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Cerere de chemare în judecată  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința2 în ....., având 

codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor 

de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința4 în....., 

având următoarele date de contact5..., personal/reprezentat prin mandatar/prin 

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

prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele 

date de contact6 .....  

sau 

                                                           
1 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ 
3 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
4 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ 
5 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
6Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa7 (denumirea .....), cu sediul8 în ....., având codul unic de 

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

comerţului9/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice10/contul bancar 

....., cu sediul procesual ales11 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința12 în ....., având următoarele date de 

contact13.../prin reprezentant14 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume 

....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., 

având următoarele date de contact15  

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința16 

în....., având codul numeric personal17 .....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul18 în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

                                                           
7 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
8 În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
9 Se completează în cazul persoanelor juridice, 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 alt sediu, decât cel indicat. 
12 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ 
13 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
14 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform 

art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
15 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
16 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ 
17 Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
18 În raport de calitatea pârâtei şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ 
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înmatriculare în registrul comerţului19/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice20/contul bancar21, prin reprezentant22 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună ....., 

 

În fapt, arătăm că23 ..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile24 ...... 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea .....  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri25 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în26 ....exemplare. 

                                                           
19 Se completează în cazul persoanelor juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului 
20 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
21 Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
22 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
23 Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii de chemare în judecată.  
24 Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile. 
25 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
26 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința27 în28  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică29, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând30 

..... 

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective31: ..... 

  

Solicităm judecarea cauzei în lipsă32, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe  

pârât la plata cheltuielilor de judecată33 ocazionate de acest proces. 

  

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în34 .....exemplare. 

  

 

                                                           
27 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
28 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
29 Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. 

proc.civ. 
30 Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt, pe care 

le invocă, şi faţă de care solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare.  
31 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
32 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
33Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
34 Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
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Anexăm dovada îndeplinirii procedurii prealabile35, achitării taxei judiciare 

de timbru în cuantum de36 .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare37/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant38/extras din registrul public39/extras, în copie legalizată, din 

actul care atestă dreptul de reprezentare40. 

 

Data,        Semnătura41, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului.....  

  

                                                           
35 Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va depune numai dacă este necesar, în raport de obiectul 

cererii de chemare în judecată, în conformitate cu art.193 din C. proc. civ. 
36 Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. 
37 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
38 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
39 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
40 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

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

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 209-210 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ 

 

 

Instanţa42 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul43 (nume ....., prenume .....),cu domiciliul/reședința44 în ....., cu 

domiciliul procesual ales45 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința46 în....., având următoarele date de 

contact47..., personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin 

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

                                                           
42Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii reconvenţionale către completul de 

judecată învestit cu soluţionarea cererii principale. 
43Menţiunea se referă la persoana fizică. 
44 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
45Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, pârâtul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
46 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
47Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact48 ..... , 

în calitate de pârât, în dosarul nr...../...../.....,  

sau 

Subscrisa49(denumirea .....), cu sediul50 în ....., cu sediul procesual ales51 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința52 în ....., având următoarele date de contact53..., prin 

reprezentant54 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact55 ....., în calitate de pârâtă, în dosarul nr...../...../....., 

în contradictoriu cu reclamantul56(nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința57 în...../cu pârâtul58(nume ....., prenume .....),cu 

domiciliul/reședința59 în....., având codul numeric personal60 .....,  

sau 

                                                           
48Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
49Menţiunile se referă la persoana juridică. 
50În raport de calitatea pârâtului şi de obiectul cererii reconvenţionale se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
51Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
52 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
53Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
54Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
55Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
56Menţiunea se referă la persoana fizică. 
57 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
58Se va menţiona în măsura în care pretenţiile formulate prin cererea reconvenţională privesc şi alte 

persoane decât reclamantul. 
59 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
60Se va indica de către pârât, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. 

proc. civ. raportat la art. 194 din C. proc. civ. 
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în contradictoriu cu reclamanta61 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ….. , prin reprezentant62 (nume ....., prenume .....)/cu pârâta63(denumirea 

persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de 

identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar64, prin reprezentant65 (nume 

....., prenume .....),formulăm 

 

 

CERERE RECONVENŢIONALĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună ….., 

având în vedere că pretențiile formulate derivă din același raport juridic invocat 

de către reclamant în susținerea acțiunii formulate/pretențiile formulate sunt 

strâns legate de raportul juridic invocat de reclamant în susținerea acțiunii 

formulate. 

Evaluăm obiectul cererii66la nivelul sumei de ….. 

 

 

În fapt, arătăm că67 ..... 

 

 

                                                           
61Menţiunea se referă la persoana juridică. 
62Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
63Se va menţiona în măsura în care pretenţiile formulate prin cererea reconvenţională privesc şi alte 

persoane decât reclamanta. 
64Se vor indica de către pârât, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. 

proc. civ. raportat la art. 194 din C. proc. civ. 
65Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
66Evaluarea obiectului cererii (şi precizarea modului de calcul) se realizează atunci când acesta este 

evaluabil în bani, ţinându-se cont de regulile prevăzute de art.98-105 C.proc.civ. 
67Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cererii 

reconvenţionale, în raport de obiectul acesteia, evidenţiindu-se şi strânsa legătură cu cererea de chemare în 

judecată (acţiunea introductivă). 
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În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile68 ...... 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea .....  

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri69 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în70 .... exemplare. 

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința71 în72....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea reclamantului/pârâtului, 

persoană fizică73, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând74 

.....  

                                                           
68Se vor indica textele legale, pe care pârâtul îşi întemeiază pretenţiile deduse judecăţii prin cererea 

reconvenţională. 
69Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile sunt 

redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de 

un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei 

limbi, în condițiile legii speciale. 
70Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.  
71 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
72Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
73Dacă reclamantul/ pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai 

în scris la interogatoriu, pârâtul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii reconvenţionale, în două exemplare, 

din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. proc. civ. raportat la art. 194 

alin. (1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
74Se vor menţiona faptele, pe care pârâtul doreşte să le probeze. 
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 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective75: ..... 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă76, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

reclamant/pârât la plata cheltuielilor de judecată77 ocazionate de judecarea cererii 

reconvenţionale.   

 Depunem prezenta cerere reconvenţională, în78 ..... exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de79 ..... şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare80/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant81/extras din registrul public82/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare83. 

 

Data,        Semnătura84, 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului..... 

  

                                                           
75Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
76Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia pârâtului. Se va indica numai dacă pârâtul nu doreşte să 

se prezinte la fiecare termen de judecată. 
77Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilorexperţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare 

şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
78Cererea reconvenţională va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare 

câţi reclamanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă reclamanţii au un reprezentant comun, se poate 

depune un singur exemplar pentru reclamanţi.  
79Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. 
80Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
81Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
82Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
83Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
84Semnătura de pe  cererea reconvenţională trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare în judecată (cerere adiţională) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 204 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C.proc. civ 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 85 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

Termenul86…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul87 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de reclamant88 în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi89 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
85 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
86 Menţiunea se referă la ipoteza în care cererea de modificare este formulată de reclamantul care are 

cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. 
87 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
88 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv aceea de reclamant, astfel cum se menţionează şi în 

cuprinsul art. 204 alin. (1) din C. proc. civ. 
89 Menţiunea nu este obligatorie, atunci când obiectul şi temeiul de drept al cererii, respectiv datele de 

identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa90 (denumirea .....), prin reprezentant91 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., în calitate de reclamantă92, în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi93 sunt (nume ....., prenume ....), 

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința94 

în....., având codul numeric personal95 .....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., 

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

în registrul comerţului96/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice97/contul bancar98, prin reprezentant99 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

 

CERERE DE MODIFICARE/PRECIZARE A CERERII DE 

CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

 

prin care învederăm instanţei faptul că înţelegem să modificăm cererea de chemare 

în judecată sub aspectul părților/obiectului acţiunii/cauza acţiunii şi solicităm 

obligarea pârâtului la100…../precizăm cererea de chemare în judecată în sensul… 

                                                           
90 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
91 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
92 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv aceea de reclamant, astfel cum se menţionează şi în 

cuprinsul art. 204 alin. (1) din C. proc. civ. 
93 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
94 Mențiunea se completează atunci când partea  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ 
95 Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. şi cu condiţia de a se indica în calitate de pârât o altă persoană decât cea chemată în judecată iniţial. 
96 Se completează în cazul persoanele juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului 
97 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
98 Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
99 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
100Formularea cererii modificatoare implică modificarea unuia dintre cele trei elemente esenţiale ale cererii: 

părţi, obiect şi cauză. Astfel, reclamantul poate chema în judecată şi alte persoane pe lângă pârâtul indicat 
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În fapt, arătăm că101 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 204 din C. proc. civ. şi 

art.102 ….. 

 

 

În dovedire103, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/ probei cu interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea ...... 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri104 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în105  .... exemplare. 

