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Acţiuni privind actele de stare civilă 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 100-101 C. civ. 

 Art. 57 şi 59 din Legea nr. 119/1996  

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
1
, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
2
 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
3
 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
4
 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
5
 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
6
 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
7
, ….. (denumirea), cu sediul

8
 în ..... (adresa), având codul unic 

de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul 

                                                           
1
 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 

2
 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
3
 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu primirea 

actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de asemenea, 

alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 alin. (2) C. 

pr. civ. 
4
 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  

5
 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
6
 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  

7
 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
8
 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 
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comerţului
9
/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice

10
 ….., contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales
11

 pentru comunicarea actelor de procedură 

în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură
12

 fiind 

….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
13

 ….. (email, fax, 

telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin 

reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, 

prenume), cu sediul profesional
14

 în ..... (adresă), având următoarele date de 

contact
15

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
16

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. anularea/completarea/modificarea actului de stare civilă ….. (se indică 

actul de stare civilă în discuție); 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
17

. 

 

În fapt, actul în discuție a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor 

legale/este incomplet/trebuie modificat, respectiv ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 100-101 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
18

: ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
19

  .....
 
exemplare. 

                                                                                                                                                                                     
conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
9
 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
10

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
11

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
12

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
13

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
14

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
15

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
16

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
17

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
18

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
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 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
20

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
21

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
22

. 

 

Data,                  

Semnătura
23

, 

 

  

 

 

 

 Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea)  

  

                                                                                                                                                                                     
19

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
20

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
21

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se 

va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
22

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
23

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune de punere sub interdicţie 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 164 C. civ 

 Art. 936-942 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
24

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
25

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
26

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
27

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
28

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
29

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

                                                           
24

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
25

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
26

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
27

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
28

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
29

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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sau 

Subscrisa
30

, ….. (denumirea), cu sediul
31

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
32

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
33

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
34

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
35

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
36

 ….. 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
37

 în ..... (adresă), având următoarele 

date de contact
38

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

în contradictoriu cu pârâtul
39

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

prin care solicităm instanţei: 

Punerea sub interdicție a pârâtului ….. .; 

În fapt, arătăm că din cauza alienaţiei/debilităţii mintale, pârâtul nu are 

discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale. 

Astfel,  ….. (se arată motivele din care rezultă că pârâtul nu are 

discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale). 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

                                                           
30

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
31

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
32

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
33

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
34

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
35

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
36

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
37

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
38

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
39

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 164 C. civ. și pe cele 

ale art. 936-942 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri și a probei 

testimoniale. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
40

: ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
41

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

De asemenea, solicităm luarea măsurilor prevăzute de art. 938 C. pr. civ. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
42

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
43

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
44

. 

 

Data,                  

Semnătura
45

, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

                                                           
40

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
41

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
42

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
43

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se 

va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
44

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
45

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune de ridicare a interdicţiei 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 177 C. civ 

 Art. 943 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
46

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
47

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
48

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
49

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
50

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
51

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

                                                           
46

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
47

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
48

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
49

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
50

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
51

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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în contradictoriu cu pârâtul
52

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

prin care solicităm instanţei: 

Ridicarea interdicției instituite prin sentința civilă nr. ….. a ….. .; 

 

În fapt, arătăm că au încetat cauzele care au provocat punerea sub 

interdicție. 

Astfel, ….. (se arată motivele din care rezultă că au încetat cauzele care 

au provocat punerea sub interdicție). 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 167 C. civ. și pe cele 

ale art. 943 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri și a probei 

testimoniale. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
53

: ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
54

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

De asemenea, solicităm luarea măsurilor prevăzute de art. 938 C. pr. civ. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
55

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
56

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
57

. 

                                                           
52

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
53

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
54

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
55

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
56

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se 

va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
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Data,                  

Semnătura
58

, 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
57

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
58

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune în declararea judecătorească a morţii 

 

 

Sediul materiei: 

• Art. 49–51 C civ. 

• Art. 944 – 948 C. pr. civ. 

• Art. 148-151 C. pr. civ. 

• Art. 192 C. pr. civ. 

• Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
59

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
60

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
61

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
62

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
63

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
64

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

sau 

                                                           
59

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
60

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
61

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
62

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
63

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
64

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
65

, ….. (denumirea), cu sediul
66

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
67

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
68

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
69

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
70

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
71

 ….. 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
72

 în ..... (adresă), având următoarele 

date de contact
73

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

în contradictoriu cu pârâtul
74

 ….. (nume, prenume), cu ultimul domiciliu ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

prin care solicităm instanţei: 

Declararea morții numitului ….. (nume, prenume). 

În fapt, arătăm că numitul este dispărut și există indicii că a încetat din 

viață, respectiv ….. . 

Menționăm că au trecut cel puțin doi ani de la data primirii ultimelor 

informații/indicii din care rezultă că acesta era în viață
75

. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

                                                           
65

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
66

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
67

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
68

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
69

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
70

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
71

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
72

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
73

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
74

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
75

 Dacă dispariția a avut loc în împrejurări deosebite, precum inundații, cutremur, catastrofă de cale ferată ori 

aeriană, naufragiu, în cursul unor fapte de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește a se 

presupune decesul, termenul este de șase luni. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 49-51 C. civ. și pe cele 

ale art. 944-948 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri și a probei 

testimoniale. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
76

: ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
77

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
78

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
79

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
80

. 

 

Data,                  

Semnătura
81

, 

 

  

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
76

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
77

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
78

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
79

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se 

va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
80

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
81

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune în rectificarea datei morţii  

 

 

Sediul materiei: 

• Art. 52 alin. (3) C civ. 

• Art. 902 alin. (2) pct. 2 C. civ. 

• Art. 950-951 C. pr. civ. 

• Art. 192 C. pr. civ. 

• Art. 148-151 C. pr. civ. 

• Art. 194-197 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
82

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
83

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
84

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
85

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
86

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
87

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

sau 

                                                           
82

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
83

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
84

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
85

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
86

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
87

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
88

, ….. (denumirea), cu sediul
89

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
90

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
91

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
92

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
93

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
94

 ….. 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
95

 în ..... (adresă), având următoarele 

date de contact
96

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

în contradictoriu cu pârâtul
97

 ….. (nume, prenume), cu ultimul domiciliu ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

prin care solicităm instanţei: 

Rectificarea datei morții numitului ….. (nume, prenume), stabilită prin 

sentința civilă nr. ….. a Judecătoriei ….. .; 

În fapt, arătăm că nu este cu putinţă ca moartea să se fi produs la data de 

….., având în vedere că ….. (se arată motivele pentru care moartea nu s-ar fi 

putut produce la data inițial stabilită). 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

                                                           
88

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
89

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
90

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
91

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
92

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
93

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
94

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
95

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
96

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
97

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 52 alin. (3) C. civ. și 

pe cele ale art. 950 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale şi a probei cu expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
98

: ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
99

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca expertul 

să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
100

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
101

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
102

. 

 

Data,                  

Semnătura
103

, 

 

  

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

                                                           
98

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
99

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
100

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
101

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
102

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
103

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune în anularea hotărârii de declarare a morții 

 

 

Sediul materiei: 

• Art. 54-55 C. civ. 

• Art. 949 C. pr. civ. 

• Art. 148-151 C. pr. civ. 

• Art. 192 C. pr. civ. 

• Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
104

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
105

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
106

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
107

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
108

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
109

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

                                                           
104

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
105

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
106

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
107

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
108

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
109

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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în contradictoriu cu pârâtul
110

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

prin care solicităm instanţei: 

Constatarea nulității hotărârii declarative de moarte a numitului ….., 

pronunțată prin sentința civilă nr. ….. din data de ….. a ….. .; 

În fapt, arătăm că numitul este în viață/a fost găsit certificatul de stare 

civilă prin care se constatase decesul celui declarat mort. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 54-55 C. civ. și pe cele 

ale art. 949 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale şi a probei cu expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
111

: ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
112

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca expertul 

să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
113

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
114

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
115

. 

                                                           
110

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
111

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
112

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
113

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
114

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
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Data,                  

Semnătura
116

, 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
115

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
116

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune înființare asociație 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 4 şi urm. din OG nr. 26/2000 

 Art. 194 C. civ. 

 Art. 200 C. civ.  

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 527-537 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
117

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
118

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
119

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
120

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
121

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
122

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), în calitate de membru asociat, 

formulăm  

 

CERERE  

 

prin care solicităm instanţei: 

                                                           
117

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
118

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
119

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
120

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
121

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
122

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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1. acordarea personalităţii juridice prin înscrierea Asociaţiei ….. 

(denumirea asociaţiei) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 

În fapt, împreună cu ….., am constituit Asociaţia ….. . 

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, solicităm admiterea cererii, 

în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 4 şi urm. din OG nr. 

26/2000. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
123

, în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul: actul constitutiv, statutul 

asociaţiei, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, dovada 

disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
124

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere în .....
 
exemplare. 

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
125

. 

 

Data,         Semnătura
126

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
123

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
124

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
125

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
126

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune înființare fundaţie 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 4 şi urm. din OG nr. 26/2000 

 Art. 15 şi urm. din OG nr. 26/2000 

 Art. 194 C. civ. 

 Art. 200 C. civ.  

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 527-537 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
127

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
128

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
129

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
130

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
131

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
132

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), în calitate de membru asociat, 

formulăm  

 

CERERE  

                                                           
127

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
128

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
129

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
130

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
131

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
132

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  



28 
 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. acordarea personalităţii juridice prin înscrierea Fundaţiei ….. 

(denumirea fundaţiei) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 

În fapt, împreună cu ….., am constituit Fundaţia ….. . 

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, solicităm admiterea cererii, 

în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 15 şi urm. din OG nr. 

26/2000. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
133

, în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul: actul constitutiv, statutul 

fundaţiei, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, dovada 

disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
134

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere în .....
 
exemplare. 

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
135

. 

