUI-ul și adresa. 

 

 Ultimele modificări 

Secțiunea ultimele modificări arată care sunt schimbările/modificările recente apărute în 

cadrul companiei. 

 

 
 

 Asociați și Administratori/Persoane din conducere. 

Secțiunea Asociați și Administratori începe cu prezentarea acestora sub formă de grafic, cu 

un chenar albastru sunt încadrate societățile comerciale și cu galben persoanele fizice. 
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În cadrul secțiunii Asociați și Administratori, mai sunt prezentate două tabele. 

În cadrul primului tabel , găsești Asociații sau Acționarii firmei, dar și Administratorii sau 

Persoanele din conducere. În tabel se afișează numele, funcția, județul și localitatea. 

Dacă dai click pe numele unui asociat/administrator din tabel, se va deschide o pagină în 

care va fi prezentată persoana respectivă. 

Al doilea tabel afișează conexiunile acționarilor/administratorilor firmei pe care ai căutat-o 

cu alte firme, în ce firme mai sunt aceștia implicați. Se afișează numele, funcția în cadrul firmei, 

județul și localitatea. De asemenea, dacă dai click pe numele unuia, se va deschide o pagină în 

care va fi prezentată persoana, dar si conexiunile acesteia cu alte firme. 

 

 Monitorul Oficial Partea a IV-a 

Secțiunea aceasta contorizează toate mențiunile firmei din Monitorul Oficial al României 

partea a IV-a. 

Informațiile sunt prezentate sub formă de tabel, unde este precizată societatea, data la care 

a avut loc mențiunea și numărul Buletinului. 

Dă click pe o mențiune pentru a vedea conținutul acesteia. 
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 Evoluția societății 

În cadrul acestei secțiuni găsești informații precum cifra de afaceri, profitul net, marja 

profitului net și numărul de angajați, sub formă de grafic. 

Datele sunt distribuite pe fiecare an în parte, între anii 2008 și 2014. 

 

 Statut fiscal/TVA 

Informațiile prezentate îți vor arăta dacă firma este activă din punct de vedere fiscal sau 

dacă este inactivă, dacă este plătitoare sau nu de TVA și dacă este înregistrată cu TVA la 

încasare sau nu. 

 

 

 Dosare în instanță 

Secțiunea „Dosare în instanță” arată numărul total de dosare în care o firmă este parte. 

Poți sorta dosarele în funcție de data înregistrării și data modificării, în funcție de instanța 

la care a fost înregistrat accesând harta instanțelor, materia juridică și data. 

În pagina firmei se afișează numărul dosarului, obiectul și stadiul. Cu un click pe numărul 

dosarului, se deschide pagina în care sunt prezentate toate detaliile acestuia, respectiv informații 

generale, părți în dosar, ședințe. 

 

 Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
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În cadrul acestei secțiuni găsești mențiunile în Buletinul Procedurilor de Insolvență ale 

companiei. 

Este precizat numărul buletinelor, societatea, data Buletinului și titlul deciziei. Cu un click 

pe mențiune, se deschide o nouă pagină în care poți citi întregul conținut al mențiunii. 

 

 

 

 Financiar 

Secțiunea prezintă indicatorii de bilanț contabil și contul de profit și pierdere sub formă de 

tabel. 

Acesta sunt prezentate începând cu anul 2008 până în 2014. 

Sunt prezenți indicatorii de bilanț contabil precum active imobilizate, totalul activelor 

circulante, stocuri, creanțe, casa și conturi la bănci, capitaluri (capital subscris vărsat, patrimoniul 

regiei, patrimoniul public), cheluieli în avans, totalul datoriilor, venituri în avans și provizioane. 

Contul de profit și pierdere cuprinde informații precum: cifra de afaceri netă, venituri 

totale, cheltuieli totale, profit brut, pierdere brută, profit net și pierdere net. 

Toate aceste informații sunt prezentate sub formă de tabel intuitiv. 

 Obligații restante 

Aici poți vizualiza obligațiile restante ale firmei: 

1. OBLIGAȚII LA BUGETUL DE STAT 

2. OBLIGAȚII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 

3. OBLIGAȚII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

4. OBLIGAȚII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE 
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Dacă firma nu figurează în baza de date cu obligații, se va afișa următorul mesaj: 

„Societatea nu figurează în baza de date cu obligații!”. 

Dacă firma are datorii restante, acestea vor fi specificate la fiecare secțiune, dar și valoarea 

acestora. 