 

 

                                                           
iniţial. În ceea ce priveşte cererea adiţională reglementată de art. 204 alin. (2) din C. proc.  civ. nu este 

necesară forma scrisă, fiind una din excepţiile la care se face trimitere prin art. 148 alin. (4) din C. proc. 

civ. Pentru stabilirea termenului legal în care se poate formula cererea adiţională, urmează a se face 

distincţie între cererile formulate în temeiul art. 204 alin. (1) şi art. 204 alin. (2) din C. proc. civ.  
101 Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii adiţionale. 
102 Se vor indica eventualele textele legale de drept substanțial, pe care reclamantul îşi întemeiază noile 

pretenţii. 
103 Ca regulă generală, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. Se vor propune eventualele 

dovezi noi, sub sancţiunea decăderii reclamantului din acest drept. 
104Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
105Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art. 149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința106 în107  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea celui chemat în judecat, 

persoană fizică108, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând109 

.....  

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective110: ..... 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă111, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare adiţională în112 .....exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de113.... şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare114/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
106 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
107Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
108Dacă cel chemat în judecată este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde 

numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii, în două exemplare, din 

momentul depunerii acesteia. 
109Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. 
110Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
111 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată şi nu a precizat deja acest aspect. 
112Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
113Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013, în funcţie de obiectul 

cererii de modificare. 
114 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant115/extras din registrul public116/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare117. 

 

  

Data,        Semnătura118, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului  

 

 

 

 

Cerere numire curator – art. 58 C. proc. civ. 

 

Sediul materiei:  

 Art. 58 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C.proc. civ. 

 

 

Instanţa119 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

                                                           
115 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii 
116 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
117Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
118Semnătura de pe cererea de modificare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
119 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, secţia, completul şi termenul de judecată, 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de judecată 

învestit cu soluţionarea litigiului. 
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Subsemnatul (nume ....., prenume ....),personal/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte120....., în dosarul 

nr...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi121 sunt (nume ....., 

prenume ....) 

sau 

Subscrisa122 (denumirea .....), prin reprezentant123 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte124....., în dosarul 

nr...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi125 sunt (nume ....., 

prenume ....),vă solicităm 

 

Numirea unui curator special 

 

pentru numitul126..... , ce are calitatea de127 ....., în prezenta cauză, ce are ca obiect 

..... 

În fapt, învederăm faptul că128 ....., astfel că se impune numirea unui curator 

special. 

 

                                                           
120 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
121 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
122 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
123 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
124 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
125 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
126 Se va indica persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi fără reprezentant 

legal/ persoana fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi fără ocrotitor legal/persoana faţă de care devine 

incident conflictul de interese/ persoana juridică sau entitatea dintre cele prevăzute de art. 56 alin. (2) care 

nu are reprezentant. 
127 Se va indica şi calitatea procesuală a celui pentru care se solicită desemnarea unui curator special. 
128 Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa este abilitată să dispună numirea unui curator, conform 

art. 58 din C. proc. civ., şi anume: 1. persoana fizică este lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor 

civile şi nu are reprezentant legal, respectiv este îndeplinită condiţia privind urgenţa în soluţionarea cauzei; 

2. persoana fizică are capacitate de exerciţiu restrânsă şi nu are ocrotitor legal, respectiv este îndeplinită 

condiţia privind urgenţa în soluţionarea cauzei; 3. există un conflict de interese între reprezentantul legal şi 

cel reprezentat; 4. persoana juridică sau entitatea dintre cele prevăzute de art. 56 alin. (2) care nu are 

reprezentant. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 58 din C. proc. civ. 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri129: ..... 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar130. 

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare131. 

 

Data,        Semnătura132, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de 

Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

 

 

Cerere de chemare în judecată a altor persoane 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 68-71 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 133 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

Termenul134…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

                                                           
129 Se vor depune înscrisuri care să susţină existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute de lege. 
130 Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
131 Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic. 
132 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
133 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată 

şi termenul de judecată acordat pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la 

dosarul instanţei.  
134 Menţiunea se referă la ipoteza în care cererea de introducere în cauză a altor persoane este formulată de 

părţi care au cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. 
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Subsemnatul135 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte136....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi137 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa138 (denumirea .....), prin reprezentant139 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ...../, în calitate de parte140....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi141 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A ALTOR PERSOANE 

 

 

în ceea ce priveşte pe numitul142  (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința143 în ……, având codul numeric personal144 .......  

sau 

în ceea ce priveşte pe numita145 (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul146 în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate 

fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului147/numărul de înscriere 

                                                           
135 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
136 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal. 
137 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
138 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
139 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
140 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal. 
141 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
142 Se indică persoana chemată în judecată. 
143 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
144Se va indica în măsura în care este cunoscut. 
145 Menţiunea se referă la persoana juridică. 
146 În raport de calitatea părții chemate în judecată, se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
147 Se completează în cazul persoanelor juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
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în registrul persoanelor juridice148/contul bancar149, prin reprezentant150 (nume 

....., prenume .....) pentru ca hotărârea să îi fie opozabilă. 

 

 

În fapt, arătăm că151 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 68 C. proc. civ. 

 

 

În dovedire152, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/ probei cu interogatoriul persoanei chemate forțat în judecată/probei 

cu expertiză judiciară în specialitatea ..... 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri153 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în154  .... exemplare. 

 

                                                           
148 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
149 Se vor indica de către parte, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
150 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
151 Motivele trebuie să ilustreze finalitatea cererii de chemare în judecată a altor persoane, care, de regulă, 

atunci când este introdusă de reclamant, tinde să clarifice statutul dreptului real/de creanţă pe care acesta îl 

afirmă, în sensul recunoaşterii existenţei sale în patrimoniul reclamantului, iar nu în patrimoniul terţului 

chemat în judecată, iar atunci când este formulată de pârât, respingerea cererii principale să aibă efectul 

implicit şi al constatării inexistenţei dreptului real/de creanţă în patrimoniul terţului chemat în judecată. 
152 Mijloacele de probă vor fi solicitate numai pentru a clarifica statutul dreptului real/de creanţă pe care 

reclamantul îl afirmă, în sensul recunoaşterii existenţei sale în patrimoniul său, iar nu în patrimoniul terţului 

chemat în judecată. Atunci când cererea este formulată de pârât, probele vor fi solicitate în scopul constatării 

inexistenţei dreptului real/de creanţă în patrimoniul terţului chemat în judecată.Ca regulă generală, poate fi 

solicitat şi administrat orice mijloc de probă. 
153Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
154Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.  
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința155 în156  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt157 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea celui chemat în judecată, 

persoană fizică158, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând159 

.....  

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective160: ..... 

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă161, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată a altor persoane în162 

.....exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de163.... şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

                                                           
155 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
156Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
157 Se vor menționa pe scurt tezele probatorii pe care partea dorește să le probeze prin administrarea probei 

testimoniale.  
158Dacă cel chemat în judecată este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde 

numai în scris la interogatoriu, iar pârâtul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii, în două exemplare, din 

momentul depunerii acesteia. 
159Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. 
160Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
161 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă aceasta nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
162Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
163Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. 
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reprezentare164/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant165/extras din registrul public166/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare167. 

  

Data,        Semnătura168 , 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…..  

 
Cerere de apel împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de 
chemare in judecată a altor persoane 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 64 alin. (4) C. proc. civ. 

 Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 470 C. proc. civ. 

 Art.68-70 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ.  

 

 

Instanţa169 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

                                                           
164 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
165 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii 
166 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
167 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
168Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 

 
169 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
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Subsemnatul170(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința171 în ....., având 

codul numeric personal172 ....., cu domiciliul procesual ales173 pentru comunicarea 

actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința174 

în ...., având următoarele date de contact175..., personal/reprezentat prin mandatar 

(nume ...., prenume .....)176/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact177 .....  

sau 

Subscrisa178 (denumirea .....), cu sediul179 în ....., având codul unic de 

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

comerţului180/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice181/contul bancar 

....., cu sediul procesual ales182 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința183 în ....., având următoarele date 

de contact184...,  prin reprezentant185 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

                                                           
170 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
171 Mențiunea se completează atunci când apelantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
172 Se completează numai atunci când este exercitată calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. 

a) din C. proc.civ. Menţiunea nu este obligatorie, atunci când se exercită calea de atac a recursului, în 

conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ. 
173 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul/recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă decât cea de domiciliu. 
174Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
175 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
176 Cererea de apel poate fi formulată personal de parte sau de către mandatarul acesteia, fără a fi necesar 

să fie licenţiat în drept.  
177Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
178 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
179 În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
180 Se completează în cazul persoanelor juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
181 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
182 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
183 Mențiunea se completează atunci când reprezentantul apelantului nu locuiește la domiciliu, iar citarea 

se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
184 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
185 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact186 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința 
187în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul188 

în ....., prin reprezentant189 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE APEL 

 

 

împotriva încheierii190 din data de ....., pronunțate de191 ... prin care a fost respinsă, 

ca inadmisibilă, cererea de chemare in judecată a altor persoane, pronunţată în 

dosarul nr...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul ...., în termenul legal de 5192 

zile, prin care solicităm admiterea căii de atac şi schimbarea în tot a încheierii 

atacate, în sensul încuviinţării în principiu a cererii de chemare în judecată a altor 

persoane. 

 

 

În fapt, arătăm că193 ..... 

 

                                                           
186 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
187 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ 
188 În raport de calitatea in timatei se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
189 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
190 Indicarea încheierii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b). 

Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel. 
191 Se va menționa denumirea instanței care a pronunțat încheierea atacată. 
192 Termenul de exercitare a căii de atac este de 5 zile de la pronunţare, pentru partea prezentă sau de la 

comunicare, pentru partea lipsă. 
193 Se vor indica criticile aduse încheierii atacate, respectiv împrejurările care determină admisibilitatea 

cererii de chemare în judecată a altor persoane. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 64 alin. (4) coroborat cu 

art.470194 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri195. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri196 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în197  ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă198, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată199 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de apel, în200  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei201 şi 

împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie 

legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant202/extras din registrul public203/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare204. 

 

 

                                                           
194 Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a apelului împotriva încheierii de 

respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare in judecată a altor persoane, pronunţate în primă instanţă. 
195  În calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. 
196 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate  înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
197 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
198 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă apelantul nu doreşte să 

se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. 
199 Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
200 Cererea de apel va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C. proc. 

civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant 

comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. 
201 Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art.25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013. 
202 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului. 
203 Se va depune atunci cererea de apel este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
204 Se va depune atunci când cererea de apel este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără 

personalitate juridică. 
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Data,        Semnătura205, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului……/Curţii de Apel 

  

                                                           
205 Semnătura de pe cererea de apel trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de intervenție în interes propriu 

 

Sediul materiei:  

 Art.61–62 .C proc. civ 

 Art.64-65 C. proc. civ. 

 Art. 66 alin.(1)-(2) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

 

Instanţa206 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul207(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința208 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales209 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
206Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii către completul de judecată învestit cu 

soluţionarea cauzei. 
207 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
208 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
209 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intervenientul principal 

doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă, decât cea de domiciliu. 
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domiciliul/reședința 210în....., având următoarele date de contact211 ..., 

personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant 

judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul 

profesional în ....., având următoarele date de contact212 .....  

sau 

Subscrisa213 (denumirea .....), cu sediul214 în ....., având codul unic de 

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

comerţului215/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice216/contul bancar  

....., cu sediul procesual ales217 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința218 în ....., având următoarele date 

de contact219..., prin reprezentant220 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact221 .....,  

                                                           
210 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
211 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
212Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
213 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
214 În raport de calitatea intervenientului principal se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 49 din C. proc. 

civ. 
215 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
216 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
217 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intervenientul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
218 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
219 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
220 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
221 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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în contradictoriu cu reclamantul222(nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința223 în..... şi cu pârâtul224(nume ....., prenume .....),cu 

domiciliul/reședința225 în.....,având codul numeric personal226 .....,  

sau 

în contradictoriu cu reclamanta227 (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul în ….. , prin reprezentant228 (nume ....., prenume .....)/cu pârâta229(denumirea 

persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de 

identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de 

înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar230, prin reprezentant231 

(nume ....., prenume .....), formulăm  

 

CERERE DE INTERVENȚIE PRINCIPALĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună ....., 

 

 

În fapt, arătăm că232…..  

                                                           
222Menţiunea se referă la persoana fizică. 
223 Mențiunea se completează atunci când reclamantul a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea se 

va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
224Se va menţiona în măsura în care pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie principală privesc şi 

alte persoane decât reclamantul. 
225 Mențiunea se completează atunci când pârâtul a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
226Se va indica de intervenient în măsura în care este cunoscut. 
227Menţiunea se referă la persoana juridică. 
228Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
229Se va menţiona în măsura în care pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie privesc şi alte persoane 

decât reclamanta. 
230Se vor indica de parte, în măsura în care sunt cunoscute. 
231Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
232Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii de intervenţie principale, precum și faptul că intervenientul pretinde pentru sine sau pentru 

altul dreptul dedus judecății sau un drept strâns legat de dreptul invocat de reclamant. 
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Precizăm că233 ..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.23462 din C. proc. civ./ art. 

66 C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea235  .....  

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri236 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în237....exemplare. 

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința238 în239  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

                                                           
233Se vor detalia motivele potrivit cărora titularul cererii de intervenție în interes propriu apreciază că 

motivele sale justifică pretinderea pentru sine în tot sau în parte a însuși dreptului dedus judecății sau a unui 

drept strâns legat de acesta. 
234 Se vor indica textele legale (normele de drept material), pe care partea îşi întemeiază pretenţiile. 
235 Se va indica natura expertizei, pe care intervenientul principal doreşte să o administreze, în susţinerea 

cererii formulate. 
236 Se vor enumera înscrisurile depuse (vor fi depuse înscrisurile care nu se află la dosarul cauzei şi care 

sunt relevante pentru admisibilitatea cererii de intervenție în interes propriu). Când înscrisurile sunt 

redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de 

un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei 

limbi, în condițiile legii speciale. 
237 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
238 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
239 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
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 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică240, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale 

vizând241 ..... 

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective242: ..... 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă243, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să 

oblige244….. la plata cheltuielilor de judecată245 ocazionate de acest proces.  

 Depunem prezenta cerere în246  ..... exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de247 ..... 

,procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare248/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant249/extras din registrul public250/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare251. 

 

Data,        Semnătura252, 

 

                                                           
240 Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, partea trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de intervenţie, în două exemplare, din 

momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
241 Se vor menţiona faptele, pe care intervenientul principal doreşte să le probeze. 
242 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
243 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia intervenientului. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
244 Se va indica partea cu interese contrare, de regulă, reclamantul. 
245Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
246Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, 

pentru acestea se poate depune un singur exemplar.  
247Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013. 
248Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
249Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al titularului cererii. 
250Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
251Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
252Semnătura de pe cererea de intervenţie trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului/Curții de Apel  
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Cerere de intervenţie accesorie 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 63 C. proc. civ. 

 Art.67 C. proc. civ 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa253 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul254(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința255 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales256 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința257 în....., având următoarele date de contact258 ..., 

personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant 

                                                           
253 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii cererii la dosarul cauzei. 
254 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
255 Mențiunea se completează atunci când intervenientul accesoriu nu locuiește la domiciliu, iar citarea se 

va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
256 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intervenientul accesoriu 

doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă, decât cea de domiciliu. 
257 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
258 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul 

profesional în ....., având următoarele date de contact259 .....  

sau 

Subscrisa260 (denumirea .....), cu sediul261 în ....., având codul unic de 

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

comerţului262/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice263/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales264 pentru comunicarea actelor de procedură 

la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința265 în ....., având 

următoarele date de contact266 ..., prin reprezentant267 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact268 

....., formulăm  

 

 

CERERE DE INTERVENŢIE ACCESORIE 

 

 

prin care înţelegem să susţinem poziţia procesuală a269 …..(nume ....., prenume 

.....)/ (denumirea .....). 

 

 

                                                           
259Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
260 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
261 În raport de calitatea intervenientului accesoriu se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 49 din C. proc. 

civ. 
262 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
263 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
264 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intervenientul accesoriu 

doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
265 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
266 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
267 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
268 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
269 Se indică partea în favoarea căreia se intervine, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal etc. 
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În fapt, arătăm că270..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 63 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea271  .....  

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri272 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în273  ....exemplare. 

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința274 în275  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

                                                           
270 Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele intervenientului accesoriu, în susţinerea cererii formulate,  

respectiv se vor formula apărări în susţinerea părţii în interesul căreia a intervenit, care să determine 

pronunţarea unei hotărâri în favoarea acesteia din urmă. Intervenientul accesoriu trebuie să prezinte în mod 

distinct împrejurările de fapt, din care rezultă interesul său propriu în formularea cererii, interes care este 

distinct de interesul părţii în favoarea căreia a intervenit.  
271 Se va indica natura expertizei, pe care intervenientul accesoriu doreşte să o administreze, în susţinerea 

apărărilor formulate. 
272 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
273 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
274 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
275 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
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 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică276, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale 

vizând277 ..... 

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective278: ..... 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă279, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige280….. 

la plata cheltuielilor de judecată281 ocazionate de acest proces.  

Depunem prezenta cerere de intervenţie accesorie, în282 .....exemplare. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare283/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant284/extras din registrul public285/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare286. 

 

Data,        Semnătura287, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului...../Curţii de Apel  

                                                           
276 Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, partea trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din 

momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
277 Se vor menţiona faptele, pe care intervenientul accesoriu doreşte să le probeze.   
278 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
279 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia intervenientului accesoriu. Se va indica numai dacă 

acesta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
280 Se va indica partea adversă celei în favoarea cărei a intervenit terţul. 
281Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
282Cererea de intervenţie va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte 

părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
283 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
284 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
285 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
286 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
287 Semnătura de pe cererea de intervenţie accesorie trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de apel/recurs împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a 
intervenţiei principale/accesorii 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 64 alin. (4) C. proc. civ. 

 Art. 64 alin. (4) coroborat cu art.470 din C. proc. civ. 

 Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 486 din C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ.  