 

Data,         Semnătura
136

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
133

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
134

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
135

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
136

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune anulare hotărâre adunare generală  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 23 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000
137

 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), având 

codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
138

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
139

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
140

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
141

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
142

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

 

                                                           
137

 Potrivit art. 23 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000, hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv 

sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au 

luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal 

de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc 

şedinţa, după caz.  
138

 Menţiunea nu este obligatorie, însă ea trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
139

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
140

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
141

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
142

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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în contradictoriu cu  

 

pârâta ….. (denumirea asociaţiei), cu sediul în ..... (adresa), având  

numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de 

identificare fiscală ….. şi contul bancar
143

, prin reprezentant ….. (nume, 

prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. anularea hotărârii nr. ….. din data de ….. a adunării generale a pârâtei; 

2. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
144

. 

În fapt, arătăm că
145

 .....  

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 23 alin. (2) din O.G. 

nr. 26/2000 şi pe cele ale .....
146

. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.  

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
147

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
148

  .....
 
exemplare. 

      Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
149

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
150

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
151

. 

                                                           
143

 Numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei 

vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute (art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
144

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
145

 Se va expune situaţia de fapt şi se vor indica motivele pentru care se solicită anularea hotărârii adunării 

generale.  
146

 Se vor menţiona alte dispoziţii legale incidente situaţiei de fapt expuse. 
147

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
148

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
149

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
150

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
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Data,         Semnătura
152

, 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
151

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
152

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în constatarea simulaţiei 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 1289-1294 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
153

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
154

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
155

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
156

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
157

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
158

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
159

, ….. (denumirea), cu sediul
160

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
153

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
154

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
155

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
156

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
157

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
158

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
159

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
161

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
162

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
163

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
164

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
165

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
166

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
167

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu
168

 cu pârâtul
169

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
170

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
171

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

                                                                                                                                                                                     
160

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
161

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
162

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
163

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
164

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
165

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
166

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
167

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
168

 Acţiunea în constatarea simulaţiei poate fi introdusă şi de un terţ, caz în care trebuie chemate în judecată 

ambele părţi ale contractului pretins simulat. 
169

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
170

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
171

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. să constate caracterul simulat al contractului nr. ….., încheiat între ….. 

şi ….. la data de ….. ; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
172

. 

 

În fapt, arătăm că la data de ..… s-a încheiat contractul nr. ….., conform 

căruia ….. . 

Susţinem că respectivul contract are un caracter simulat întrucât 

înţelegerea reală a părţilor a fost ….. . 

Faţă de cele mai sus expuse, având în vedere caracterul simulat al 

contractului public, solicităm admiterea prezentei acţiuni.  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1289 şi urm. C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
173

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
174

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
175

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
176

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

                                                           
172

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
173

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
174

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
175

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
176

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
177

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
178

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
179

. 

 

Data,         Semnătura
180

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
177

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
178

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
179

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
180

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în rezoluţiunea/rezilierea/constatarea intervenirii rezoluţiunii/rezilierii 
contractului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1549-1553 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
181

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
182

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
183

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
184

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
185

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
186

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
181

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
182

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
183

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
184

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
185

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
186

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
187

, ….. (denumirea), cu sediul
188

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
189

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
190

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
191

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
192

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
193

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
194

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
195

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
196

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
197

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
187

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
188

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
189

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
190

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
191

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
192

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
193

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
194

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
195

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
196

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
197

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 



38 
 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
198

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. să dispună rezilierea/rezoluţiunea/să constate intervenită 

rezilierea/rezoluţiunea contractului nr. ….., încheiat la data de …..; 

2.       obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
199

. 

În fapt, la data de ….. s-a încheiat contractul nr. ….., conform căruia ….. 

. 

Menţionăm că pârâtul/pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, 

respectiv ….. . 

Neexecutarea obligaţiilor de către pârât/pârâtă este de însemnătate/deşi 

este de mică însemnătate, are un caracter repetat. 

Astfel, ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1549 şi urm. C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
200

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
201

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
202

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
198

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
199

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
200

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
201

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
203

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
204

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
205

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
206

. 

 

Data,         Semnătura
207

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
202

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
203

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
204

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
205

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
206

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
207

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune în nulitate act juridic 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1246-1265 C. civ. 

 Art. 1635-1647 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul
208

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
209

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
210

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
211

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
212

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
213

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
214

, ….. (denumirea), cu sediul
215

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 
                                                           
208

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
209

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
210

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
211

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
212

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
213

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
214

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
216

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
217

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
218

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
219

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
220

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
221

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
222

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
223

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
224

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 

..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. 

şi contul bancar …..
225

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

                                                                                                                                                                                     
215

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
216

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
217

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
218

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
219

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
220

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
221

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
222

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
223

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
224

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
225

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. constatarea nulității absolute/anularea actului juridic ….., încheiat la 

data de ….. între ….. și …..; 

2. restituirea de către pârât/pârâtă a prestațiilor primite, respectiv …..
226

; 

3. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
227

. 

 

 

În fapt, la data de ….., între ….. și ….. s-a încheiat actul juridic nr. ….. . 

Actul este lovit de nulitate absolută/relativă, având în vedere că ….. (se 

indică faptele relevante și motivul de nulitate avut în vedere). 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.
228

 ….. . 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
229

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
230

  .....
 
exemplare. 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
231

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
232

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

                                                           
226

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite restituirea prestațiilor şi ulterior, pe cale 

separată. 
227

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
228

 Se menţionează dispoziţiile legale aplicabile, în funcţie de cauza de nulitate invocată. 
229

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
230

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
231

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
232

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
233

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
234

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
235

. 

 

Data,                  

Semnătura
236

, 

 

  

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
233

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
234

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
235

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
236

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 



44 
 

Acţiune întemeiată pe gestiunea de afaceri 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1330-1340 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
237

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
238

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
239

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
240

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
241

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
242

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
243

, ….. (denumirea), cu sediul
244

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
237

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
238

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
239

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
240

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
241

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
242

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
243

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
245

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
246

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
247

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
248

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
249

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
250

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
251

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
252

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
253

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
254

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                                                                                                                                                     
244

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
245

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
246

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
247

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
248

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
249

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
250

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
251

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
252

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
253

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
254

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

contravaloarea cheltuielilor necesare/utile, în limita sporului de valoare, 

efectuate prin gestionarea afacerilor pârâtului/pârâtei; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
255

. 

 

În fapt, fără a fi obligaţi, am gestionat în mod voluntar şi oportun 

afacerile pârâtului/pârâtei, în sensul că ….. . 

Menţionăm că am efectuat cheltuieli necesare, respectiv …../cheltuieli 

utile, respectiv ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1330 şi urm. C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
256

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
257

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
258

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
259

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

                                                           
255

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
256

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
257

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
258

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
259

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
260

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
261

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
262

. 

 

Data,         Semnătura
263

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
260

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
261

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
262

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
263

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în restituirea plăţii nedatorate 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1341-1344 C. civ. 

 Art. 1635-1649 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
264

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
265

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
266

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
267

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
268

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
269

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
264

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
265

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
266

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
267

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
268

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
269

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
270

, ….. (denumirea), cu sediul
271

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
272

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
273

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
274

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
275

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
276

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
277

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
278

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
279

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
280

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
270

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
271

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
272

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
273

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
274

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
275

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
276

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
277

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
278

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
279

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
280

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
281

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la restituirea sumei de ….. lei, plătită 

nedatorat; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
282

. 

În fapt, la data de ….. am plătit pârâtului/pârâtei suma de ….. lei, fără a 

datora însă această sumă, întrucât ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1341-1344 C. civ. şi pe 

cele ale art. 1635-1649 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
283

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
284

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
285

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
281

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
282

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
283

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
284

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
285

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
286

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
287

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
288

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
289

. 

 

Data,         Semnătura
290

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
286

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
287

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
288

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
289

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
290

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune întemeiată pe îmbogăţire fără justă cauză 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1345-1348 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C.pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
291

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
292

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
293

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
294

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
295

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
296

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
297

, ….. (denumirea), cu sediul
298

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
291

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
292

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
293

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
294

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
295

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
296

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
297

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
299

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
300

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
301

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
302

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
303

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
304

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
305

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
306

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
307

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
308

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                                                                                                                                                     
298

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
299

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
300

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
301

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
302

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
303

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
304

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
305

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
306

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
307

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
308

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
309

. 

În fapt, în mod neimputabil, pârâtul/pârâta s-a îmbogăţit fără justă cauză 

în detrimentul nostru, respectiv ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1345-1348 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
310

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
311

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
312

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
313

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
314

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
315

  .....
 
exemplare. 

                                                           
309

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
310

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
311

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
312

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
313

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
314

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
315

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
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         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
316

. 

 

Data,         Semnătura
317

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
316

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
317

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1349 C. civ. 

 Art. 1357-1371 C. civ. 

 Art. 219 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
318

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
319

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
320

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
321

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
322

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
323

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
318

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
319

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
320

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
321

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
322

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
323

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
324

, ….. (denumirea), cu sediul
325

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
326

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
327

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
328

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
329

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
330

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
331

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
332

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
333

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
334

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
324

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
325

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
326

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
327

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
328

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
329

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
330

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
331

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
332

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
333

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
334

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
335

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
336

. 

În fapt, arătăm că pârâtul a săvârşit
337

, cu vinovăţie, o faptă ilicită, 

constând în ….. . 

sau 

 

În fapt, arătăm
338

 că numitul ….., administrator
339

 al pârâtei, a săvârşit, 

cu vinovăţie şi în legătură cu atribuţiile/scopul funcţiei încredinţate, o faptă 

ilicită, constând în ….. . 

 

Această faptă ne-a produs un prejudiciu, constând în ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1349 C. civ. şi pe cele 

ale art. 1357 şi urm. C. civ. (dacă pârâta este o persoană juridică, şi pe cele 

ale art. 219 C. civ.). 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
340

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
341

  .....
 
exemplare. 