 AEGRM 

Aici vei vizualiza înscrierile în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, numărul 

acestora, lista înscrierilor și fiecare înscriere în parte. 

Dă click pe „Lista înscrierilor”pentru a vedea toate înscrierile firmei. 

Poți da click pe fiecare înscriere în parte pentru a vizualiza conținutul ei. 

 

Atenție! 

Se vor afișa toate datele financiare și juridice ale unei firme doar dacă aceasta este 

adăugată la portofoliu. Dacă firma nu este adăugată la portofoliu, veți putea vizualiza doar 

informațiile de bază ale firmei respective și anume: 

- Date de identificare 

- Puncte de lucru 

- Evoluția firmei 

- Statutul fiscal, statutul TVA și TVA la încasare 

- Dosare în intanță 

- Date financiare 

- Obligații restante conform ANAF 

- Contracte achiziții publice 

Adăugarea unei firmei la portofoliu se face apăsând butonul: 

 

prezent după ce ați selectat firma dorită. 

Pentru firmele aflate la portofoliu, aveți posibilitatea să vizualizați: 

- Informații de bază + asociați/administratori 

- Buletinul Procedurilor de Insolvență 

- Monitorul Oficial partea a IV-a 
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- AEGRM(Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare) 

Opțiuni aferente Modulului de Căutare FIRME 
 

1. Pentru orice firmă căutată, poți descărca un raport PDF business în care vei avea toate 

informațiile juridice și financiare ale acesteia, informații pe care le regăsești în pagina firmei. 

Poți realiza acest lucru dacă dai click pe chenarul gri din partea stângă a paginii firmei. 

 

Dă click pe butonul „Descarcă raportul firmei în format PDF” pentru a intra în posesia 

acestuia. 

Așteapă câteva momente, raportul se generează şi va fi trimis pe adresa ta de E-mail.  

 

 

 

După ce E-mailul a fost trimis, se afișează mesajul umător: „Raportul a fost trimis pe 

adresa de email (numele adresei tale de E-mail)”. 

 

 

 

În același timp, în partea stângă jos se va afișa mesajul Raportul solicitat a fost generat. Îți 

mulțumim pentru alegerea făcută! 
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2. Funcția de cumpărare Raport RECOM simplu și extins 

Raportul RECOM prezintă situația juridică a firmei conform înregistrării oficiale la 

Registrul Comerțului. Pentru a descărca un raport RECOM simplu sau un raport RECOM extins 

este necesar să ne contactezi. 

3. Funcția de cumpărare raport CIP 

În raportul CIP (Centrala Incidentelor de Plăți) se centralizează informaţii specifice 

incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin. Pentru a 

descărca un raport CIP este necesar să ne contactezi. 

4. Sistemul de alerte (news feed) 

News feedul poate fi accesat din contul dumnvoastră, cu un simplu click pe butonul „Alerte”. 

 

 

 

În acest modul poți vizualiza toate notificările pe care le-ai primit în legătură cu firmele 

monitorizate. 
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Introdu în bara de căutare numele firmei, alege perioada pentru care vrei să vizualizezi 

notificările, apoi alege una dintre categoriile de notificări și dă click pe „Actualizare”. 

Butonul “Citeste tot” permite vizualizarea tuturor modificărilor apărute în firma respectivă. 

 

 

Modulul Căutări Avansate 

Căutarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
 

Odată autentificat în contul tău Termene.ro, ești direcționat pe pagina principală denumită 

Tablou de bord. În partea dreaptă sus a paginii, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, 

DOSARE și numele tău. Accesează secțiunea „FIRME” și alege opțiunea „ BPI”. 
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În pagina deschisă îți sunt afișate filtrele pe care le poți aplica la căutare, dar și cele mai 

recente mențiuni publicate. Poți efectua căutări după CUI-ul societății, în anumite buletine de 

insolvență sau poți selecta perioada publicării buletinului de care ești interesat. 

 

În situația în care cunoști numărul buletinului, poți aplica o căutare mai avansată tastând 

numărul acestuia și selectând anul publicării. Apoi, apasă apoi butonul „Caută”. 

 

După introducerea datelor, în funcție de filtrul pe care ai ales să îl aplici, îți sunt afișate 

unul sau mai multe rezultate. 
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Pentru alegerea corectă a mențiunii, ai la dispoziție: denumirea firmei, titlul mențiunii, 

numărul și data buletinului, dar și trei butoane ce te vor direcționa spre pagini diferite. 