 

Instanţa288 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul289(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința290 în ....., având 

codul numeric personal291 ....., cu domiciliul procesual ales292 pentru comunicarea 

actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința293 

în ...., având următoarele date de contact294...,  personal/prin mandatar (nume ...., 

                                                           
288 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
289 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
290 Mențiunea se completează atunci când intervenientul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza 

la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
291 Se completează numai atunci când este exercitată calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. 

a) din C. proc.civ. Menţiunea nu este obligatorie, atunci când se exercită calea de atac a recursului, în 

conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ. 
292 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul/recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
293 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
294 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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prenume .....)295/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., 

având următoarele date de contact296 .....  

sau 

Subscrisa297 (denumirea .....), cu sediul298  în ....., având codul unic de 

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

comerţului299/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice300/contul bancar 

....., cu sediul procesual ales301 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința302 în ....., având următoarele date 

de contact303 ..., prin reprezentant304 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact305 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința306 în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul307 

în ....., prin reprezentant308 (nume ....., prenume .....), formulăm  

                                                           
295 Cererea de apel/recurs poate fi formulată personal de parte sau de către mandatarul acesteia, fără a fi 

necesar să fie licenţiat în drept.  
296Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
297 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
298 În raport de calitatea apelantului/recurentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
299 Se completează în cazul societăţilor comerciale, 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, apelantul/recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
302 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
303 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
304 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) art. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
305 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
306 Mențiunea se completează atunci când intimatul a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea acestuia 

se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
307 În raport de calitatea intimatului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 49 din C. proc. civ. 
308 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE APEL/RECURS 

 

 

împotriva încheierii309 din data de ....., pronunțate de310... prin care a fost respinsă, 

ca inadmisibilă, cererea de intervenţie principală/accesorie, pronunţată în dosarul 

nr...../...../....., în termenul legal de 5311 zile, prin care solicităm admiterea căii de 

atac şi schimbarea în tot/modificarea în tot a încheierii atacate, în sensul 

încuviinţării în principiu a intervenţiei principale/accesorii. 

 

 

În fapt, arătăm că312 ..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 64 alin. (4) coroborat cu 

art.470313/art.486314 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri315. 

 

 

                                                           
309 Indicarea încheierii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. 

b)/art. 486 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel/recurs. 
310 Se va menționa denumirea instanței care a pronunțat încheierea atacată. 
311 Termenul de exercitare a căii de atac este de 5 zile de la pronunţare, pentru partea prezentă sau de la 

comunicare, pentru partea lipsă. 
312 Se vor indica criticile aduse încheierii atacate, respectiv împrejurările care determină admisibilitatea 

cererii de intervenţie principale/accesorii formulate. 
313 Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a apelului împotriva încheierii de 

respingere, ca inadmisibilă, a cererii de intervenţie principale/accesorii, pronunţate în primă instanţă. 
314 Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a recursului împotriva încheierii de 

respingere, ca inadmisibilă, a cererii de intervenţie principale/accesorii, pronunţate în apel. 
315  În calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă, însă, în calea de atac 

a recursului, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate cu art. 492 din C. proc. civ. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri316 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în317 ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă318, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe   

intimatul la plata cheltuielilor de judecată319 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de apel/recurs, în320 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei321 şi 

împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie 

legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant322/extras din registrul public323/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare324. 

 

 

Data,        Semnătura325, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului …../Curţii de Apel 

  

                                                           
316 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
317 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
318 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă apelantul/recurentul nu 

doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. 
319 Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
320 Cererea de apel/recurs va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2)/490 cu aplicarea art. 195 din 

C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru 

intimaţi. 
321 Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art. 25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013. 
322 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului/recurentului. 
323 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
324 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
325 Semnătura de pe cererea de apel/recurs trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de disjungere a cererii incidentale 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 66 alin. (2) C. proc. civ. 

 Art. 74 alin. (4) C. proc. civ. 

 Art. 210 alin. (2) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa326 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul327 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar 

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

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de 

parte328....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi329 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa330 (denumirea .....), prin reprezentant331 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
326Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii de disjungere către completul de judecată 

învestit cu soluţionarea cererii principale şi a cererii incidentale. 
327Menţiunea se referă la persoana fizică. 
328Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie. 
329Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
330Menţiunile se referă la persoana juridică. 
331Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte332....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi333 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

CERERE DE DISJUNGERE 

 

prin care solicităm instanţei să dispună judecarea separată, sub un nou număr de 

dosar, a cererii reconvenţionale/cererii de intervenţie principală/de chemare în 

garanţie formulate în dosarul susmenţionat de partea334(nume ....., prenume 

...../denumirea persoanei juridice .....) în contradictoriu cu partea335 (nume ....., 

prenume ...../denumirea persoanei juridice .....) 

 

 

În fapt, arătăm că la data de …… a fost înregistrată cererea 

reconvenţională/cererea de intervenţie principală/de chemare în garanţie 

susmenţionată. 

Întrucât336 ….. , considerăm că judecarea cererii principale este întârziată de 

aceea a cererii incidentale. 

De asemenea, vă învederăm că judecarea separată a celor două cereri este 

admisibilă şi nu contravine interesului unei bune înfăptuiri a justiţiei. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile337 ...... 

 Depunem prezenta cerere de disjungere, în338 ….. exemplare.  

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare339/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

                                                           
332Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
333Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
334Se va menţiona calitatea părţii care a formulat cererea incidentală, a cărei disjungere se solicită. 
335Se va menţiona calitatea părţii împotriva căreia a fost formulată cererea incidentală, a cărei disjungere se 

solicită. 
336Se va argumenta întârzierea în judecarea cererii principale produsă de cererea incidentală. 
337Se vor indica textele legale incidente în funcţie de natura cererii incidentale cu privire la care se solicită 

disjungerea (cerere de intervenţie principală, cerere de chemare în garanţie sau cerere reconvenţională). 
338Cererea de disjungere va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte 

părţi sunt în cererea principală şi cererea incidentală cu privire la care se solicită disjungerea şi un exemplar 

pentru instanță.  
339Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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calităţii de reprezentant340/extras din registrul public341/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare342. 

 

Data,        Semnătura343, 

 

 Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului….   

  

                                                           
340Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
341Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
342Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
343Semnătura de pe cererea de disjungere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de chemare în garanţie 

 

Sediul materiei:  

 Art. 72-74 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C.proc. civ  

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 344 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

Termenul345…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul346 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte347....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi348 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
344 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
345 Menţiunea se referă la ipoteza în care cererea de chemare în garanţie este formulată de părţi care au 

cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. 
346 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
347 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie. În această ultimă ipoteză, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 72 alin. (2) din C. proc. civ. 
348 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa349 (denumirea .....), prin reprezentant350 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., în calitate de parte351....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi352 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN GARANŢIE 

 

 

împotriva numitului353 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința354 în 

……, având codul numeric personal355 .......  

sau 

 împotriva numitei356 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul357 în ....., 

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

în registrul comerţului358/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice359/contul bancar360, prin reprezentant361 (nume ....., prenume .....)  

 

 

                                                           
349 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
350 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
351 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie. În această ultimă ipoteză se vor avea în vedere dispoziţiile art. 72 alin. (2) din C. proc. civ. 
352 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
353 Se indică persoana chemată în garanţie. 
354 Mențiunea se completează atunci când persoana chemată în garanție nu locuiește la domiciliu, iar citarea 

se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
355Se va indica în măsura în care este cunoscut. 
356 Menţiunea se referă la persoana juridică. 
357 În raport de calitatea persoanei chemate în garanție şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ 
358 Se completează în cazul persoanele juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
359 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
360 Se vor indica de către parte, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
361 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea 

celui chemat în garanţie la362 …... 

 

 

În fapt, arătăm că363 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 72 şi art. 73 din C. proc. civ. 

şi art.364 ….. 

 

 

În dovedire365, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea366 ..... 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri367 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în368.... exemplare. 

 

 

                                                           
362 Se va menționa pretenția părții care formulează cererea de chemare în garanție. 
363 Motivele trebuie să ilustreze admisibilitatea cererii în materie/în litigiul dedus judecăţii, raportul juridic 

care determină introducerea în cauză a chematului în garanţie, respectiv formularea pretenţiilor faţă de 

acesta din urmă, să sublinieze interesul părţii care formulează această cerere, şi care priveşte garantarea sau 

despăgubirea sa în ipoteza în care va cădea în pretenţii, precum şi legătura de subordonare dintre cererea 

de chemare în judecată şi cererea de chemare în garanţie. 
364 Se vor indica textele legale (normele de drept substanțial), pe care partea îşi întemeiază pretenţiile. 
365 Ca regulă generală, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. 
366 Se va indica natura expertizei, pe care partea doreşte să o administreze, în susţinerea cererii formulate. 
367Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
368Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art. 149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 



57 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința369 în370  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea celui chemat în garanţie, 

persoană fizică371, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând372 

.....  

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective373: ..... 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă374, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

Depunem prezenta cerere de chemare în garanţie în375 .....exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de376.... şi procura 

în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare377/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant378/extras din registrul public379/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare380. 

                                                           
369 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
370Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
371Dacă cel chemat în garanţie este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde 

numai în scris la interogatoriu, titularul cererii trebuie să ataşeze interogatoriul cererii, în două exemplare, 

din momentul depunerii acesteia. 
372Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. 
373Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
374 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă aceasta nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
375Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru părţi.  
376Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, în 

funcţie de obiectul cererii de chemare în garanţie. 
377 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
378 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii 
379 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
380 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
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 Data,        Semnătura381, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…..  

Cerere de apel/recurs împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii 

de chemare în garanție 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 74 alin. (2) raportat la art. 64 alin. (4) C. proc. civ. 

 Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 470 din C. proc. civ. 

 Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 486 din C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa382 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul383(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința384 în ....., având 

codul numeric personal385 ....., cu domiciliul procesual ales386 pentru comunicarea 

actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința387 

                                                           
381 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
382 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
383 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
384 Mențiunea se completează atunci când apelantul/recurentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.  
385 Se completează numai atunci când este exercitată calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. 

a) din C. proc.civ. Menţiunea nu este obligatorie, atunci când se exercită calea de atac a recursului, în 

conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ. 
386 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul/recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
387 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
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în ...., având următoarele date de contact388..., personal/prin mandatar/prin 

reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ...., prenume .....)389/prin avocat 

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de 

contact390 .....  

sau 

Subscrisa391 (denumirea .....), cu sediul392 în ....., având codul unic de 

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

comerţului393/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice394/contul bancar 

.....,cu sediul procesual ales395 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința396 în ....., având următoarele date 

de contact397..., prin reprezentant398 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact399 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința400 în.....,  

sau 

                                                           
388 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
389 Cererea de apel/recurs poate fi formulată personal de parte sau de către mandatarul acesteia, fără a fi 

necesar să fie licenţiat în drept.  
390Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
391 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
392 În raport de calitatea apelantului/recurentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
393 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
394 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
395 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care apelantul/recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
396 Mențiunea se completează atunci când apelanta/recurenta nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
397 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
398 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
399 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
400 Mențiunea se completează atunci când intimatul a indicat că  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
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în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul401 

în ....., prin reprezentant402 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE APEL/RECURS 

 

 

împotriva încheierii403 din data de ....., prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, 

cererea de chemare în garanție pronunţată în dosarul nr...../...../....., de către 

Judecătoria/Tribunalul ....., în termenul legal de 5404 zile, prin care solicit admiterea 

căii de atac şi schimbarea în tot/modificarea în tot a încheierii atacate, în sensul 

încuviinţării în principiu a cererii de chemare în garanție. 

 

 

În fapt, arătăm că405 ..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 74 alin. (2) raportat la art. 64 

alin. (4) coroborat cu art.470406/art.486407 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri408. 

                                                           
401 În raport de calitatea intimatei se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ 
402 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
403 Indicarea încheierii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. 

b)/art. 486 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel/recurs. 
404 Termenul de exercitare a căii de atac este de 5 zile de la pronunţare, pentru partea prezentă sau de la 

comunicare, pentru partea lipsă. 
405 Se vor indica criticile aduse încheierii atacate, respectiv împrejurările care determină admisibilitatea 

cererii de chemare în garanție formulate. 
406 Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a apelului împotriva încheierii de 

respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în garanție, pronunţate în primă instanţă. 
407 Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a recursului împotriva încheierii de 

respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în garanție, pronunţate în apel. 
408  În calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă, însă, în calea de atac 

a recursului, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate cu art. 492 din C. proc. civ. 

Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri409 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în410 ....exemplare. 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă411, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) 

din C. proc. civ. 

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimatul 

la plata cheltuielilor de judecată412 ocazionate de acest proces. 

Depunem prezenta cerere de apel/recurs, în .....413 exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei414 şi 

împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie 

legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant415/extras din registrul public416/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare417. 

 

 

Data,        Semnătura418, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului….. 

                                                           
legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
409 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
410 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
411 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă apelantul/recurentul nu 

doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. 
412 Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
413 Cererea de apel/recurs va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2)/490 cu aplicarea art. 195 din 

C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru 

intimaţi. 
414 Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art.25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013. 
415 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului/recurentului. 
416 Se va depune atunci cererea de apel/recurs este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
417 Se va depune atunci când cererea de apel/recurs este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi 

fără personalitate juridică. 
418 Semnătura de pe cererea de apel/recurs trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de arătare a titularului dreptului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 75 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 419 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

Termenul420…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul421 (nume ....., prenume ....), personal//prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de pârât în dosarul 

nr...../...../....., în care părţi422 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa423 (denumirea .....), prin reprezentant424 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
419 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată 

şi termenul de judecată acordat pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la 

dosarul instanţei.  
420 Menţiunea se referă la ipoteza în care pârâtul are cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. 
421 Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea procesuală activă în formularea cererii de arătare a 

titularului dreptului aparţine numai pârâtului. 
422 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
423 Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea procesuală activă în formularea cererii de arătare a 

titularului dreptului aparţine numai pârâtului 
424 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  



64 

 

sediul profesional în ...../ , în calitate de pârâtă în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi425 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE ARĂTARE A TITULARULUI DREPTULUI 

 

 

în ceea ce priveşte pe numitul426  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința427 în ……, având codul numeric personal428 .......  

sau 

în ceea ce priveşte pe numita429 (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul430 în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate 

fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului431/numărul de înscriere 

în registrul persoanelor juridice432/contul bancar433, prin reprezentant434 (nume 

....., prenume .....). 

 

 

În fapt,  arătăm că435 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 75 C. proc. civ. 

                                                           
425 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
426 Se indică persoana arătată ca titular al dreptului. 
427 Mențiunea se completează atunci când persoana arătată ca titular al dreptului nu locuiește la domiciliu, 

iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
428Se va indica în măsura în care este cunoscut. 
429 Menţiunea se referă la persoana juridică. 
430 În raport de persoana arătată ca titular al dreptului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
431 Se completează în cazul persoanele juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
432 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
433 Se vor indica de către parte, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
434 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
435 Din motivare trebuie să rezulte cât mai clar ipoteza prevăzută de lege, respectiv împrejurarea că pârâtul 

deţine un bun pentru cel arătat ca titular al dreptului sau exercită în numele acestuia un drept asupra lucrului 

asupra căruia poartă dreptul pretins de reclamant. 
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În dovedire436, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri437 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în438  .... exemplare. 

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința439 în440  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă441, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

Depunem prezenta cerere de arătare a titularului dreptului în442 .....exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de443.... procura 

în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare444/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
436 Mijloacele de probă vor fi solicitate numai pentru a dovedi că pârâtul deţine un bun pentru altul sau că 

exercită în numele altuia un drept asupra bunului respectiv. Ca regulă generală, poate fi administrat orice 

mijloc de probă,  nu numai proba cu înscrisuri sau proba testimonială. 
437Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
438Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.  
439 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
440Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
441 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă aceasta nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
442Cererea de arătare a titularului dreptului va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în 

atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau 

partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
443Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013. 

 444 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant445/extras din registrul public446/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare447. 

  

Data,        Semnătura448, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel  

  

                                                           
445 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
446 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
447 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
448Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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 Întâmpinare la cererea de chemare în judecată  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 205-208 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa449 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul450(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința451 în ....., având 

codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales452 pentru comunicarea 

actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința453 

în....., având următoarele date de contact454...,  personal/prin mandatar/ prin 

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

prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele 

date de contact455 .....  

sau 

                                                           
449 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată ce va soluţiona cererea. 
450 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
451 Mențiunea se completează atunci când pârâtul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
452 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
453 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
454 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
455Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa456 (denumirea .....), cu sediul457 în ....., având codul unic de 

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

comerţului458/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice459/contul bancar 

....., cu sediul procesual ales460 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința461 în ....., având următoarele date 

de contact462...,  prin reprezentant463 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact464 .....  

în contradictoriu cu reclamantul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința465 în.....,  

sau 

în contradictoriu cu reclamanta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant466 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

ÎNTÂMPINARE467 LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

                                                           
456 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
457 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 

conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
458 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
459 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
460 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, se doreşte comunicarea actelor 

de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
461 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
462 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
463 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
464 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
465 Mențiunea se completează atunci când partea a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
466 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
467 Conform art. 208 C. proc. civ. întampinarea este obligatorie în afară de cazurile în care legea prevede în 

mod expres altfel, ca de exemplu in cazul ordonanţei preşedintiale. Nedepunerea întâmpinarii în termenul 

prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în 

afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. 
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prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale 

( de procedura şi de fond)468….. iar, în ceea ce privește fondul drepturilor deduse 

judecății să respingă cererea de chemare în judecată formulată ca neîntemeiată. 

 

În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm 

următoarele apărari pentru fiecare pretenție/capăt de cerere469 ..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ. şi art. 
470 ….. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea .....  

 

    În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri471 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în472 ....exemplare. 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința473 în474  ....., pentru dovedirea 

următoarelor apărari si exceptii..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

                                                           
468 Se vor indica excepţiile ce se solicită a fi invocate  raportat la cererea de chemare în judecată. 
469 Se vor prezenta apărarile, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de fiecare 

pretenţie ridicată de reclamant în cadrul cererii de chemare în judecată.  
470 Se vor indica textele legale (normele de drept substanțial), pe care pârâtul îşi întemeiază apărările şi 

excepţiile. 
471 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
472 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
473 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
474 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
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 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea reclamantului persoană 

fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor 

art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând475 ..... 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective476: ..... 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă477, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta întâmpinare, în478 .....exemplare. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare479/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant480/extras din registrul public481/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare482. 

 

Data,        Semnătura483, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului….. 

