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          Stimată doamnă/Stimate domn,

 în legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, în calitate de Pârât, 
vă comunicăm că în termen de 5 zile de la primirea prezentei comunicări, sub sancţiunea 

decăderii din dreptul de a mai depune probe şi de invoca excepţii1, aveţi obligaţia de a 
depune întâmpinarea. Depuneţi documentele solicitate şi înscrisurile doveditoare într-un
exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar pentru fiecare parte, cf. art. 150 NCPC 

Conform art. 205 alin. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă,
întâmpinarea trebuie să cuprindă:

a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, 
pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de 
înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul
comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă 
reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 alin. 
(1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, 
va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind 
procesul;

b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;

c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;

d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit. e)
fiind aplicabile în mod corespunzător;

e) semnătura.

          Nota: CU UN EXEMPLAR AL CERERII PRINCIPALE ŞI AL ÎNSCRISURILOR 
ANEXATE ACESTEIA.

1) în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel

Parafa şefului instanţei,
(ştampila)

Semnătura grefierului,
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