 

Prin selectarea butonului „Vizualizează mențiune” vei fi redirecționat în pagina 

Buletinului, unde vei găsi conținutul complet al mențiunii. 

* Pentru Buletinele Procedurilor de Insolvență publicate începând cu luna martie 2016, îți punem 

la dispoziție posibilitatea de a printa mențiunea sau de a o salva în format PDF. 

 Apăsând butonul „Vezi toate mențiunile BPI” vei deschide pagina unde sunt afișate toate 

mențiunile pentru firma respectivă.  

Butonul pentru  „Vezi detalii firmă”  te redirecționează în pagina societății unde, pe lângă 

mențiunile în Buletinul Procedurilor de Insolvență, vei găsi informații precum: date de contact, 

puncte de lucru, Administratori/Asociați și conexiunile lor cu alte firme, mențiuni în Monitorul 

Oficial partea a IV-a, date despre evoluția societății, Statut Fiscal/TVA/TVA la încasare, dosare 

în instanță, date financiare, obligații restante și AEGRM. 

Butonul pentru “Vezi dosare” te redirecționează în pagina dosarelor în instanță pentru 

firma căutată în BPI. 
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Căutarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a 
 

Odată autentificat în contul tău Termene.ro, ești direcționat pe pagina principală denumită 

Tablou de bord. În partea dreaptă sus a paginii, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, 

DOSARE și numele tău. Accesează secțiunea „FIRME” și alege opțiunea „ Monitorul Oficial  

IV”. 

 

În pagina deschisă îți sunt afișate filtrele pe care le poți aplica la căutare, dar și cele mai 

recente mențiuni publicate.  

Poți căuta după CUI-ul firmei, denumirea firmei sau numele unei persoane, iar în partea 

dreaptă a barei de căutare ai posibilitatea de a selecta perioada de publicare a mențiunii de care 

ești interesat. 
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În situația în care cunoști numărul monitorului, poți aplica o căutare mai avansată tastând 

numărul acestuia și selectând anul publicării. Apoi, apasă butonul „Caută”. Aveți posibilitatea de 

a căuta monitoarele și după CUI-ul firmei. 

 

Pentru alegerea corectă a mențiunii, ai la dispoziție: denumirea firmei, titlul mențiunii, 

numărul și data buletinului, dar și două butoane ce te vor direcționa spre pagini diferite. Prin 

selectarea butonului „Vizualizează mentiune” vei fi direcționat în pagina conținutului mențiunii 

respective. 

 

* Pentru Mențiunile în Monitorul Oficial al României partea a IV-a publicate începând cu luna 

martie 2016, îți punem la dispoziție posibilitatea de a printa mențiunea sau de a o salva în format 

PDF. 
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Apăsând butonul „Vezi toate mentiunile”  vei deschide pagina unde sunt afișate toate 

mențiunile publicate pentru firma respectivă. 

Căutarea în Asociați și Administratori 
 

Odată autentificat în contul tău Termene.ro, ești direcționat pe pagina principală denumită 

Tablou de bord. În partea dreaptă sus a paginii, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, 

DOSARE și numele tău. Accesează secțiunea „FIRME” și alege opțiunea „ Asociati si 

Administratori”. 

 

În pagina deschisă îți sunt afișate filtrele pe care le poți aplica la căutare. Poți efectua 

căutări după numele, prenumele persoanei, data nașterii (ZZ.LL.AAAA), județ sau oraș de 

domiciliu și după companie. 

 

Poți alege să completezi una sau mai multe dintre căsuțele de căutare și în funcție de datele 

completate îți afișăm rezultatele corespunzătoare. 

În cazul în care ai completat doar numele și prenumele unei persoane, platforma îți va afișa 

un rezultat cuprinzând toate persoanele din România ce poartă numele respectiv. 
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Pentru a alege datele potrivite, în dreptul fiecărei persoane îți sunt afișate: data nașterii, 

adresa, acționar la...,  administrator la… și butonul „Vizualizează persoana”. 

După ce ai ales, dă click pe butonul albastru „Vizualizează persoana”. 

 

În pagina deschisă după apăsarea butonului, găsești: 

 numele, prenumele, adresa și data nașterii a persoanei căutate; 

 

 tabelul cu firmele în care aceasta este asociat/acționar sau administrator; 

 

* Bulina verde din dreptul unei firme indică starea de funcțiune, iar bulina roșie indică starea de 

inactivitate a firmei.  