  

                                                           
475 Se vor menţiona faptele, pe care pârâtul doreşte să le probeze. 
476 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
477 Menţiunea este facultativă Se va indica numai dacă pârâtul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de 

judecată. 
478  Întâmpinarea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă reclamanţii au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
479 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
480 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
481 Se depune atunci întâmpinarea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
482 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără 

personalitate juridică. 
483 Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Răspuns la întâmpinarea formulată la cererea de chemare în judecată  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 201 alin. (2) C.proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa484 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul485 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte486....., în 

dosarul nr...../...../.....,  

sau 

Subscrisa487 (denumirea .....), prin reprezentant488 (nume ....., prenume .....)/prin 

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte489....., în dosarul nr...../...../....., 

în care părţi490 sunt (nume ....., prenume ....),  

 

                                                           
484 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea ataşării răspunsului la întâmpinare la dosar. 
485 Menţiunea se referă la persoana fizică. 
486 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant. 
487 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
488 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
489 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant. 
490 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința491 în.....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul492 în 

....., prin reprezentant493 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE494 

 

 

prin care solicităm instanţei să respingă excepţiile procesuale ( de procedură şi de 

fond) invocate de pârât, prin întâmpinare, şi apărările pe fondul cauzei invocate de 

acesta, ca neîntemeiate. 

 

În fapt, arătăm că excepţiile invocate de pârât prin întâmpinare sunt neîntemeiate 

pentru următoarele motive495 ..... 

De asemenea susţinem că apărările invocate de pârât cu privire la fondul cauzei 

sunt neîntemeiate pentru următoarele motive496..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 201 alin. (2) C.proc. civ. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă497, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

                                                           
491 Mențiunea se completează atunci când pârâtul a indicat că  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. 
492 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 

conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 49 din C. proc. civ. 
493 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
494 Conform art. 201 alin. (2) C. proc. civ. depunerea răspunsului întâmpinare este obligatorie pentru 

reclamant. 
495 Se vor prezenta apărările, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de fiecare 

excepţie invocată de pârât în cadrul întâmpinării.  
496 Se vor prezenta pe larg motivele pentru care reclamantul consideră că susţinerile pârâtului pe fondul 

cauzei sunt neîntemeiate.  
497 Menţiunea este facultativă. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare 

termen de judecată şi nu a făcut această menţiune în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 
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Depunem prezentul răspuns la întâmpinare  într-un exemplar498.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia 

de reprezentare499/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant500/extras din registrul public501/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare502. 

 

Data,        Semnătura503, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…..  

  

                                                           
498  Răspunsul la întâmpinare va fi depus într-un singur exemplar, în conformitate cu art. 201 alin. (2) din 

C. proc. civ., pârâtul urmând să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia de la dosarul cauzei.  
499 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
500 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
501 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
502 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
503 Semnătura de pe răspunsul la întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecată 

 

Sediul materiei:  

 Art. 41-42 C. proc. Civ 

 Art.44 C. proc. civ 

 Art. 46-47 C. proc. civ 

 Art.49 alin.(1)-(2) C.proc. civ. 

 Art.50 C.proc. civ. 

 Art. 54 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa504 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul505 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin 

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

...../prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate 

de parte506....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi507 sunt (nume ....., prenume 

....) 

sau 

                                                           
504Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii de recuzare către completul de judecată 

învestit cu soluţionarea cererii principale, incidentale. 
505Menţiunea se referă la persoana fizică. 
506Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, intervenient 

accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. 
507Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa508 (denumirea .....), prin reprezentant509 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte510....., în dosarul 

nr...../...../....., în care părţi511 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm  

 

 

CERERE DE RECUZARE512 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună admiterea cererii formulate 

împotriva513….. 

 

 

În fapt, arătăm că514 ….., împrejurare în raport de care devine incident cazul 

de incompatibilitate prev. de art.515 ….. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile516 ..... 

 

 

 

                                                           
508Menţiunile se referă la persoana juridică. 
509Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
510Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
511Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
512Cererea de recuzare va fi depusă, în conformitate cu art. 46- art.47 din C. proc. civ., în fața instanței din 

care face parte judecătorul. 
513Se va menţiona numele judecătorului. 
514 Se vor menționa împrejurările în raport de care se apreciază că sunt incidente motivele de recuzare 

invocate. 
515 Se vor indica textele legale în funcţie de motivul de recuzare invocat. 
516Se vor indica textele legale incidente în funcţie de natura cererii de recuzare. 



76 

 

Atașăm dovada achitării taxei judiciare de timbru de 100517 lei și depunem 

prezenta într-un singur exemplar518  

 

Data,        Semnătura519, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel  

  

                                                           
517 Taxa judiciară de timbru este stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din OUG nr. 

80/2013. 
518 Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
519Semnătura de pe cererea de recuzare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de strămutare  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 140-142 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul520(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința521 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales522 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința523  în....., având următoarele date de contact524..., personal/reprezentat prin 

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

...../prin avocat  (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact525 ....., în calitate de526….. în dosarul527 ..... aflat pe rolul 

..... Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel….. 

sau 

                                                           
520 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
521 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
522 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, petentul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
523 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
524 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
525Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica în privinţa 

reprezentantului: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
526 Se va preciza calitatea deţinută de parte în dosarul a cărei strămutare se solicită.  
527 Se indică numărul dosarului a cărui strămutare se solicită. 
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Subscrisa528 (denumirea .....), cu sediul529 în ....., având codul unic de 

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

comerţului530/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice531/contul bancar 

....., cu sediul procesual ales532 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința533  în ....., având următoarele date 

de contact534..., prin reprezentant535 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact536 ....., în calitate de537….. în dosarul538 ..... 

aflat pe rolul ..... Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel….. 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința539  în....., având codul numeric personal540 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul541 în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate 

fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului542/numărul de înscriere 

                                                           
528 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
529 În raport de calitatea petentului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct. (3) şi (4) din C. proc. civ. 
530 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
531 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
532 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, petentul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
533 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
534 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
535 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
536 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
537 Se va preciza calitatea deţinută de parte în dosarul a cărei strămutare se solicită 
538 Se indică numărul dosarului a cărui strămutare se solicită şi calitatea deţinută de parte în cadrul acestuia. 
539 Mențiunea se completează atunci când partea a indicat că  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
540 Se va indica de către petent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. 
541 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 

conformitate cu art.155 alin. (1) pct. (3) şi (4) din C. proc. civ. 
542 Se completează în cazul persoanele juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
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în registrul persoanelor juridice543/contul bancar544, prin reprezentant545 (nume 

....., prenume .....), formulăm  

 

 

 

CERERE DE STRĂMUTARE 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

strămutarea judecării procesului ce formează obiectul dosarului nr. ….. aflat pe 

rolul Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel ….. şi suspendarea judecării  

procesului până la soluţionarea prezentei cereri546. 

 

 

În fapt, arătăm că547 …..   

 

 

Situaţia de fapt expusă este de natură să creeze îndoieli în privinţa 

imparţialităţii judecătorului/judecătorilor cauzei, motiv pentru care se impune 

strămutarea judecării procesului la o altă instanţă de acelaşi grad. 

 

 

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile548 ….. 

                                                           
543 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
544 Se vor indica de către petent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
545 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
546 Potrivit art. 143 din C. proc. civ., partea are posibilitatea de a solicita şi suspendarea judecăţii procesului, 

până la soluţionarea cererii de strămutare. 
547 Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru stabilirea existenţei bănuielii 

legitime; pot constitui spre ex. motive de strămutare: calitatea de rudă a părţii adverse cu unul dintre 

magistraţii, ce deţine o funcţie de conducere la instanţa respectivă; prestigiul de care se bucură partea 

adversă în localitatea sau în zona în care funcţionează instanţa; importanţa procesului pe plan local – 

rezultatul procesului afectează o mare parte a comunităţii locale etc.; potrivit art. 141 alin. (2) din C. proc. 

civ. strămutarea pentru motiv de siguranţă publică poate fi solicitată doar de procurorul general de la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
548 Se vor indica textele legale, pe care petentul îşi întemeiază cererea de strămutare, respectiv dispoziţiile 

art. 140 alin. (1) din C. proc. civ.   



80 

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri549 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în550 ....exemplare. 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă551, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 

2) din C. proc. civ.  

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în552 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 de lei553,  

recipisa de consemnare a cauţiunii în cuantum de 1000 lei554  şi procura în 

original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare555/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant556/extras din registrul public557/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare558. 

 

Data,        Semnătura559, 

 

 

                                                           
549 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
550 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
551 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia petentului. Se va indica numai dacă petentul nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
552 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează 

în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe 

calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea.  
553 Taxa de timbru este stabilită conform art. 9 lit. b) din OUG nr. 80/2013. 
554 Potrivit art. 143 din C. proc. civ., în măsura în care s-a solicitat şi suspendare judecăţii, partea are 

obligaţia de a ataşa recipisa de consemnare a unei cauţiuni în cuantum de 1000 lei.  
555 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
556 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
557 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
558 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
559 Semnătura de pe cererea de strămutare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Domnului Preşedinte al Curţii de Apel…../al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie560 

 

 

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma 
scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de 
lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită. 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 6 alin.(1) lit. d)-16 O.U.G. nr. 51/2008  

 Art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 

 Art. 148-151 C. proc. civ 

 

 

Instanţa 561 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul562 (nume ....., prenume ....), cu domiciliul/ reședința563 în564 ....., 

având codul numeric personal ....., personal/prin mandatar/prin reprezentant 

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

                                                           
560 Potrivit art. 142 din C. proc. civ. competenta de soluţionare a cererii de strămutare aparţine fie Curţii de 

Apel, în cazul cererii întemeiate pe motivul de bănuială legitimă, dacă instanţa de la care se solicită 

strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia, fie Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, în cazul cererii întemeiate pe motiv de bănuială legitimă, dacă strămutarea se solicită de la o curte 

de apel, precum şi în cazul cererii întemeiate pe motiv de siguranţă publică.  
561 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
562 Mențiunea se referă la o persoană fizică, conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.51/2008, 

pentru persoanele juridice prevăzându-se posibilitatea de a beneficia de facilități sub formă de reduceri, 

eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile prev. de art. 42 alin. (2), art. 43-

44 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 
563 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
564 Se va menţiona adresa completă a petentului (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
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prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte565....., în dosarul 

nr...../...../....., având ca obiect…., în care părţi566 sunt (nume ....., prenume ....), 

formulăm 

 

 

CERERE DE ACORDARE A AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR567 

 

sub forma scutirii/reducerii/eşalonării (cu precizarea perioadei de eșalonare 

solicitate) sau amânării de la plata taxelor judiciare568.  

