
 

Stimate domnule Decan,  
Stimați Consilieri,  

Ne bucurăm să aflăm despre implementarea sistemelor de gestiune 
automatizată a documentelor dezvoltate de către Curtea de Apel Galați și în 
cadrul instanțelor în fața cărora își desfășoară activitatea membrii baroului dvs.  

Am început proiectul Noletter din dorința de a îmbunătății canalele de 
comunicare ale mediului juridic. Eforturile noastre au fost bine primite în toate 
colțurile țării, reușind să implementăm un sistem de comunicare eficient, rapid 
și sigur alături de Curtea de Apel Galați pe care ne dorim să îl extindem la toate 
instanțele din țară (click aici pentru video de prezentare al automatizării). 

Cu această ocazie, dorim să oferim stagiarilor acces gratuit la Noletter Pro și 
o reducere de 40% tuturor membrilor baroului: 

- 99 lei/lună -40% -> 59 lei/lună 

- 960 lei/an (79 lei/lună plătit anual) -40% -> 599 lei/an (49 lei/lună plătit anual) 

Beneficii Noletter Pro: 
1. Posibilitatea de a crea un număr nelimitat de dosare. 
2. Comunicarea documentelor la dosar, cu confirmare de primire. 
3. Sincronizarea și notificarea termenelor, soluțiilor și modificărilor din dosare 

atât în platformă, cât și pe email. 
4. Stocarea documentelor în Cloud și distribuirea dosarelor către colegi și 

clienți (share - cu diferite drepturi de acces la fișiere). 
5. Interfață pentru desktop și mobile. 

În speranța că cele de mai sus prezintă interes pentru dvs., vă rugăm să nu 
ezitați să ne contactați: 
tel.: 0727662345  
e-mail: office@noletter.com 

Cu deosebită considerație, 
din partea întregii echipe Noletter, 
Radu A. Zaharia 

Detalii despre Noletter și video de prezentare 

https://www.youtube.com/watch?v=461gnKA_RAI&ab_channel=Noletter


Ce este Noletter? 

Noletter este o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic.  

Puteți înregistra un cont pe app.noletter.com  

Pe scurt: Utilizatorii Noletter beneficiază de canale de comunicare eficiente, rapide și 
sigure pentru a transmite documente juridice către instanțe și alți destinatari, 
beneficiind de mijloace de confirmare a primirii și posibilitatea de a verifica 
integritatea documentelor folosind tehnologia blockchain, pe lângă alte instrumente 
de gestiune a activității. 

Video de prezentare al platformei: 
https://youtu.be/mF0RELD6xxE 

1. Comunicarea documentelor către instanțe și alți destinatari 

Noletter oferă o bază de date care include toate instanțele din țară și posibilitatea de 
a comunica documente direct din platformă. Astfel, profităm atât de dispoziții precum 
cele ale art. 183 C. proc. civ., cât și de mai noile dispoziții ale OUG 38/2020. Mai mult 
decât atât, comunicarea beneficiază de mecanisme automate și manuale de 
confirmare a primirii, iar integritatea fișierelor poate fi verificată prin intermediul 
tehnologiei blockchain (pct. 5). 

http://app.noletter.com/register
https://youtu.be/mF0RELD6xxE


Comunicarea documentelor prin intermediul Noletter către instanțele care au 
implementat mijloace de automatizare a gestiunii, precum cele dezvoltate de către 
Curtea de Apel Galați, prezintă o serie suplimentară de beneficii: 
- adăugarea fișierului automat la dosarul electronic; 
- înaintarea fișierului spre a fi printat și atașat dosarului fizic; 
- furnizarea automată a confirmării de primire a documentelor; 
- comunicarea se realizează prin intermediul unui canal securizat prin protocol https. 

2. Dosare stocate în Cloud 

Dosarele Noletter și fișierele atașate sunt stocate în Cloud și pot fi distribuite clienților, 
colegilor sau chiar părții adverse, fiecare dintre aceștia având drepturi diferite de 
acces în funcție de calitate. În acest sens, putem indica dispozițiile art. 169 C. proc. 
civ., care stabilesc posibilitatea comunicării documentelor avocat-avocat/consilier 
juridic. Astfel, platforma Noletter este de o reală utilitate cu privire la eficientizarea 
circuitului documentelor juridice, schimbul de informații putându-se realiza aproape 
instant.  

3. Sincronizare cu Portalul Instanțelor 

Toate dosarele (pentru care se indică un Nr. unic de identificare) sunt sincronizate 
automat cu datele disponibile în cadrul portal.just.ro:  termene, soluții, părți etc. 
Platforma notifică automat utilizatorii, inclusiv prin e-mail, orice modificare apărută în 
dosar. 

4. Canale de chat 

Platforma oferă un chat „clasic” pentru fiecare dintre contacte, cât și canale de chat 
distincte pentru fiecare dosar (similar Slack).  

5. Blockchain 

Platforma integrează tehnologia blockchain, pentru a oferi utilizatorilor un mijloc de a 
certifica integritatea și momentul existenței documentelor stocate. Datorită 
multiplelor avantaje precum viteză, transparență și costuri reduse, blockchain-urile 
sunt din ce în ce mai prevalente în industriile în care securitatea și acuratețea datelor 
este imperativă. Mediul juridic prezintă caracteristicile ideale pentru a beneficia de 
această tehnologie. Ne bucurăm să vedem impactul pozitiv avut până în acest moment 
și suntem încrezători că împreună putem găsi noi aplicații și oportunități de 
implementare pentru această tehnologie. 
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