                                                           
335

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
336

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
337

 Pentru ipoteza în care pârâtul este persoană fizică. 
338

 Pentru ipoteza în care pârâtul este persoană juridică. 
339

 Sau alt organ al persoanei juridice, după caz. 
340

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
341

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
342

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
343

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
344

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
345

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
346

. 

 

Data,         Semnătura
347

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
342

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
343

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
344

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
345

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
346

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
347

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de prepus 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1373 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
348

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
349

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
350

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
351

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
352

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
353

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
354

, ….. (denumirea), cu sediul
355

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
348

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
349

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
350

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
351

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
352

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
353

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
354

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
356

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
357

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
358

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
359

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
360

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
361

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
362

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
363

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
364

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
365

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                                                                                                                                                     
355

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
356

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
357

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
358

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
359

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
360

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
361

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
362

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
363

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
364

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
365

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
366

. 

În fapt, arătăm că numitul ….., prepus al pârâtului/pârâtei, a săvârşit, în 

legătură cu atribuţiile/scopul funcţiilor încredinţate de comitent, o faptă 

ilicită, constând în ….. .  

Menţionăm că prin fapta ilicită ne-a fost cauzat un prejudiciu, constând în 

….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1373 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
367

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
368

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
369

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
370

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

                                                           
366

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
367

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
368

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
369

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
370

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
371

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
372

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
373

. 

 

Data,         Semnătura
374

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
371

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
372

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
373

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
374

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de un 
minor/interzis judecătoresc 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1349 C. civ. 

 Art. 1357 C. civ. 

 Art. 1372 C. civ. 

 Art. 1374 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
375

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
376

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
377

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
378

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
379

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
380

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

                                                           
375

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
376

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
377

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
378

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
379

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
380

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
381

, ….. (denumirea), cu sediul
382

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
383

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
384

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
385

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
386

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
387

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
388

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
389

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
390

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
391

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
381

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
382

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
383

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
384

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
385

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
386

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
387

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
388

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
389

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
390

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
391

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
392

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului la plata sumei de ….. lei, reprezentând daune; 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
393

. 

În fapt, arătăm că numitul ….., minor/persoană pusă sub interdicţie, a 

cărui supraveghere era obligaţia pârâtului/pârâtei, a săvârşit o faptă ilicită, 

constând în ….. .  

Menţionăm că prin fapta ilicită ne-a fost cauzat un prejudiciu, constând în 

….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1357, art. 1372 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
394

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
395

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
396

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...... 

                                                           
392

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
393

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
394

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
395

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
397

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
398

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
399

. 

 

Data,         Semnătura
400

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
396

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
397

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
398

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
399

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
400

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de lucru  

 

Sediul materiei:  

 Art. 1376 - 1377 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
401

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
402

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
403

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
404

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
405

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
406

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
407

, ….. (denumirea), cu sediul
408

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
401

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
402

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
403

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
404

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
405

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
406

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
407

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
408

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 
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registrul comerţului
409

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
410

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
411

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
412

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
413

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
414

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
415

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
416

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
417

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
418

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

                                                                                                                                                                                     
conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
409

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
410

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
411

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
412

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
413

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
414

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
415

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
416

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
417

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
418

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
419

. 

În fapt, arătăm că lucrul ….., aflat sub paza pârâtului/pârâtei, ne-a cauzat 

un prejudiciu, constând în ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1376 şi pe cele ale art. 

1377 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
420

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
421

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
422

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
423

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
424

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
425

  .....
 
exemplare. 

                                                           
419

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
420

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
421

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
422

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
423

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
424

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în 

copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
426

. 

 

Data,         Semnătura
427

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
425

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
426

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
427

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de animale  

 

Sediul materiei:  

 Art. 1375 şi art. 1377 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
428

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
429

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
430

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
431

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
432

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
433

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
434

, ….. (denumirea), cu sediul
435

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
428

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
429

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
430

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
431

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
432

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
433

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
434

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
435

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 
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registrul comerţului
436

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
437

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
438

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
439

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
440

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
441

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
442

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
443

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
444

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
445

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

                                                                                                                                                                                     
conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
436

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
437

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
438

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
439

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
440

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
441

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
442

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
443

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
444

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
445

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
446

. 

În fapt, arătăm că animalul ….., aflat în proprietatea pârâtului/pârâtei/de 

care pârâtul/pârâta se serveşte, ne-a cauzat un prejudiciu, constând în ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1375 C. civ. şi pe cele 

ale art. 1377 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
447

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
448

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
449

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
450

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
451

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
452

  .....
 
exemplare. 

                                                           
446

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
447

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
448

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
449

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
450

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
451

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
453

. 

 

Data,         Semnătura
454

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
452

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
453

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
454

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu  

 

Sediul materiei:  

 Art. 1378 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
455

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
456

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
457

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
458

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
459

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
460

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
461

, ….. (denumirea), cu sediul
462

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
455

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
456

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
457

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
458

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
459

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
460

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
461

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
462

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 
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registrul comerţului
463

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
464

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
465

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
466

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
467

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
468

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
469

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
470

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
471

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
472

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

                                                                                                                                                                                     
conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
463

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
464

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
465

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
466

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
467

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
468

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
469

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
470

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
471

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
472

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
473

. 

În fapt, arătăm că ruinarea/desprinderea unei părţi a 

edificiului/construcţiei ….., aflat în proprietatea pârâtului/pârâtei, ne-a cauzat 

un prejudiciu, constând în ….. . 

Menţionăm că ruinarea/desprinderea unei părţi a edificiului/construcţiei a 

fost urmarea lipsei de întreţinere/unui viciu de construcţie, astfel cum rezultă 

din ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1378 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
474

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
475

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
476

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
477

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

                                                           
473

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
474

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
475

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
476

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
477

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
478

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
479

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
480

. 

 

Data,         Semnătura
481

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
478

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
479

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
480

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
481

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în anularea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 26 din Legea nr. 230/2007
482

 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
483

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
484

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
485

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
486

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
487

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
488

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
482

 Potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau 

acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, 

aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Acţionarea în 

justiţie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia.  
483

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
484

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
485

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
486

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
487

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
488

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
489

, ….. (denumirea), cu sediul
490

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
491

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
492

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
493

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
494

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
495

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
496

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
497

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâta ….. (denumirea asociaţiei), cu sediul în ..... 

(adresa), având  numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., 

codul de identificare fiscală ….. şi contul bancar
498

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. anularea hotărârii nr. ….. din data de ….. a adunării generale a pârâtei; 

2. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
499

. 

                                                           
489

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
490

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
491

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
492

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
493

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
494

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
495

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
496

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
497

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
498

 Numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei 

vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute (art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
499

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
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În fapt, adunarea generală a asociaţiei pârâte a adoptat, la data de ….., 

hotărârea nr. ….., prin care ….. . 

Considerăm că hotărârea este nelegală pentru că ….. .  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 

230/2007. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale şi a probei cu interogatoriul pârâtei. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
500

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
501

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul
502

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
503

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
504

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
505

. 

 

Data,         Semnătura
506

, 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

                                                           
500

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
501

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
502

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
503

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
504

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
505

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
506

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în daune-interese moratorii 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1535-1536 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
507

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
508

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
509

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
510

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
511

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
512

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
513

, ….. (denumirea), cu sediul
514

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
507

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
508

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
509

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
510

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
511

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
512

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
513

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
515

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
516

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
517

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
518

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
519

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
520

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
521

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
522

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
523

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
524

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                                                                                                                                                     
514

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
515

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
516

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
517

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
518

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
519

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
520

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
521

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
522

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
523

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
524

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 



86 
 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune-interese moratorii; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
525

. 

În fapt, arătăm că la data de ….. am încheiat cu pârâtul/pârâta 

contractul
526

 de ….., prin care acesta/aceasta s-a obligat
527

 să ….. .   

 

Varianta 1 – obligaţia pârâtului/pârâtei era de plată a unei sume de bani 

Menţionăm că pârâtul a executat obligaţia de plată a sumei de ….. lei la 

data de ….., deşi obligaţia era scadentă încă de la data de ….. . 

În aceste condiţii, avem dreptul la daune-interese moratorii, de la 

scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul prevăzut de părţi prin 

dispoziţiile art. ….. din contract
528

/în cuantumul prevăzut de O.G. nr. 

13/2011 pentru dobânda legală penalizatoare
529

. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1535 C. civ. 

 

Varianta 2 – pârâtul/pârâta a executat cu întârziere o obligaţie de a face 

Menţionăm că pârâtul a executat obligaţia de ….. la data de ….., deşi 

obligaţia era scadentă încă de la data de ….. . 

În aceste condiţii, avem dreptul la daune-interese moratorii, calculate de 

la data la care pârâtul/pârâta a fost în întârziere asupra echivalentului în bani 

al obligaţiei până în momentul plăţii, în cuantumul prevăzut de părţi prin 

dispoziţiile art. ….. din contract
530

/în cuantumul prevăzut de O.G. nr. 

13/2011 pentru dobânda legală penalizatoare
531

/ în cuantum de ….., 

prejudiciul fiind mai mare decât valoarea dobânzii legale penalizatoare,
532

 

pentru că ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1536 C. civ. 

                                                           
525

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
526

 Se va menţiona tipul contractului. 
527

 Se vor menţiona obligaţiile pe care contractul le prevedea în sarcina pârâtului/pârâtei şi pe care acesta/aceasta 

le-a executat cu întârziere. 
528

 Dacă părţile au prevăzut o astfel de clauză. 
529

 Dacă părţile nu au prevăzut nivelul dobânzii penalizatoare prin contract. 
530

 Dacă părţile au prevăzut o astfel de clauză. 
531

 Dacă părţile nu au prevăzut nivelul dobânzii penalizatoare prin contract. 
532

 Dacă părţile nu au prevăzut nivelul dobânzii penalizatoare din contract, iar creditorul poate dovedi un 

prejudiciu mai mare decât nivelul dobânzii legale penalizatoare. 
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În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
533

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
534

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
535

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
536

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
537

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
538

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
539

. 