* Pentru o utilizare mai ușoară, poți da click pe denumirea unei societăți din tabel și vei fi 

direcționat în pagina firmei respective. 

 grafic cuprinzând informațiile prezentate în tabelul anterior 
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Portofoliul 
 

Odată autentificat în contul tău Termene.ro, ești direcționat pe pagina principală, denumită 

Tablou de bord. În partea dreaptă sus, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, DOSARE 

și numele tău. Pentru a accesa portofoliul, dați click pe meniul “FIRME” și apoi pe butonul 

“Portofoliu”. Secțiunea va arăta în felul următor: 
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Crearea PORTOFOLIUL este prima etapă în folosirea contului tău de pe portalul 

Termene.ro, în care poți adăuga orice firmă de a cărei activitate ești interesat. Acestea pot fi 

adăugate prin simpla introducere a CUI-urilor, inline sau pe fiecare rand, într-un fișier care este 

încărcat automat în sistem. 

Adăugarea CUI-urilor poate fi efectuată din secțiunea “Incarca firme in portofoliu” aflată 

în meniul “FIRME”. Secțiunea este împărțită în două părți: 

1. Introduceți CUI-urile firmelor – aici puteți adăuga CUI-urile firmelor inline în căsuța de 

mai jos. 

2. Încărcați fișierul ce conține CUI-urile – aici aveți posibilitatea să încărcați un fișier în 

unul din formatele .txt, .xls sau .csv  în care se află CUI-uile firmeor pe care doriți să le 

adăugați la portofoliu. 

 

 

PORTOFOLIUL iți oferă o viziune de ansamblu asupra tuturor firmelor care te interesează, 

de la afișarea locației pe hartă, mărimea societăților, evoluția mediei indicatorilor financiari în 

ultimii 8-9 ani, la împărțirea pe categorii de risc. Aceste informații sunt prezentate cu ajutorul 

graficelor. 
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Interfața dispune de un număr de 16 filtre (după stare: funcțiune, insolvență, radiate, 

datornic la stat, dar și după cifra de afaceri, angajați, ultima modificare la RECOM, statut TVA, 

statut fiscal, statut de încasare, risc, mărime, forma de organizare, dosare în instanță, cod CAEN, 

județe), iar la cerere se mai pot adăuga și altele, în funcție de nevoile specifice fiecărui business. 

Ce poți analiza prin instrumentele dezvoltate de Termene.ro din cadrul portofoliului: 

 Riscul de insolvență a partenerilor tăi de afaceri; 

 Comportamentul de plată; 

 Relația cu terții prin numărul și natura dosarelor din instanță; 

 Evaluarea companilor dintr-un anumit domeniu, și astfel potențialul lor de 

dezvoltare;  

 Analiza financiară a sectorului de activitate; 

 Potențialul de extindere și investiții în anumite județe în funcție de evoluția 

companiilor din acea zona; 

Pentru clienți corporate, aceste date se pot exporta în format Excel, cu posibilitatea alegerii 

câmpurilor de interes, prin butonul “EXPORT EXCEL” aflat în dreptul titlului secțiunii. 
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Beneficile serviciului: 

 Informații despre situația partenerilor de afaceri și încadrarea într-o clasă de risc. 

 Monitorizare permanentă și informare în timp real. 

 Disponibilitate online a rapoartelor 24/24. 

 Personalizare în funcție de tipul activității și necesități 

Rapoartele sunt realizate pe baza datelor oficiale comunicate de firme autorităților și 

instituțiilor abilitate: Monitorul Oficial partea a IV-a, Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare (AEGRM), Instanțe judecătorești și Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Prin multiplele posibilități de filtrare puse la dispoziție de portalul nostru poți afla câte din  

companiile pe care le-ai adăugat în portofoliul tău sunt în stare de insolvență, câte sunt inactive 

fiscal sau câte au un risc mare de insolvență.  

 

De asemenea, aceste firme pot fi împărțite în categorii precum: Clienți, Furnizori, 

Prospecții, Concurenta. Ulterior, ele pot fi filtrate in portofoliu după aceste taguri și generate 

analize ale  activității la nivel individual, comparativ, de sector și regional, care te pot ajuta în 

luarea celor mai bune decizii pentru afacerea ta. 
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Catalogul de Dosare 
 

Odată autentificat în contul tău Termene.ro, ești direcționat pe pagina principală, denumită 

Tablou de bord. În partea dreaptă sus, vei găsi 4 secțiuni, și anume: INBOX, FIRME, DOSARE 

și numele tău. 