 

În fapt, arătăm că, prin rezoluţia/încheierea de la data de…., 

instanţa/executorul judecătoresc a stabilit în sarcina mea obligaţia de a achita o 

taxă judiciară de timbru în cuantum de…. 

Precizăm că569…. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit. d)-16 din 

O.U.G. n. 51/2008. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

                                                           
565 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât-reclamant, intervenient principal; în 

cursul executării silite, calitatea procesuală este de creditor, debitor sau terţ poprit. 
566 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
567 În ipoteza în care cererea de ajutor public judiciar se referă la taxa judiciară de timbru stabilită pentru 

cererea de chemare în judecată introductivă supusă regularizării, această cerere trebuie formulată de către 

reclamant, în termen de 5 zile de la primirea comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 80/2013.  
568 Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în 

oricare dintre formele prevăzute la art. 6; prin urmare, formele de ajutor susceptibile de a fi acordate cumulat 

(de exemplu, reducerea şi eşalonarea, reducerea şi amânarea) pot fi solicitata în această modalitate. 
569 Motivarea se va axa pe informaţiile care permit calcularea venitului mediu net lunar pe membru de 

familie (a se vedea art. 5 din O.U.G. 51/2008 pentru definiţia legală a familiei); în măsura în care valoarea 

acestuia depăşeşte 300 lei, se vor preciza împrejurările relevante pentru a putea reţine ipoteza legală potrivit 

căreia costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze solicitantului accesul efectiv 

la justiţie. 

Prezentarea stării materiale a solicitantului şi a familiei sale se realizează prin indicarea veniturilor sale şi 

ale membrilor familiei, precum şi a obligaţiilor de întreţinere sau de plată. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri570 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplarexemplar. 

Depunem şi declaraţia pe propria răspundere, obligatorie potrivit art. 14 alin. 

(1), teza a II-a din O.U.G. nr. 51/2008.571 

Depunem prezenta într-un singur exemplar572.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare573/copie legalizată de pe înscrisul doveditor 

al calităţii de reprezentant574/extras din registrul public575/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare576. 

  

Data,        Semnătura577, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de 

Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
570 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
571 Potrivit acestei dispoziţii legale, cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a 

solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, 

în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. 
572 Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
573 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
574 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
575 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
576 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
577Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma plăţii 
onorariului de avocat, expert, traducătorului, interpretului sau onorariului 
executorului judecătoresc 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 6 alin.(1) lit. a)-c) - 16 O.U.G. nr. 51/2008  

 Art. 148-151 C. proc. civ 

 

 

Instanţa 578 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul579 (nume ....., prenume ....), cu domiciliul/ reședința580 în581 ....., 

având codul numeric personal ....., personal//prin mandatar/prin reprezentant 

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

prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte582....., în dosarul 

nr...../...../....., având ca obiect…., în care părţi583 sunt (nume ....., prenume ....), 

formulăm 

 

 

 

CERERE DE ACORDARE A AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR 

                                                           
578 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
579 Mențiunea se referă la persoană fizică, conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.51/2008.  
580 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
581 Se va menţiona adresa completă a petentului (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
582 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient principal, etc. 
583 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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sub forma plăţii onorariului pentru asistenţă prin avocat584/plăţii expertului, 

traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului/plăţii onorariului 

executorului judecătoresc585. 

 

 

În fapt, arătăm că586.… . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit. a)-c)-16 din 

O.U.G. nr. 51/2008. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri587 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplar. 

 

 

                                                           
584 În sensul art.6 lit. a) din O.U.G. 51/2008, prin asistenţă prin avocat se înţelege asigurarea reprezentării, 

asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea 

unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu. 
585 Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în 

oricare dintre formele prevăzute la art. 6; prin urmare, formele de ajutor susceptibile de a fi acordate cumulat 

pot fi solicitate în această modalitate. 
586 Motivarea se va axa pe informaţiile care permit calcularea venitului mediu net lunar pe membru de 

familie (a se vedea art. 5 din O.U.G. nr. 51/2008 pentru definiţia legală a familiei); în măsura în care 

valoarea acestuia depăşeşte 300 lei, se vor preciza împrejurările relevante pentru a putea reţine ipoteza 

legală potrivit căreia costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze solicitantului 

accesul efectiv la justiţie. 

Pentru ipoteza solicitării ajutorului sub forma plăţii onorariului pentru asistenţă prin avocat, solicitantul va 

arăta şi motivele pentru care acest serviciu este necesar (de exemplu, lipsa cunoştinţelor juridice, 

complexitatea ridicată a litigiului). 

Pentru ipoteza solicitării ajutorului sub forma plăţii expertului, traducătorului, interpretului, solicitantul va 

preciza că această plată îi incumbă. 
587 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
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Depunem şi declaraţia pe propria răspundere, obligatorie potrivit art. 14 alin. 

(1), teza a II-a din O.U.G. nr. 51/2008.588 

Depunem prezenta într-un singur exemplar589.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare590/copie legalizată de pe înscrisul doveditor 

al calităţii de reprezentant591/extras din registrul public592/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare593. 

  

Data,         Semnătura594, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de 

Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
588 Potrivit acestei dispoziţii legale, cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a 

solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, 

în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. Declarația nu este necesară în ipoteza în 

care obiectul cererii de ajutor public judiciar privește taxa judiciară de timbru. 
589 Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
590 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
591 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
592 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
593 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
594 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită acordarea ajutorului 
judiciar 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 14 O.U.G. nr. 51/2008  

 

Instanţa 595 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

Declaraţie, 

 

 

Subsemnatul596 (nume ....., prenume ....), cu domiciliul/ reședința597 în598 

....., având codul numeric personal .....,personal, în calitate de parte599....., în 

dosarul nr...../...../.....,aflat pe rolul instanţei ..... 

 

DECLAR 

 

cunoscând dispoziţiile art.326600 Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, pe 

proprie răspundere că, în cursul ultimelor 12 luni, nu am mai beneficiat de ajutor 

public judiciar/am beneficiat de ajutor public judiciar sub forma601 .....  

                                                           
595 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
596 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
597 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
598 Se va menţiona adresa completă a petentului (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
599 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, intervenient principal, etc. 
600 Conform art. 326 Cod penal declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 Cod penal (funcţionar public) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea 

în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când conform legii sau 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
601 Partea va indica forma sub care i s-a acordat ajutorul public judiciar indicând una din modalităţile 

revăzute de art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008. 
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Menţionez că ajutorul public acordat a fost pentru cauza602 ...../...../....., a 

Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel .....în cuantum de …..lei. 

 

Data,        Semnătura603, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel  

  

                                                           
602 Se va menţiona numărul dosarului, în care partea a beneficiat anterior de ajutor public judiciar. 
603Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reexaminare ajutor public 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 15 alin. (2) O.U.G. nr. 51/2008 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa604 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Termen605 .... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul606 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar 

convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte607....., în dosarul nr...../...../....., 

în care părţi608 sunt (nume ....., prenume ....) formulăm 

 

CERERE DE REEXAMINARE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII NR..... 

DIN DATA DE ....609 

 

                                                           
604 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării. 
605Se va menționa termenul de judecată în acele situații în care, în situația reclamantului, se impune 

achitarea unei taxe suplimentare pentru ipoteza în care, de exemplu, acesta modifică cererea și/sau 

majorează câtimea obiectului cererii, în condițiile stipulate de art. 204 C. proc.civ. ,iar pentru celelalte părți, 

în toate cazurile. 
606Poate fi vorba doar despre o persoană fizică, conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.51/2008, 

pentru persoanele juridice prevăzându-se posibilitatea de a beneficia de facilități sub formă de reduceri, 

eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile prev. de art. 42 alin. (2), art. 43-

44 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 
607Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient principal, etc. 
608Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
609Se va menționa numărul și data pronunțării încheierii din ședința camerei de consiliu.  
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     În fapt, arătăm că, prin încheierea de şedinţă610..... pronunţată la data de ....., 

s-a dispus admiterea în parte/respingerea cererii de ajutor public judiciar. 

 Învederăm că încheierea instanței este nelegală și netemeinică611 ....., motiv 

pentru care solicităm admiterea cererii de reexaminare și în consecință, admiterea 

cererii de ajutor public judiciar sub forma612.... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.15 alin. (2) din O.U.G. nr. 