 

Data,         Semnătura
540

, 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

                                                           
533

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
534

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
535

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
536

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
537

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
538

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
539

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
540

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în daune-interese compensatorii 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1530 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
541

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
542

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
543

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
544

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
545

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
546

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
541

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
542

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
543

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
544

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
545

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
546

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
547

, ….. (denumirea), cu sediul
548

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
549

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
550

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
551

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
552

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
553

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
554

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
555

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
556

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
557

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
547

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
548

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
549

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
550

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
551

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
552

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
553

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
554

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
555

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
556

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
557

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
558

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune-interese compensatorii; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
559

. 

În fapt, arătăm că la data de ….. am încheiat cu pârâtul/pârâta 

contractul
560

 de ….., prin care acesta/aceasta s-a obligat
561

 să ….. .   

Pârâtul/pârâta, în mod culpabil/fără justificare, nu şi-a executat 

obligaţiile, fapt care ne-a cauzat un prejudiciu pentru repararea integrală a 

căruia se impune obligarea sa la plata sumei de ….. lei. 

Considerăm că prejudiciul care ne-a fost cauzat reprezintă consecinţa 

directă şi necesară a neexecutării culpabile/fără justificare a obligaţiilor de 

către pârât/pârâtă, în sensul
562

 că ….. . 

În ceea ce priveşte evaluarea prejudiciului, arătăm că pierderea efectiv 

suferită de noi este de …. lei, astfel cum rezultă
563

 din ….. . De asemenea, 

arătăm că beneficiul de care am fost lipsiţi este de ….. lei, astfel cum 

rezultă
564

 din ….. . 

Menţionăm că prejudiciul ca urmare a neexecutării a fost prevăzut/putea 

fi prevăzut de pârât/pârâtă încă de la momentul încheierii contractului. 

Astfel
565

, …..  

sau 

Menţionăm că neexecutarea obligaţiei de către pârât/pârâtă este 

intenţionată/se datorează culpei grave a acestuia/acesteia, astfel încât este 

                                                           
558

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
559

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
560

 Se va menţiona tipul contractului. 
561

 Se vor menţiona obligaţiile pe care contractul le prevedea în sarcina pârâtului/pârâtei şi pe care acesta/aceasta 

nu le-a executat. 
562

 Se va argumenta afirmaţia că prejudiciul reprezintă consecinţa consecinţa directă şi necesară a neexecutării 

culpabile/fără justificare a obligaţiilor de către pârât/pârâtă. 
563

 Se va indica în ce constă pierderea efectiv suferită şi se va arăta cum a fost evaluată aceasta. 
564

 Se va indica în ce constă pierderea efectiv suferită şi se va arăta cum a fost evaluată aceasta. 
565

 Se va argumenta afirmaţia. 
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indiferent dacă prejudiciul ca urmare a neexecutării a fost prevăzut/putea fi 

prevăzut de pârât/pârâtă încă de la momentul încheierii contractului. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1530 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
566

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
567

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
568

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
569

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
570

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
571

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
572

. 

 

                                                           
566

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
567

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
568

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
569

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
570

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
571

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
572

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
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Data,         Semnătura
573

, 

 

  

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
573

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1279 alin. (3) C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
574

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
575

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
576

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
577

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
578

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
579

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
580

, ….. (denumirea), cu sediul
581

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
574

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
575

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
576

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
577

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
578

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
579

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
580

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
582

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
583

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
584

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
585

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
586

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
587

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
588

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
589

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
590

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
591

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                                                                                                                                                     
581

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
582

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
583

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
584

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
585

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
586

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
587

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
588

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
589

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
590

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
591

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 



96 
 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
592

. 

 

În fapt, arătăm că am încheiat cu pârâtul/pârâta o promisiune de a 

contracta, potrivit căreia ….. .  

Deşi ne-am îndeplinit obligaţiile, respectiv ….., pârâtul/pârâta refuză să 

încheie contractul promis. 

Menţionăm că natura contractului permite pronunţarea unei hotărâri care 

să ţină loc de contract, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt 

îndeplinite. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1279 alin. (3) C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
593

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
594

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
595

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
596

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

                                                           
592

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
593

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
594

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
595

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
596

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
597

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
598

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
599

. 

 

Data,         Semnătura
600

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
597

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
598

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
599

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
600

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune oblică (indirectă sau subrogatorie) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1560-1561 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
601

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
602

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
603

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
604

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
605

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
606

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
607

, ….. (denumirea), cu sediul
608

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
601

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
602

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
603

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
604

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
605

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
606

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
607

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
608

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
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registrul comerţului
609

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
610

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
611

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
612

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
613

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
614

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
615

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
616

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
617

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 

..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. 

şi contul bancar …..
618

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei către ….. (se indică 

debitorul reclamantului/reclamantei); 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
619

. 

 

                                                           
609

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
610

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
611

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
612

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
613

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
614

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
615

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
616

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
617

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
618

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
619

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
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În fapt, deținem față de ….. (se indică debitorul 

reclamantului/reclamantei) o creanță certă și exigibilă, astfel cum rezultă din 

….. (se indică titlul constatator al creanței). 

Debitorul nostru deține, la rândul său, o creanță față de pârât/pârâtă, însă 

refuză/neglijează să își exercite drepturile, aducându-ne, astfel, prejudicii. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1560-1561 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
620

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
621

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
622

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
623

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
624

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
625

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
626

. 

 

Data,                  

Semnătura
627

, 

                                                           
620

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
621

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
622

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
623

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
624

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
625

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
626

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
627

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 
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Acțiunea revocatorie (pauliană) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1562-1565 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul
628

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
629

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
630

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
631

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
632

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
633

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

 

sau 

 

Subscrisa
634

, ….. (denumirea), cu sediul
635

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
628

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
629

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
630

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
631

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
632

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
633

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
634

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
636

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
637

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
638

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
639

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
640

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
641

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
642

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
643

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
644

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 

..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. 

şi contul bancar …..
645

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

                                                                                                                                                                                     
635

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
636

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
637

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
638

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
639

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
640

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
641

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
642

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
643

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
644

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
645

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. declararea inopozabilității față de noi a actului juridic ….. încheiat la 

data de …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
646

. 

 

În fapt, deținem o creanță certă împotriva pârâtului/pârâtei, născută din 

….. (se va indica izvorul creanței). 

Prin actul încheiat, pârâtul/pârâta și-a creat/și-a mărit starea de 

insolvabilitate, prejudiciindu-ne în sensul micșorării posibilității de satisfacere a 

creanței noastre. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1562-1565 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
647

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
648

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
649

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
650

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
651

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
652

  .....
 
exemplare. 

        
                                                           
646

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
647

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
648

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
649

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
650

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
651

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
652

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
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  Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
653

. 

 

Data,                  

Semnătura
654

, 

 

  

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
653

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
654

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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 Acţiune în revendicare imobiliară 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 563 C. civ. 

 Art. 566 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
655

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
656

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
657

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
658

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
659

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
660

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
655

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
656

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
657

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
658

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
659

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
660

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
661

, ….. (denumirea), cu sediul
662

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
663

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
664

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
665

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
666

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
667

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
668

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
669

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
670

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
671

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
661

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
662

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
663

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
664

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
665

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
666

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
667

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
668

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
669

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
670

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
671

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
672

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la predarea imobilului situat în …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
673

. 

În fapt, imobilul situat în ….. se află în proprietatea noastră, astfel cum 

rezultă din ….. . 

De asemenea, pârâtul/pârâta deţine imobilul fără drept. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 563 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
674

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
675

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
676

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
672

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
673

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
674

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
675

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
676

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
677

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
678

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
679

  .....
 
exemplare. 

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în 

copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
680

. 

 

Data,         Semnătura
681

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
677

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
678

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
679

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
680

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
681

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în revendicare mobiliară  

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 563 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
682

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
683

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
684

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
685

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
686

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
687

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
682

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
683

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
684

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
685

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
686

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
687

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
688

, ….. (denumirea), cu sediul
689

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
690

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
691

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
692

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
693

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
694

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
695

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
696

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
697

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
698

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
688

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
689

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
690

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
691

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
692

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
693

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
694

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
695

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
696

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
697

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
698

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
699

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la predarea bunului mobil …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
700

. 

În fapt, suntem proprietari ai bunului mobil ….., astfel cum rezultă din 

….. . 

De asemenea, pârâtul/pârâta deţine bunul fără drept. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 563 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
701

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
702

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
703

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
699

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
700

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
701

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
702

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
703

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
704

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
705

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
706

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
707

. 

 

Data,         Semnătura
708

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
704

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
705

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
706

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
707

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
708

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în grănițuire (fără revendicare) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 560 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
709

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
710

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
711

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
712

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
713

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
714

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
709

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
710

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
711

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
712

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
713

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
714

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
715

, ….. (denumirea), cu sediul
716

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
717

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
718

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
719

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
720

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
721

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
722

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
723

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
724

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
725

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
715

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
716

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
717

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
718

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
719

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
720

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
721

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
722

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
723

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
724

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
725

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
726

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. stabilirea graniţei între terenul situat în ….., aflat în proprietatea 

noastră, şi terenul situat în ….., aflat în proprietatea pârâtului/pârâtei; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei să contribuie la grăniţuire, prin 

reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând 

partea sa din cheltuielile ocazionate de aceasta
727

; 

3. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
728

. 

 

În fapt, suntem proprietari ai terenului situat în ….., în timp ce 

pârâtul/pârâta este proprietar al terenului situat în ….. .  

Astfel cum rezultă din ….., graniţa între cele două terenuri ar trebui să fie 

situată între ….. şi ….., însă, în fapt, …..
729

 . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 560 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
730

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
731

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

                                                           
726

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
727

 Acest capăt de cerere va fi formulat doar dacă este necesară reconstituirea hotarului. 
728

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
729

 Se va menţiona situaţia concretă, spre exemplu, se va arăta că gardul se află pe alt amplasament decât cel 

rezultat din titlurile de proprietate. 
730

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
731

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
732

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
733

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
734

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
735

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
736

. 