Din meniul “DOSARE” aveți posibilitatea de a reveni la tabloul de bord prin butonul 

“Tabloul de bord”. 

In acestă secțiune, aveți în josul paginii 4 grafice: 

 Raport sedințe 

 

 Status sedinte 
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 Materie juridica 

 

 Stadiul procesual 

 

După cum puteți vedea în imaginea de mai sus, aveți posibilitatea de a descărca toate cele 

patru grafice în format PNG, JPEG,PDF,SVG sau XLS. 
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Pentru a căuta dosarul de instanță care te interesează, accesează secțiunea „Dosare”. 

Imediat vei fi redirecționat către pagina de căutare a dosarelor. Căutarea se poate face după 

numărul dosarului sau după numele părții din dosar. 

 

Aveți posibilitatea să căutați un dosar cu anumite filtre de căutare: dată, materia juridică,  

stadiul procesual și/sau după calitatea acestuia: creditor, debitor, intimat, petent, reclamant, 

inculpant, contestator, condamnat, pârât.  

În bara de căutare de mai sus introdu numărul unic de dosar. Am luat cu titlu de exemplu 

dosarul 1016/105/2015. 

 

 

Căutarea permite vizualizarea unor grafice în funcție de căutarea efectuată. Puteți vizualiza 

repartizarea dosarelor de instanță pe județe, repartizarea dosarelor pe ani, repartizarea dosarelor 

pe materia juridică și repartizarea dosarelor în funcție de stadiul procesual. 
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Aveți posibilitatea de a descărca graficele prin butonul aflat deasupra 

graficelor. Atenție!Pentru a avea acces la acestă funcție contactați-ne la numărul de telefon 

0344409660 sau pe pagina de Contact. 

După ce s-au afișat rezultatele căutării, dă click pe numărul de dosar pentru a vedea 

detaliile acestuia. Vei fi redirecționat pe pagina de detalii a dosarului dorit, care cuprinde: 

I. Titlul dosarului 

Ai posibilitatea redenumirii dosarului  (opțiune accesibilă numai după activarea funcției de 

monitorizare a dosarului) prin accesarea butonului „CLICK AICI PENTRU A SCHIMBA 

TITLUL”. Această opțiune te va ajuta foarte mult la filtrarea dosarelor dacă gestonezi un număr 

semnificativ de dosare. 

 

II. Informații generale 

 

https://termene.ro/contact.php
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  Număr dosar  

  Instituția la care este înregistrat  

  Data înregistrării  

  Materia  

  Obiectul  

  Stadiul  

  Ultima modificare 

III. Părți în dosar 

 

Dacă dai click pe una dintre părți poți vedea mai multe detalii despre aceasta. 

În situația în care este firmă, vei fi redirecționat pe pagina cu detalii despre firma 

respectivă. 

Dacă este persoană fizică, ai posibilitatea de a vizualiza toate dosarele în care este 

implicată sau de a o monitoriza, accesând butonul „Adaugă la monitorizare”. În același timp, ai 

acces și la informații adiționale despre părțile implicate în dosar. 

IV. Ședințe 

 

Această secțiune îți oferă o imagine asupra lucrurilor stabilite în cadrul unei ședințe. 
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Mai mult, opțiunea „Notițe” (accesibilă numai după activarea funcției de monitorizare a 

dosarului) îți permite să notezi aspecte relevante pentru o ședință. Dă click pe butonul „Adaugă 

notiță” și ți se va deschide căsuța de mai jos. 

 

Introdu în căsuță datele importante și dă click pe butonul „ Salvează”. 
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Odată adăugată notița ai certitudinea că nu ai omis niciun aspect important al ședinței. 

V. Sarcini 

Opțiunea poate fi accesată numai după activarea funcției de monitorizare a dosarului. 

Aici poți introduce lucrurile importante pe care trebuie să le îndeplinești în legătură cu 

dosarul care te interesează. 

 

Pentru ați stabili o sarcină trebuie să accesezi butonul „Adaugă”. 
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După ce îți apare căsuța de mai sus, completează toate câmpurile. Sistemul nostru de alerte 

îți reamintește de sarcină prin SMS sau E-mail. 

Poți selecta să primești alertele doar prin SMS, doar prin E-mail sau poți alege ambele 

variante. După care dai click pe „Adaugă sarcina” pentru a o salva. 

VI. Documente atașate 

 

Pentru a atașa documentele importante din dosar trebuie să activezi mai întâi funcția de 

monitorizare pentru dosarul respectiv, după care accesezi butonul „Adaugă”. 
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În căsuța afișată, dă click pe butonul „Răsfoiește” pentru a selecta din computerul tău 

documentul pe care vrei să-l atașezi. Ține cont de cele trei criterii de atașare de mai jos care apar 

în căsuță. 

 

Odată selectat documentul dă click pe butonul „Adaugă documente” pentru a finaliza 

acțiunea. 
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Pentru documentele atașate la dosar ai posibitatea să le stergi sau să le descarci. 

 

VII. Traseul dosarului 

Această opțiune îți arată istoricul tuturor termenelor de judecată care sau stabilit pentru un 

dosar. Ai posibilitatea vizualizării termenului respectiv, dar și monitorizării, cu un simplu click 

pe butonul „Adauga la Monitorizare.” 
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Meniul contextual 
 

 

Acest meniu poate fi găsit în partea stângă a paginii cu detaliile unui dosar. Chiar dacă 

derulezi pagina în jos, meniul nu va dispărea, ci va fi în permanență în partea stângă a paginii. 

Meniul cuprinde următoarele funcții: 

1. Opțiuni notificări 

 

Accesează funcția pentru a selecta modalitatea în care vrei să primești notificările pentru 

dosarul monitorizat. Dă click pe „Opțiuni notificări” pentru a se afișa căsuța de mai jos. 
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Aici poți opta pentru modalitatea în care vrei să fi notificat, respectiv SMS sau E-mail. Mai 

mult, poți adăuga și alte persoane care să primească notificări pentru dosarul monitorizat de tine. 

Dă click pe „Adaugă persoană”, completează câmpurile afișate și selectează modalitate 

prin care vrei să fie notificată persoana adăugată: SMS sau E-mail. 

Dă click pe „Salvează modificări” pentru a finaliza acțiunea. 

 

2. Sarcini cu alertă 
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Accesează această funcție pentru a adăuga sarcini pentru dosarul monitorizat. Dă click pe 

„Sarcini cu alerte” și ți se va afișa căsuța de mai jos. 

 

Aici ți se oferă o vedere de ansamblu asupra sarcinilor deja stabilite, cu posibilitatea 

marcării lor ca și finalizate, editării sau ștergerii lor. Tot aici poți adăuga noi sarcini. 

*Modalitatea de adăugare a sarcinilor este explicată mai sus. 

3. Calculator taxă de timbru   

 

Accesează butonul „Calculator taxa de timbru”. Ți se va deschide fereastra de mai jos. 
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Introdu valoarea pretențiilor și sistemul va calcula taxa pentru prima instanță, recurs și 

apel. 

4. Descarcă raport PDF 

 

Dă click pe butonul „Descarcă raport PDF” pentru a intra în posesia unui raport pentru 

dosarul monitorizat în format PDF. 

 

Accesează butonul „Descarcă raport” pentru a descărca raportul în computerul tău. Vei 

primi raportul și pe E-mail. 
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5. Trimite pe E-mail informațiile dosarului 

 

 

Accesează butonul „Trimite informațiile dosarului pe email” și ți se va deschide fereastra 

de mai jos: 

 

Competează câmpurile care îți apar, dă click pe „Trimite email” și vei primi pe adresa de 

E-mail introdusă informațiile din dosar. 
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6. Arhivează dosarul curent 

 

Butonul “Arhiveaza dosarul curent ” vă permite să scoateți din listă dosarele monitorizate, 

pe cele soluționate. Dosarele ajunse în Arhiva contului tău se monitorizează în continuare, pentru 

a evita riscul repunerii acestora pe ROL. 

 

Monitorizarea dosarelor de intanță 
 

Pentru a monitoriza un dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată, accesează butonul 

„Adaugă acest dosar la monitorizare”, aflat pe pagina cu detalii ale dosarului. 

 

Odată activată funcția de monitorizare pentru un dosar, sistemul de notificări te anunță prin 

SMS sau E-mail de fiecare dată când:  

 se stabilește un nou termen în dosar  

 se pronunță o soluție 

 se înregistrează o cale de atac  

 dosarul soluționat se repune pe rol 
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Mai mult, ai acces la toate funcțiile descrise la capitolul Căutare în Catalogul de Dosare 

(notițe la ședințe, sarcini, documente atașate), dar și la calendarul juridic. 