 

Data,         Semnătura
737

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
732

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
733

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
734

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
735

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
736

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
737

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune confesorie 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 696 C. civ. 

 Art. 705 C. civ. 

 Art. 757 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
738

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
739

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
740

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
741

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
742

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
743

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
738

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
739

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
740

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
741

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
742

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
743

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
744

, ….. (denumirea), cu sediul
745

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
746

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
747

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
748

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
749

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
750

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
751

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
752

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
753

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
754

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
744

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
745

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
746

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
747

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
748

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
749

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
750

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
751

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
752

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
753

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
754

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 



120 
 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
755

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la respectarea dreptului nostru de 

superficie/servitute/uzufruct, în sensul de a …..; 

2.    obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
756

. 

 

 

 

 

În fapt, arătăm că am dobândit dreptul de ….. prin ….. . 

De asemenea, menţionăm că pârâtul/pârâta ne împiedică exercitarea 

dreptului, în sensul că ….. (se vor arăta toate motivele de fapt relevante).  

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 696/705/757 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
757

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
758

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
759

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
755

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
756

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
757

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
758

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
760

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
761

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
762

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
763

. 

 

Data,         Semnătura
764

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
759

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
760

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
761

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
762

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
763

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
764

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune care are ca obiect înscrierea drepturilor reale dobândite prin 
uzucapiune în cartea funciară 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1050-1053 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
765

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
766

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
767

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
768

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
769

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
770

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

                                                           
765

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
766

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
767

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
768

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
769

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
770

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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sau 

 

Subscrisa
771

, ….. (denumirea), cu sediul
772

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
773

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
774

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
775

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
776

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
777

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
778

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
779

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

formulăm 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE A DREPTURILOR REALE 

IMOBILIARE DOBÂNDITE ÎN TEMEIUL UZUCAPIUNII, 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. înscrierea în cartea funciară
780

 nr. ..... a localităţii ….. a dreptului de 

….. (proprietate ori alt drept real susceptibil de a fi dobândit prin 

uzucapiune, după caz) asupra imobilului situat în ..... (localitate, judeţ, 

stradă, număr, etaj, apartament; în lipsa străzii sau a numărului, se vor 
                                                           
771

 Menţiunile specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă 

entitate fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
772

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
773

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
774

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
775

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
776

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
777

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
778

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
779

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
780

 Numărul cărţii funciare va fi menţionat în ipoteza în care cartea funciară este deschisă. 
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indica vecinătăţile; (se vor indica, acolo unde există, numărul de carte 

funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz), ca efect al 

uzucapiunii. 

 

În fapt, arătăm că de la data de
781

 ..... am exercitat, sub nume de 

proprietar, o posesie utilă asupra imobilului în discuţie/am exercitat, sub 

nume de uzufructuar, o posesie utilă asupra imobilului în discuţie/am 

exercitat asupra imobilului în discuţie acte materiale specifice dreptului de 

servitute, respectiv ..... (se adaugă alte considerente, în dezvoltarea afirmaţiei 

anterioare, în funcţie de situaţia concretă).  

Menţionăm că imobilul nu este înscris în cartea funciară/este înscris în 

cartea funciară nr. ….. a localităţii ….., fiind indicat numitul
782

 ....., în calitate 

de proprietar al imobilului. 

Învederăm că
783

..... . 

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1050-1053 C. pr. civ. 

şi pe cele ale art. 930 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei 

testimoniale. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
784

: 

certificatul eliberat de către serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor
785

/certificatul emis de către autoritatea competentă
786

, certificatul 

eliberat de camera notarilor publici
787

, certificatul eliberat de primăria în a 

cărei rază teritorială este situat imobilul
788

, certificatul de rol fiscal, înscrisul 

constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat posesia, 

                                                           
781

 Se va menţiona obligatoriu data de la care reclamantul a început să exercite posesia asupra imobilului.  
782

 Se va indica numele vechiului proprietar, menţionat în cuprinsul cărţii funciare. 
783

 Se va argumenta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (art. 930 C. civ.) pentru admiterea cererii. 
784

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
785

 Certificatul atestă împrejurarea că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum şi data 

decesului. 
786

 Certificatul atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară şi-a 

încetat existenţa. 
787

 Certificatul atestă faptul că moştenirea titularului înscris în cartea funciară a fost/nu a fost dezbătută, precum 

şi, dacă este cazul, arată care sunt persoanele care au cules moştenirea. 
788

 Certificatul atestă faptul că imobilul litigios nu aparţine domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ-teritoriale.  
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documentaţia cadastrală a imobilului şi extrasul de carte funciară pentru 

imobil
789

. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martori
790

, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestora. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
791

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
792

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
793

. 

 

Data,         Semnătura
794

, 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
789

 Dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va depune un certificat emis de biroul de carte funciară 

care atestă acest fapt, precum şi împrejurarea că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului. 
790

 Este obligatoriu să fie indicaţi cel puţin doi martori, conform art. 1051 alin. (3) lit. h C. pr. civ. 
791

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
792

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
793

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
794

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în accesiune imobiliară asupra unei lucrări autonome cu caracter 
durabil – situaţia în care reclamantul susţine că pârâtul a fost de bună-credinţă 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 581 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
795

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
796

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
797

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
798

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
799

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
800

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
795

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
796

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
797

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
798

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
799

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
800

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
801

, ….. (denumirea), cu sediul
802

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
803

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
804

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
805

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
806

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
807

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
808

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
809

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
810

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
811

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
801

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
802

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
803

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
804

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
805

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
806

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
807

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
808

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
809

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
810

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
811

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
812

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. să dispună înscrierea noastră în cartea funciară ca proprietar al lucrării 

efectuate de pârât/pârâtă/să fie obligat pârâtul/pârâta la cumpărarea 

imobilului la valoarea de circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă 

lucrarea nu s-ar fi efectuat; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
813

. 

 

În fapt, arătăm că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului 

situat în ….., prin ….. . 

Asupra acestui imobil, pârâtul/pârâta a efectuat o lucrare autonomă cu 

caracter durabil, respectiv ….. . 

Lucrarea în discuţie a fost realizată de către pârât/pârâtă cu bună-credinţă, 

întrucât ….. .  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 581 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
814

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
815

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

                                                           
812

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
813

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
814

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
815

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
816

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
817

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
818

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
819

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
820

. 

 

Data,         Semnătura
821

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
816

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
817

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
818

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
819

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
820

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
821

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în accesiune imobiliară asupra unei lucrări autonome cu caracter 
durabil – situaţia în care reclamantul susţine că pârâtul a fost de rea-credinţă 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 582 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
822

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
823

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
824

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
825

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
826

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
827

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
822

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
823

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
824

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
825

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
826

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
827

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
828

, ….. (denumirea), cu sediul
829

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
830

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
831

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
832

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
833

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
834

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
835

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
836

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
837

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
838

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
828

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
829

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
830

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
831

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
832

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
833

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
834

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
835

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
836

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
837

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
838

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
839

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. să dispună înscrierea noastră în cartea funciară ca proprietar al lucrării 

efectuate de pârât/pârâtă/să fie obligat pârâtul/pârâta la cumpărarea 

imobilului la valoarea de circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă 

lucrarea nu s-ar fi efectuat/să fie obligat pârâtul/pârâta la desfiinţarea 

lucrării; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
840

. 

 

În fapt, arătăm că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului 

situat în ….., prin ….. . 

Asupra acestui imobil, pârâtul/pârâta a efectuat o lucrare autonomă cu 

caracter durabil, respectiv ….. . 

Lucrarea în discuţie a fost realizată de către pârât/pârâtă cu rea-credinţă, 

întrucât ….. .  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 581 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
841

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
842

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

                                                           
839

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
840

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
841

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
842

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
843

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
844

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
845

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
846

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
847

. 

 

Data,         Semnătura
848

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
843

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
844

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
845

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
846

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
847

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
848

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiunile posesorii 
 

 

Sediul materiei:  

 Art. 949 - 952 C. civ. 

 Art. 1003-1005 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul
849

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
850

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
851

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
852

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
853

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
854

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
849

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
850

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
851

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
852

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
853

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
854

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
855

, ….. (denumirea), cu sediul
856

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
857

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
858

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
859

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
860

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
861

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
862

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
863

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
864

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
865

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 

..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. 

şi contul bancar …..
866

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

                                                           
855

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
856

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
857

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
858

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
859

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
860

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
861

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
862

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
863

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
864

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
865

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
866

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. obligarea pârâtului/pârâtei la înlăturarea tulburării posesiei asupra 

bunului …../restituirea bunului …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

despăgubiri pentru prejudiciile cauzate
867

; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
868

. 

 

În fapt, am posedat bunul de mai mult de un an, respectiv de la data de 

….. . 

Pârâtul/pârâta tulbură posesia asupra bunului/a luat bunul în posesie 

începând cu data de ….., prin acte materiale reprezentate de ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 949-952 C. civ. și pe 

cele ale art. 1003-1005 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
869

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
870

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
871

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
872

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
873

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

 

                                                           
867

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite despăgubiri şi pe cale separată. 
868

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
869

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
870

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
871

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
872

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
873

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
874

  .....
 
exemplare. 

     

    Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
875

. 

 

Data,                  

Semnătura
876

, 

 

  

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
874

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
875

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
876

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acțiune în rectificare carte funciară 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 907 şi urm. C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
877

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
878

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
879

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
880

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
881

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
882

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
883

, ….. (denumirea), cu sediul
884

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
877

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
878

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
879

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
880

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
881

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
882

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
883

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  



139 
 

registrul comerţului
885

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
886

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
887

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
888

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
889

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
890

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
891

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
892

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
893

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
894

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                                                                                                                                                     
884

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
885

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
886

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
887

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
888

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
889

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
890

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
891

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
892

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
893

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
894

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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prin care solicităm instanţei: 

 

1. rectificarea cărţii funciare nr. ….. a municipiului ….., privind imobilul 

situat în ….., în sensul …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
895

. 