 

Calendarul preia toate termenele de judecată, dar și sarcinile stabilite de tine. Acesta îți 

oferă o imagine de ansamblu zilnică, săptămânală și lunară a evenimentelor importante din 

dosarele pe care le monitorizezi. Îl poți găsi pe pagina principală, imediat după autentificare. 

Calendarul este disponibil din contul dumneavoastră la secțiunea “Unelte” accesând 

butonul “Calendar Juridic”. 

Ai posibilitatea descărcării calendarului cu un simplu click pe butonul „Descarcă 

calendar”. 

 

Odată accesat butonul, ți se va afișa fereastra de mai jos. 
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Aici poți selecta formatul dorit pentru descărcarea calendarului și perioada de timp pentru 

care vrei să vezi termenele de judecată. Apoi dă click pe butonul „Descarcă” pentru a finaliza 

acțiunea. 

Acesta poate fi integrat cu orice aplicație de calendar (Outlook, Google Calendar, Yahoo! 

Calendar, alte aplicații). Pentru a realiza acest lucru trebuie să dai click pe butonul „Integrare 

calendar”. 

 

După ce ai accesat butonul de mai sus, ți se va afișa un link. 

 

Dă click pe „Copiază linkul” și introdul în aplicația de calendar pe care o folosești. 

1. Yahoo Calendar 

Mergi apoi în aplicația de calendar uzuală, în exemplul de față Yahoo! Calendar. Mergi în 

partea stângă la opțiunea "Others" și dă click pe iconița apoi "Follow other calendar". 

Mai departe, dai Paste adresei de mai sus la rubrica iCal Adress, setezi restul de opțiuni 

după preferință apoi "Continue". Acum ai calendarul Termene în Yahoo. 
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2. Google Calendar 

Pentru Google, procesul este similar cu cel de mai sus, de data aceasta mergem la "Other 

calendars" apoi "Add by url". 

Copiezi linkul de la Termene în rubrica URL apoi "Add calendar". 

Atenție la opțiunea "Make calendar publicly available?". Dacă această opțiune este bifată, 

calendarul poate fi accesat public de către alte persoane, nu neapărat cunoștințe. 
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Dacă accesezi butonul „Descarcă calendar în format ics”, în computerul tău se va descărca 

un document ce poate fi atașat în aplicația de calendar pe care o folosești. Astfel vei avea o 

imagine de ansamblu în calendar cu privire la termenele de judecată stabilite în dosare, valabile 

doar în momentul descărcării. 

 

Dacă accesezi această iconiță pe care o poți găsi în bara principală lângă logoul 

Termene.ro, ți se va afișa meniul de mai jos. 

 

 

Acest meniu îți oferă posibilitatea de a găsi mult mai ușor dosarele monitorizate sau 

arhivate, dar și firmele din portofoliu sau verificate. 

Dă click pe „Dosare” pentru a se afișa toate dosarele monitorizate. Apoi accesează butonul 

„Sortează după” pentru a filtra dosarele în funcție de zilele rămase până la următorul termen, 

număr de dosar, materie, instanță. Accesează una dintre aceste opțiuni pentru a găsi dosarul dorit. 
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Dacă dai click pe butonul „Firme portofoliu” ți se vor afișa toate societățile comerciale pe 

care le monitorizezi. 

 

Dacă monitorizezi un număr mare de firme, meniul de mai sus te ajută să le găsești și să le 

gestinezi mai ușor. Ca și în cazul dosarelor, poți aplica anumite filtre căutării. Dă click pe 

butonul „Sortează după” și poți filtra firmele monitorizate în funcție de denumire și județ. 

Selectează una dintre cele două opțiuni și ți se vor afișa firmele dorite. Pentru a vedea toate 

firmele pe care le-ai la portofoliu, accesează butonul „Firme portofoliu”. 
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Pentru a vedea toate firmele pe care le-ai verificat, accesează butonul „Firme informatii de 

baza”. 

 

Dă click pe butonul „Sortează” pentru a găsi mai ușor firmele pe care le-ai verificat, 

aplicând unul dintre cele două filtre puse la dispoziție, respectiv: Denumire firmă și Județ. 

Accesează butonul „Arhivă” pentru a vedea toate dosarele arhivate. 

*Funcția de arhivare a unui dosar este disponibilă numai în cazul dosarelor soluționate. 
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Poți căuta mai eficient dosarele soluționate dacă dai click pe „Sortează după” și aplici filtre 

căutării, în funcție de: titlu, număr, materie, instanță. 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra dosarelor pe care le monitorizezi, trebuie să 

accesezi butonul „Dosare” pe care îl găsești în bara de sus. 