În fapt, înscrierea făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia 

juridică reală a imobilului, respectiv ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 907 şi urm. C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
896

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
897

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
898

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
899

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
900

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
901

  .....
 
exemplare. 

                                                           
895

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
896

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
897

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
898

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
899

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
900

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
902

. 

 

Data,         Semnătura
903

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
901

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
902

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
903

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Partaj succesoral 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1143 C. civ. 

 Art. 980-996 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
904

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
905

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
906

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
907

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
908

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
909

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
910

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

                                                           
904

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
905

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
906

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
907

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
908

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
909

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
910

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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1. partajul bunurilor ce fac parte din patrimoniul succesoral al defunctului 

….., în sensul ….. (se solicită, după caz, atribuirea unui/unor bunuri către o 

anumită parte sau împărțirea în natură sau o combinație a acestor variante); 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
911

. 

 

În fapt, la data de ….. a decedat autorul nostru, numitul ….. . 

Calitatea de moștenitori aparține nouă, părților, în calitate de ….. (se 

arată ori calitatea de moștenitor legal, spre exemplu soț supraviețuitor, ori 

calitatea de moștenitor testamentar, după caz), cotele fiind de ….. . 

Bunurile ce urmează a fi supuse partajului sunt ….. (se arată toate 

bunurile respective), valoarea lor este de ….. (se arată valoarea fiecărui bun), 

locul în care ele se află este ….. (se arată locul unde acestea se află), iar 

persoana care le deține/administrează este ….. (se arată, pentru fiecare bun, 

persoana care îl deține sau administrează). 

Bunurile au fost dobândite de către defunct prin ….. (se arată, pentru 

fiecare bun, titlul care a stat la baza dobândirii). 

Solicităm atribuirea bunurilor către ….., cu plata unei sulte/împărțirea 

bunurilor în natură. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1143 C. civ. și pe cele 

ale art. 980-996 C. pr. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
912

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
913

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
914

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
915

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

                                                           
911

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
912

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
913

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
914

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
915

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
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În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
916

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
917

  .....
 
exemplare. 

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
918

. 

 

Data,                  

Semnătura
919

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
916

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
917

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
918

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
919

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în anularea certificatului de moştenitor  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 118 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 

 Art. 1134 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
920

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
921

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
922

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
923

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
924

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
925

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
926

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

 

                                                           
920

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
921

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
922

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
923

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
924

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
925

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
926

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. constatarea/declararea nulităţii certificatului de moştenitor nr. ….., 

emis de notarul public ….., precum şi stabilirea drepturilor noastre, 

conform legii; 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
927

. 

 

În fapt, arătăm că am fost vătămaţi în drepturile noastre prin eliberarea 

certificatului de moştenitor, în sensul că ….. .  

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 118 alin. (1) din Legea 

nr. 36/1995 şi pe cele ale art. 1134 C. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
928

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
929

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
930

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
931

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
932

  .....
 
exemplare. 

                                                           
927

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
928

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
929

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
930

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
931

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
932

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
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         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
933

. 

Data,         Semnătura
934

, 

 

  

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
933

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
934

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiunea în nulitatea testamentului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1246-1253 C. civ. 

 Art. 1325 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul
935

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
936

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
937

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
938

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
939

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
940

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
941

, ….. (denumirea), cu sediul
942

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 
                                                           
935

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
936

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
937

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
938

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
939

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
940

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
941

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
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registrul comerţului
943

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
944

 

….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
945

 pentru comunicarea actelor de 

procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
946

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
947

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
948

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
949

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
950

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
951

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de 

identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
952

, prin reprezentant ….. (nume, 

prenume), formulăm  

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

                                                                                                                                                                                     
942

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul unui 

dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
943

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
944

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
945

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
946

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
947

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
948

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
949

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
950

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
951

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
952

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. constatarea nulității absolute/anularea testamentului autentificat sub nr. 

….. de notarul public …../testamentului olograf întocmit la data de ….. de 

defunctul …../testamentului privilegiat întocmit în faţa …../testamentului 

sumelor şi valorilor depozitate întocmit ….. .; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
953

. 

 

În fapt, prin testamentul ……, defunctul ….. a …..  . 

Testamentul este lovit de nulitate absolută/relativă, având în vedere că 

….. (se indică cerințele de fond sau de formă care au fost încălcate la 

întocmirea testamentului). 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. –…..
954

 C. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
955

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
956

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
957

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
958

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

  

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
959

, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
960

  .....
 
exemplare. 

                                                           
953

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
954

 Se va indica dispoziţia legală pe care reclamantul o consideră încălcată. 
955

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
956

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
957

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
958

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
959

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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       Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
961

. 

 

Data,                  

Semnătura
962

, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
960

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
961

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
962

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în revocarea legatelor 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1069 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
963

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
964

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
965

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
966

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
967

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
968

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
969

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 
                                                           
963

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
964

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
965

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
966

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
967

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
968

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
969

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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în contradictoriu cu pârâta
970

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
971

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. revocarea legatului ….., instituit prin testamentul ….. în favoarea 

pârâtului/pârâtei; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
972

. 

 

În fapt, prin testamentul ….., defunctul ….., decedat la data de ….., a 

instituit un legat în favoarea pârâtului/pârâtei, respectiv ….. . 

Pârâtul/pârâta, fără justificare, nu a îndeplinit sarcina instituită de 

testator
973

. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1069 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
974

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
975

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

                                                           
970

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
971

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
972

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
973

 Revocarea judecătorească a legatului poate fi solicitată şi pentru ingratitudine în cazurile prevăzute de art. 

1069 alin. (2) C. civ. 
974

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
975

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
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pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
976

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
977

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
978

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
979

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
980

. 

 

Data,         Semnătura
981

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
976

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
977

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
978

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
979

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
980

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
981

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în reducţiunea liberalităţilor excesive 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1091–1099 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
982

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
983

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
984

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
985

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
986

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
987

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
988

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
989

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 

..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

                                                           
982

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
983

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
984

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
985

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
986

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu îşi 

alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
987

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
988

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
989

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală ….. 

şi contul bancar …..
990

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. reducțiunea liberalităților care încalcă rezerva succesorală, respectiv a 

legatelor …../donațiilor …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
991

. 

 

În fapt, avem calitatea de moștenitor rezervatar (în calitate de ……) al 

defunctului ….., decedat la data de ….. . 

La data de ….., autorul nostru a încheiat testamentul ….., prin care a 

dispus …../contractul de donație autentificat sub nr. ….. de notarul public ….., 

prin care ….. . 

Liberalitățile astfel făcute încalcă rezerva noastră succesorală. Astfel, ….. 

. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1091-1099 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
992

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
993

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
994

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
990

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
991

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
992

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
993

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
994

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
995

 pentru ca pârâta 

să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
996

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
997

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
998

. 

 

Data,                  

Semnătura
999

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
995

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
996

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
997

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
998

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
999

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în nulitatea actului juridic de opţiune succesorală 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 1100-1105 C. civ. 

 Art. 1246-1248 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
1000

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1001

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1002

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1003

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1004

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1005

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1006

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

 

                                                           
1000

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1001

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1002

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1003

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1004

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1005

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1006

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. anularea/constatarea nulităţii absolute a actului de opţiune succesorală 

efectuat de pârât prin ….. ; 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
1007

. 

 

În fapt, arătăm că pârâtul a acceptat/a renunţat la moştenirea defunctului 

….., prin ….. (se va indica actul de opţiune).  

Considerăm actul de opţiune succesorală lovit de nulitate 

relativă/absolută, având în vedere că ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

     În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1100-1105 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1008

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1009

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1010

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1011

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

                                                           
1007

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1008

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1009

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1010

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1012

  .....
 
exemplare. 

          Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în 

copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1013

. 

 

Data,         Semnătura
1014

, 

 

  

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                                                                                                                                                     
1011

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1012

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1013

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1014

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în predarea legatului cu titlu particular 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1129 C. civ. 

 Art. 1058–1059 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
1015

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1016

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1017

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1018

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1019

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1020

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1021

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

                                                           
1015

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1016

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1017

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1018

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1019

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1020

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1021

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului la predarea ….. (se indică bunul ce face obiectul 

legatului cu titlu particular); 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
1022

. 

 

În fapt, arătăm că suntem beneficiarii unui legat cu titlu particular, 

instituit de defunctul ….. prin testamentul autentificat sub nr. ….. de notarul 

public ….., având ca obiect ….. . 

Menţionăm că bunul se află în posesia pârâtului şi că acesta refuză să îl 

predea de bunăvoie. 

Precizăm că am acceptat moştenirea defunctului prin ….. (se indică actul 

de acceptare a succesiunii). 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

     În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1129 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1023

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1024

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1025

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

                                                           
1022

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1023

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1024

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1025

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1026

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1027

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1028

. 

 

Data,         Semnătura
1029

, 

 

  

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1026

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1027

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1028

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1029

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Petiția de ereditate 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1130 C. civ. 

 Art. 1635-1649 C. civ 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul
1030

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1031

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1032

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
1033

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1034

 în ..... (adresă), 

având următoarele date de contact
1035

 ..... (email, fax, telefon ori altele 

asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1036

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal ....., formulăm  

 

 

 
                                                           
1030

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1031

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1032

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1033

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1034

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1035

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1036

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. constatarea calității noastre de moștenitor cu vocație universală/cu titlu 

universal al defunctului …..; 

2. obligarea pârâtului la restituirea bunurilor din patrimoniul succesoral, 

respectiv a ….. (se enumeră bunurile respective); 

3. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată
1037

. 

 

În fapt, prin testamentul autentificat sub nr. ….. de notarul public ….., 

defunctul ne-a instituit legatar universal/cu titlu universal. 