 

Selectează opțiunea „Dosare Monitorizate”. Vei fi redirecționat pe pagina care cuprinde 

toate dosarele monitorizate de tine. 
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Caută eficient dosarul dorit, aplicând filtrele puse la dispoziție în pagină, respectiv:  

 Nume – dosarele se vor aranja în ordine alfabetică  

 Zile – dosarele se vor afișa în funcție de zilele rămase până la următorul termen de 

judecată  

 Nr. Dosar – dosarele se vor afișa în funcție de numărul unic de dosar dat de instanța de 

judecată 

 Materie  dosarele se vor afișa în funcție de materie  

 Instanță – dosarele se vor afișa în funcție de instanță 

Tot aici găsești o serie de opțiuni utile, precum: 

 Căutarea dosarului monitorizat - introdu în bara de căutare numărul de dosar sau titlul 

acestuia 

 

 Eliminarea unui dosar de la monitorizare - dă click pe butonul „Elimină de la 

monitorizare” dacă nu vrei să continui urmărirea unui anumit dosar. 
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 Arhivarea unui dosar - opțiunea este valabilă numai pentru dosarele soluționate. Pentru a 

arhiva un dosar, dă click pe butonul „Arhivează dosar”. 

 

Setări cont 

 

Pagina „Setări cont” o poți găsi dacă dai click pe numele tău, în partea dreaptă sus. În 

meniul care se deschide ai posibilitatea de a selecta mai multe opțiuni, precum:  

 Asistență - centrul de asistență răspunde la toate întrebările privind utilizarea portalului.  

 Prețuri - în această pagină regăsești tipurile de membership puse la dispoziție  

 Activități - vei regăsi toate activitățile pe care leai realizat în portal  

 Calendar juridic  

 Sarcini  

 Calculator taxă de timbru  

 Documente 

 Analize și studii 

 Deconectare  dacă vrei să ieși din contul tău 
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Așa cum sugerează și numele paginii, în „Setări cont” poți realiza anumite setări în funcție de 

preferințele tale. 

În pagină vei întâlni următoarele secțiuni: 

I. Informații generale 
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În această secțiune poți modifica datele contului tău. În ceea ce privește schimbarea 

numărului de telefon și a eE-mailului, în momentul adăugării noilor date, vei primi un cod de 

validare prin SMS la noul număr de telefon sau prin E-mail la noua adresă de E-mail. Introdu 

codul pentru a valida noile date. 

După ce ai realizat modificările dorite, accesează butonul „Salvează modificările” pentru a 

finaliza acțiunea. 

În cazul în care vrei să schimbi parola contului tău, dă click pe butonul „Schimbă parola” și 

ți se va deschide căsuța de mai jos. 

 

Urmează pașii din căsuță, apoi dă click pe „ Schimbă parola” pentru a salva modificările.  

II. Status cont 

 

Secțiunea cuprinde tipul licenței și valabilitatea acesteia, precum și o vedere de ansamblu 

asupra acțiunilor realizate în portal. 
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III. Setări notificări implicite 

 

 

În căsuța de mai sus poți realiza setări privind notificările. 

Bifează tipul de notificări pe care vrei să le primești, modalitatea prin care vrei să fii 

notificat (SMS sau E-mail), ora la care vrei să fii notificat. 

În ceea ce privește notificările în avans ale ședințelor poți stabili cu câte zile în avans să 

primești notificare, de la 1 la 10 zile. 

După ce ai realizat setările neceare, dă click pe „Salvează modificările.” 
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IV. Alte persoane notificate 

 

Persoanele notificate global sunt cele care primesc notificări pentru toate dosarele 

monitorizate de tine. 

 

Accesează butonul „Adaugă” pentru a adăuga o persoană. Ți se va afișa căsuța de mai jos. 

 

Introdu datele persoanei care va primi notificări, selectează modalitatea prin care vrei să fie 

notificată (SMS sau E-mail) și dă click pe „Adaugă persoana” pentru a salva. 
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În tabelul de mai sus poți vedea persoanele pe care leai adăugat pentru a fi notificate 

individual, acțiune ce se realizează din pagina unui dosar. O persoană notificată idividual va 

primi notificări doar pentru un anumit dosar monitorizat de tine. 

V. Facturi 

 

În această secțiune îți oferim o vedere de ansamblu asupra facturilor fiscale și proforme 

care au fost emise, cu posibilitatea descărcării. 

 