Pârâtul deține fără titlu bunurile din patrimoniul succesoral, pretinzând că 

este moștenitor în calitate de frate al defunctului. 

În realitate, prin instituirea noastră în calitate de legatar universal/cu titlu 

universal, s-a produs și dezmoștenirea pârâtului, iar acesta nu este moștenitor 

rezervatar. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor solicitate. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1130 C. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1038

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1039

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), pentru 

dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1040

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

  

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1041

, în conformitate cu art. 411 alin. (1) 

pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

                                                           
1037

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1038

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1039

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1040

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
1041

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1042

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1043

. 

 

Data,                  

Semnătura
1044

, 

 

  

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1042

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1043

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1044

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata 
preţului vânzării  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1719 C. civ. 

 Art. 1724 C. civ. 

   Art. 148-151 C. pr. civ. 

   Art. 192 C. pr. civ. 

   Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
1045

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1046

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1047

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1048

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1049

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1050

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
1045

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1046

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1047

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1048

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1049

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1050

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
1051

, ….. (denumirea), cu sediul
1052

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1053

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
1054

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1055

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1056

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1057

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1058

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1059

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1060

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1061

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
1051

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1052

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1053

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1054

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1055

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1056

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1057

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1058

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1059

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1060

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1061

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
1062

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând preţ 

conform contractului de vânzare nr. …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1063

. 

În fapt, arătăm că am încheiat cu pârâtul/pârâta un contract de vânzare, 

potrivit căruia ….. .  

Deşi ne-am îndeplinit obligaţiile născute din contract, respectiv ….., 

pârâtul/pârâta refuză plata preţului. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1719, art. 1724 C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1064

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1065

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1066

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
1062

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
1063

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1064

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1065

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1066

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
1067

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1068

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1069

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1070

. 

 

Data,         Semnătura
1071

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1067

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
1068

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1069

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1070

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1071

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata 
comisionului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 2043-2053 C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
1072

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1073

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1074

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1075

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1076

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1077

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
1072

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1073

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1074

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1075

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1076

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1077

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
1078

, ….. (denumirea), cu sediul
1079

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1080

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
1081

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1082

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1083

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1084

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1085

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1086

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1087

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1088

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

                                                           
1078

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1079

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1080

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1081

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1082

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1083

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1084

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1085

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1086

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1087

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1088

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
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de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
1089

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

contravaloarea comisionului neplătit; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1090

. 

În fapt, arătăm că am încheiat cu pârâtul/pârâta un contract de comision, 

potrivit căruia ….. .  

Deşi ne-am îndeplinit obligaţiile născute din contract, respectiv ….., 

pârâtul/pârâta refuză plata comisionului. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 2043 şi urm. C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1091

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1092

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1093

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

                                                           
1089

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
1090

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1091

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1092

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1093

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
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dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
1094

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1095

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1096

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1097

. 

 

Data,         Semnătura
1098

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

                                                           
1094

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
1095

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1096

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1097

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1098

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse 
terţilor prin accidente de vehicule 

 

 

Sediul materiei:  

            Art. 2223 - 2226 C. civ. 

            Legea nr. 132/2017 

   Art. 148-151 C. pr. civ. 

   Art. 192 C. pr. civ. 

   Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
1099

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1100

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1101

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1102

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1103

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1104

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

                                                           
1099

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1100

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1101

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1102

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1103

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1104

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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Subscrisa
1105

, ….. (denumirea), cu sediul
1106

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1107

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
1108

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1109

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1110

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1111

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1112

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1113

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâta
1114

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
1115

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

                                                           
1105

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1106

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1107

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1108

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1109

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1110

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1111

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1112

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1113

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1114

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1115

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

daune; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1116

. 

 

În fapt, la data de ….., numitul ….., conducând un autovehicul asigurat 

RCA la societatea pârâtă, a cauzat, cu vinovăţie, un accident auto, 

producându-ne următoarele daune: ….. .  

Pârâta, asigurător RCA, a refuzat plata despăgubirii. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 2223 - 2226 C. civ. şi 

pe cele ale Legii nr. 132/2017. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1117

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1118

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1119

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
1120

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1121

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

                                                           
1116

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1117

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1118

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1119

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
1120

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
1121

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
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Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1122

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1123

. 

 

Data,         Semnătura
1124

, 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1122

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1123

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1124

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asigurătorului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 25 din Legea nr. 132/2017  

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subscrisa
1125

, ….. (denumirea), cu sediul
1126

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1127

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
1128

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1129

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1130

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1131

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1132

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1133

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

                                                           
1125

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1126

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1127

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1128

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1129

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1130

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1131

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1132

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1133

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
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în contradictoriu cu pârâtul
1134

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1135

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
1136

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

despăgubiri; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1137

. 

 

În fapt, în calitate de asigurător RCA al pârâtului/pârâtei, am plătit 

persoanei păgubite ….. suma de ….. lei, la data de ….., acoperind prejudiciul 

produs prin accidentul de circulaţie cauzat de pârât, cu vinovăţie, la data de 

…..  

Având în vedere că accidentul a fost produs cu intenţie
1138

, solicităm 

recuperarea sumelor plătite de la pârât/pârâtă. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 

132/2017. 

 

                                                           
1134

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1135

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1136

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
1137

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1138

 Sau alt caz dintre cele prevăzute de art. 25 din Legea nr. 132/2017. 
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În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1139

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1140

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1141

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
1142

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1143

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1144

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1145

. 

 

Data,         Semnătura
1146

, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

                                                           
1139

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1140

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1141

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
1142

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
1143

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1144

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1145

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1146

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de ordonanţă de plată 

 

Sediul materiei:  

 art. 1014- 1025 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
1147

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1148

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1149

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
1150

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1151

 în ..... (adresă), 

având următoarele date de contact
1152

 ..... (email, fax, telefon ori altele 

asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
1153

, ….. (denumirea), cu sediul
1154

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1155

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
1156

 

                                                           
1147

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1148

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1149

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1150

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1151

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1152

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1153

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1154

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1155

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1156

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
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….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1157

 pentru comunicarea actelor 

de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
1158

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
1159

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1160

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
1161

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1162

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1163

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul 

în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul 

de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală 

….. şi contul bancar …..
1164

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. emiterea unei ordonanțe prin care să fie obligat/ă pârâtul/pârâta la plata 

sumei de ….. lei; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1165

. 

 

În fapt, deținem împotriva pârâtului/pârâtei o creanță certă, lichidă și 

exigibilă, născută din ….. (se arată temeiul existenței creanței). 

Deși am notificat pârâtul/pârâta în condițiile art. 1015 C. pr. civ., 

acesta/aceasta nu și-a executat obligația nici până la acest moment. 

                                                           
1157

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1158

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1159

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1160

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1161

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1162

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1163

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1164

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
1165

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
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Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1014-1025 C. pr. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1166

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1167

  .....
 
exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1168

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1169

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1170

. 

 

Data,                  

Semnătura
1171

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1166

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1167

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1168

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1169

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1170

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1171

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere în anularea ordonanţei de plată  

 

 

Sediul materiei:  

 art. 1024 C. pr. civ. 

 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
1172

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1173

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1174

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
1175

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1176

 în ..... (adresă), 

având următoarele date de contact
1177

 ..... (email, fax, telefon ori altele 

asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
1178

, ….. (denumirea), cu sediul
1179

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1180

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
1181

 
                                                           
1172

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1173

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1174

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1175

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1176

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1177

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1178

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1179

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1180

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1181

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
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….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1182

 pentru comunicarea actelor 

de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
1183

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
1184

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1185

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
1186

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1187

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1188

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul 

în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul 

de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală 

….. şi contul bancar …..
1189

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. anularea ordonanței de plată emise prin sentința civilă nr. ….. din data 

de ….. a …..; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1190

. 

 

În fapt, prin sentința civilă nr. ….. din data de ….., prima instanță a 

hotărât ….. (se arată ce a hotărât prima instanță). 

Considerăm că nu au fost respectate cerințele prevăzute de lege pentru 

emiterea ordonanței de plată, respectiv ….. . 

                                                           
1182

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1183

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1184

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1185

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1186

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1187

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1188

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1189

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
1190

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
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Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1024 C. pr. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1191

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1192

  .....
 
exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1193

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1194

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1195

. 

 

Data,                  

Semnătura
1196

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1191

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1192

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1193

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1194

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1195

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1196

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune în anularea hotărârii arbitrale 

 

Sediul materiei:  

 Art. 608 C. pr. civ. 

 Art. 612 C. pr. civ. în cazul în care se solicită şi suspendarea 

executării hotărârii arbitrale. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul
1197

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1198

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1199

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1200

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant 

legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, 

prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1201

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1202

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
1203

, ….. (denumirea), cu sediul
1204

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

                                                           
1197

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1198

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1199

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1200

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1201

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1202

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1203

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1204

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 
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registrul comerţului
1205

/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice
1206

 ….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1207

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1208

 fiind ….. (nume, prenume), având 

următoarele date de contact
1209

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

prin reprezentant legal ..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... 

(nume, prenume)/reprezentat prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul 

profesional
1210

 în ..... (adresă), având următoarele date de contact
1211

 ..... 

(email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1212

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în 

..... (adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1213

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu 

sediul în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul 

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul 

de identificare fiscală ….. şi contul bancar …..
1214

, prin reprezentant ….. 

(nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

                                                                                                                                                                                     
conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1205

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1206

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1207

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1208

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1209

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1210

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1211

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1212

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1213

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1214

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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1. anularea hotărârii arbitrale pronunţate de ….., la data de ….., în dosarul 

nr. ….. ; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1215

. 

 

În fapt, arătăm că la data de ….. s-a pronunţat hotărârea arbitrală nr. ….., 

prin care ….. . 

Considerăm că această hotărâre arbitrală este nelegală pentru că …..
1216

 . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 608 C. pr. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri
1217

. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1218

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1219

  .....
 
exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1220

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1221

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1222

. 

 

Data,         Semnătura
1223

, 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1215

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1216

 Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai pentru motivele prevăzute în art. 608 alin. (1) C. pr. civ. 
1217

 Potrivit art. 608 alin. (3) C. pr. civ., pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decât 

înscrisuri.  
1218

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1219

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1220

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1221

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1222

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1223

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1124-1133 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
1224

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1225

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1226

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
1227

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1228

 în ..... (adresă), 

având următoarele date de contact
1229

 ..... (email, fax, telefon ori altele 

asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
1230

, ….. (denumirea), cu sediul
1231

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1232

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
1233

 

                                                           
1224

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1225

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1226

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1227

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1228

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1229

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1230

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1231

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1232

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1233

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
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….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1234

 pentru comunicarea actelor 

de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
1235

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
1236

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1237

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
1238

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1239

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1240

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul 

în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul 

de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală 

….. şi contul bancar …..
1241

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. recunoașterea pe teritoriul României a hotărârii arbitrale străine nr. ….. 

din data de ….., pronunțată de ….. . 

 

În fapt, între părți a avut loc un litigiu, soluționat prin hotărârea arbitrală 

a cărei recunoaștere o solicităm. 

Precizăm că nu este incident nici un motiv de refuz al recunoaşterii dintre 

cele prevăzute de art. 1129 C. pr. civ. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

                                                           
1234

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1235

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1236

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1237

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1238

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1239

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1240

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1241

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1124-1133 C. pr. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1242

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1243

  .....
 
exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1244

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1245

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1246

. 

 

Data,                  

Semnătura
1247

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1242

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1243

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1244

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1245

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1246

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1247

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Acţiune privind încuviințarea executării hotărârii arbitrale străine 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1124-1133 C. pr. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
1248

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1249

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1250

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
1251

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1252

 în ..... (adresă), 

având următoarele date de contact
1253

 ..... (email, fax, telefon ori altele 

asemenea), 

 

sau 

 

Subscrisa
1254

, ….. (denumirea), cu sediul
1255

 în ..... (adresa), având codul 

unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în 

registrul comerţului
1256

/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice
1257

 

                                                           
1248

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. 
1249

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1250

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1251

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1252

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1253

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1254

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate 

fără personalitate juridică, dar constituită conform legii.  
1255

 În raport cu calitatea reclamantului şi cu obiectul cererii de chemare în judecată, se poate indica şi sediul 

unui dezmembrământ sau, pentru asociaţii, societăţi sau alte entităţi fără personalitate juridică, dar constituite 

conform legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) 

pct. 3 şi 4 C. pr. civ. 
1256

 Se completează în cazul societăţilor comerciale sau al altor entităţi care sunt înregistrate în registrul 

comerţului. 
1257

 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
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….., contul bancar ....., cu sediul procesual ales
1258

 pentru comunicarea actelor 

de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu primirea actelor de 

procedură
1259

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele date de contact
1260

 

….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), prin reprezentant legal ..... (nume, 

prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat prin avocat 

….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1261

 în ..... (adresă), având 

următoarele date de contact
1262

 ..... (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1263

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1264

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul 

în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul 

de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală 

….. şi contul bancar …..
1265

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. încuviințarea executării silite pe teritoriul României a hotărârii arbitrale 

străine nr. ….. din data de ….., pronunțată de ….. . 

 

În fapt, între părți a avut loc un litigiu, soluționat prin hotărârea arbitrală 

a cărei încuviințare a executării silite o solicităm. 

Precizăm că nu este incident nici un motiv de refuz al executării dintre 

cele prevăzute de art. 1129 C. pr. civ. 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

                                                           
1258

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1259

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1260

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1261

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1262

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1263

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 
1264

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1265

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1124-1133 C. pr. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1266

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1267

  .....
 
exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1268

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1269

  .....
 
exemplare. 

         Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare
1270

. 

 

Data,                  

Semnătura
1271

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

  

                                                           
1266

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1267

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1268

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1269

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1270

 Se va depune atunci când cererea este formulată de către persoane juridice sau de către entităţi fără 

personalitate juridică, dar care pot sta în judecată în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 56 

alin. (2) C. pr. civ. 
1271

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reparare a prejudiciului cauzat de o prelucrare nelegală a datelor cu 
caracter personal 

 

Sediul materiei:  

 Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 

 Art. 253 alin. (4) C. civ. 

 Art. 148-151 C. pr. civ. 

 Art. 192 C. pr. civ. 

 Art. 194-195 C. pr. civ. 

 

Către, 

….. (instanţa căreia i se adresează cererea) 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul
1272

, ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales
1273

 pentru 

comunicarea actelor de procedură în ….. (adresa), persoana însărcinată cu 

primirea actelor de procedură
1274

 fiind ….. (nume, prenume), având următoarele 

date de contact
1275

 ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), 

personal/reprezentat prin mandatar ..... (nume, prenume)/prin reprezentant legal 

..... (nume, prenume)/prin reprezentant judiciar ..... (nume, prenume)/reprezentat 

prin avocat ….. (nume, prenume), cu sediul profesional
1276

 în ..... (adresă), 

având următoarele date de contact
1277

 ..... (email, fax, telefon ori altele 

asemenea), 

 

 

în contradictoriu cu pârâtul
1278

 ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ..... 

(adresa), având codul numeric personal .....,  

 

                                                           
1272

 Menţiuni specifice situaţiei în care reclamantul este persoană fizică. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 

677/2001, actul normativ respectiv are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal.  
1273

 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1274

 În cazul alegerii de domiciliu sau, după caz, de sediu, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu 

primirea actelor de procedură, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. pr. civ. Partea poate, de 

asemenea, alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa poştală, astfel cum prevede art. 158 

alin. (2) C. pr. civ. 
1275

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1276

 Este obligatorie indicarea sediului profesional al avocatului (art. 194 lit. b C. pr. civ.), chiar dacă partea nu 

îşi alege domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură în acel loc. 
1277

 Menţiunea este facultativă, dar utilă.  
1278

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică. 



199 
 

sau 

 

în contradictoriu cu pârâta
1279

 ….. (denumirea persoanei juridice), cu sediul 

în ..... (adresa), având numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul 

de înscriere în registrul persoanelor juridice ….., codul de identificare fiscală 

….. şi contul bancar …..
1280

, prin reprezentant ….. (nume, prenume), formulăm  

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei: 

 

1. obligarea pârâtului/pârâtei la plata sumei de ….. lei, reprezentând 

despăgubiri
1281

; 

2. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată
1282

. 

 

În fapt, pârâtul/pârâta, operator de date cu caracter personal, a prelucrat 

datele noastre cu caracter personal, respectiv …..
1283

 . 

Prelucrarea datelor cu caracter personal a fost nelegală pentru că …..
1284

 . 

Această prelucrare nelegală a datelor noastre cu caracter personal ne-a 

adus un prejudiciu constând în ….. . 

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea 

nr. 677/2001 și pe cele ale art. 253 alin. (4) C. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei 

testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea ….. . 

                                                           
1279

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană juridică sau asociaţie, societate sau altă entitate fără 

personalitate juridică, dar constituită conform legii. 
1280

 Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul 

de identificare fiscală şi contul bancar al pârâtei vor fi indicate de reclamant în măsura în care îi sunt cunoscute 

(art. 194 lit. a C. pr. civ.). 
1281

 În afară de despăgubiri, persoana  fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori ameninţate 

poate cere oricând instanţei interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă; încetarea încălcării şi 

interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă; constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă 

tulburarea pe care a produs-o subzistă - art. 253 alin. (1) C. civ. Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor 

asemenea drepturi poate cere instanţei să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite 

necesare de către instanţă spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: obligarea autorului, pe 

cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau 

pentru repararea prejudiciului cauzat - art. 253 alin. (3) C. civ. 
1282

 Acest capăt de cerere este facultativ. Partea poate să solicite cheltuielile de judecată şi ulterior, pe cale 

separată. 
1283

 Se va arăta, în concret, atât despre ce tip de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost vorba, cât și ce 

date au fost prelucrate. 
1284

 Se va arăta, prin raportare la dispozițiile relevante din Legea nr. 677/2001, în ce constă nelegalitatea 

invocată. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri
1285

: ....., 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în
1286

  .....
 
exemplare. 

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de 

martor, pe numitul ..... (nume, prenume), cu domiciliul în ..... (adresa), 

pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ....., şi solicităm citarea 

acestuia. 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a 

pârâtului
1287

, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru 

dovedirea faptelor personale vizând ...../ataşăm interogatoriul
1288

 pentru ca 

pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ..... . 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca 

expertul să răspundă următoarelor obiective: ....., pentru a dovedi ….. . 

 

 Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă
1289

, în conformitate cu art. 411 alin. 

(1) pct. 2 teza finală C. pr. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în
1290

  .....
 
exemplare. 

          Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială. 

 

Data,                  

Semnătura
1291

, 

 

  

 

 

 

Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea) 

 
 

 
 

 

                                                           
1285

 Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă. 
1286

 Înscrisurile se vor depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care se va adăuga un 

exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. pr. civ. 
1287

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este persoană fizică sau societate de persoane, ai cărei 

reprezentanţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu conform dispoziţiilor art. 355 alin. 

(2) C. pr. civ.  
1288

 Menţiuni specifice situaţiei în care pârâtul este statul ori o altă persoană juridice de drept public ori o 

persoană juridice de drept privat, alta decât o societate de persoane, care vor răspunde în scris la interogatoriul 

ce li se va comunica în prealabil, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 355 alin. (1) C. pr. civ. 
1289

 Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui. 
1290

 Cererea de chemare în judecată se va depune într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâţilor, la care 

se va adăuga un exemplar pentru instanţă, în conformitate cu art. 149 C. pr. civ. 
1291

 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 



201 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



202 
 

 