51/2008. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri ..... 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar613. 

 

Data,         Semnătura614, 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie ..... 

  

                                                           
610Este necesar să se identifice, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus respingerea cererii de 

ajutor public judiciar. 
611Se vor indica împrejurările care justifică nelegalitatea/netemeinicia încheierii contestate.  
612Se va menționa care anume dintre formele de ajutor public judiciar se solicită, în sensul dispozițiilor art. 

6 și 7 din O.U.G. nr. 51/2008.  
613Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ 
614Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere facilităţi taxă de timbru – persoane juridice 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 42 alin. (2)–(4) O.U.G. nr. 80/2013 

 Art. 43 O.U.G. nr. 80/2013  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 615 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subscrisa616 (denumirea .....), prin reprezentant617 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte618....., în dosarul nr...../...../....., 

în care părţi619 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

CERERE DE ACORDARE FACILITĂŢI PENTRU PLATA 

TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU 

 

                                                           
615Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare în vederea soluţionării cererii. 
616Titularul cererii este o persoană juridică. 
617Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
618Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, intervenient principal, apelant, recurent, 

etc. 
619Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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prin care solicităm acordarea de facilităţi sub forma reducerii/eşalonării şi/sau 

amânării pentru plata acestor taxei620..... 

 

 

În fapt, arătăm că, prin rezoluţia/încheierea de şedinţă din data de…., instanţa 

a stabilit pentru cererea de chemare în judecată/intervenţie principală/apel/recurs, 

în sarcina subsemnatei obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum 

de ….. lei. 

Precizăm că621…. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 42 alin. (2) lit. …..- alin. 

(4) din O.U.G. 80/2013.  

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri622 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul. 

Depunem prezenta într-un singur exemplar623.  

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare624/copie 

legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant625/extras din 

                                                           
620Potrivit art. 42 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, în cazul persoanelor juridice nu se pot acorda facilităţi 

sub forma scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru. De asemenea, reducerea taxei de timbru poate fi 

acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii, conform art. 42 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 80/2013. 
621Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa este abilitată să dispună acordarea facilităţilor la plata 

taxelor judiciare de timbru, urmând a se dezvolta motivele aferente fiecărei ipoteze incidente: cuantumul 

taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; plata integrală a 

taxei de timbru nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori 

bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate; sunt incidente împrejurări excepţionale, faţă de 

situaţia economico-financiară a persoanei juridice, în raport de care se apreciază că plata taxei de timbru, 

la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. 
622Se vor enumera înscrisurile depuse (de exemplu, documentele ce atestă situaţia economico-financiară pe 

ultimele 3 luni de activitate), cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
623Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
624Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
625Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentei. 
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registrul public626/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de 

reprezentare627. 

  

Data,         Semnătura628, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului .....Curţii de Apel/Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
626Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
627Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
628Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa629 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul630(nume .....,prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar /prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte631....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi632 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa633 (denumirea .....), prin reprezentant634 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
629Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare. 
630Menţiunile se referă la persoana fizică 
631Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/apelant/recurent, etc. 
632Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
633Menţiunile se referă la persoana juridică. 
634Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte635....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi636 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE REEXAMINARE637 ÎMPOTRIVA MODULUI DE 

STABILIRE A TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU 

 

 

stabilite prin rezoluţia/încheierea de şedintă638 ...... pronunţată în camera de 

consiliu/şedinţă publică la data de ..... şi care a fost la comunicată  la data de ….. , 

prin care solicităm instanţei să constate că taxa de timbru datorată este în cuantum 

de639 ….. şi nu de ……,cum a reţinut instanţa de judecată/cererea este scutită de plata 

taxei de timbru. 

 

 

 

În fapt, arătăm că prin rezoluţia/ încheierea de şedinţă pronunţată în camera 

de consiliu/şedinţă publică la data de ....., instanţa de judecată a reţinut că aferent 

cererii640….. formulate, datorăm o taxă de timbru în cuantum de ….. 

Considerăm că nu datorăm respectiva taxă de timbru/ datorăm o taxă de 

timbru în cuantum de641 ….. şi nu de642 …… , deoarece643 ..... 

 

 

                                                           
635Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/apelant/recurent, etc. 
636Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
637Cererea de reexaminare se formulează în scris, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 din C. proc. civ, 

și, în termen de 3 zile de la data comunicării obligației de achitare a taxei judiciare de timbru, în conformitate 

cu art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013. 
638Este important să se identifice, în cuprinsul cererii, actul procedural, prin care s-a determinat timbrajul 

contestat. 
639Se va menţiona cuantumul taxei judiciare de timbru, pe care partea apreciază că trebuie să îl achite. 
640Se va menţiona natura cererii (de chemare în judecată, reconvenţională, de intervenţje principală, de 

chemare în garanţie, de apel etc.) în privinţa căreia a fost determinat timbrajul. 
641 Se va menționa taxa pe care partea pretinde că trebuie să o plătească. 
642 Se va menționa taxa stabilită de instanța de judecată. 
643Se vor indica motivele pentru care partea apreciază că nu datorează taxa de timbru/datorează taxa de 

timbru într-un cuantum redus, prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 80/2013. 
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În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 39 din O.U.G. 

nr.80/2013. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri644 ..... 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar645. 

 

 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare646/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant647/extras din registrul public648/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare649. 

 

 

Data,         Semnătura650, 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
644Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii (spre exemplu, certificatul care conţine valoarea 

impozabilă a bunului imobil, în cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra 

acestuia). 
645Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
646Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
647Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
648Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
649Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
650Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de aplicare a amenzii judiciare 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 187-188 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa651 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul652 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte653....., în 

dosarul nr654...../...../....., în care părţi655 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa656 (denumirea .....), prin reprezentant657 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
651Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii completului de judecată. 
652 Menţiunea se referă la persoana fizică. 
653Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
654Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită aplicarea amenzii judiciare. 
655Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
656Menţiunile se referă la persoana juridică. 
657Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte658....., în dosarul 

nr.659....../...../....., în care părţi660 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE APLICARE A AMENZII JUDICIARE 

 

 

prin care solicităm instanţei să aplice numitului (nume ....., prenume ....) având 

calitatea de661 ….. în dosarul mai sus menţionat o amendă judiciară în cuantum de662 

….. 

 

În fapt, arătăm că663 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.664 ….. din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri665 ..... 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare666/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

                                                           
658Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată.. 
659Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită aplicarea amenzii judiciare. 
660Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
661Se va indica în privinţa persoanei a cărei sancţionare se solicită calitatea deţinută în dosar, conform art. 

187- 188 Cod procedură civilă, spre exemplu calitatea de parte, de martor, de avocat etc. 
662Menţiunea referitoare la cuantumul amenzii judiciare este facultativă, organul judiciar având posibilitatea 

de a aplica amenda judiciară în limitele prevăzute de legiuitor în cadrul art. 187 şi art. 188 din C. proc. civ., 

în funcţie de abaterea judiciară invocată. 
663Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte elementele abaterii 

judiciare invocate, cum ar fi spre exemplu faptul că partea adversă a introdus cu rea-credinţă cererea de 

chemare în judecată, având ca obiect plata contravalorii unor facturi în condiţiile în care plata s-a făcut 

personal acesteia, anterior promovării acţiunii, în scopul obţinerii unei noi plăţi, etc.  
664 În funcţie de abaterea judiciară invocată se va indica unul dintre punctele prevăzute de art. 187 sau de 

art. 188 din C. proc. civ. , spre exemplu art. 187 alin.(1) pct. 1) lit. b) C. proc. civ.  
665Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate. 
666Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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calităţii de reprezentant667/extras din registrul public668/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare669. 

 

 

Data,         Semnătura670, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
667Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
668Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
669Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
670Semnătura de pe cerere de aplicare a amenzii judiciare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reexaminare amendă judiciară 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 191 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa671 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul672 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte673....., în 

dosarul nr674...../...../....., în care părţi675 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa676 (denumirea .....), prin reprezentant677 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
671Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare. 
672Menţiunile se referă la persoana fizică. 
673Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert, conducătorul unităţii amendat. 
674Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată încheierea, prin care s-a aplicat amenda. 
675Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
676Menţiunile se referă la persoana juridică. 
677Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte678....., în dosarul 

nr679....../...../....., în care părţi680 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE REEXAMINARE A AMENZII JUDICIARE 

 

 

împotriva încheierii681 ..... pronunţate în camera de consiliu/şedinţă publică din data 

de ....., în termenul legal de 15 zile682, prin care solicităm instanţei să revină asupra 

amenzii aplicate şi să dispună exonerarea de la plata acesteia. 

 

 

În fapt, arătăm că, la termenul de judecată din data de ....., am formulat cerere 

de intervenţie/chemare în garanţie/apel/recurs/contestaţie pentru tergiversarea 

procesului/recuzare/strămutare/verificare de scripte. 

 Cererea nu a fost formulată cu rea-credinţă, deoarece683 ..... 

sau instanţa a dispus să îndeplinesc următoarele obligaţii procedurale684 ....., 

însă am fost în imposibilitate de a mă conforma dispoziţiilor, deoarece685 ..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.191 din C. proc. civ. 

 

 

                                                           
678Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert, conducătorul unităţii amendat. 
679Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost promunţată încheierea, prin care s-a aplicat amenda. 
680Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
681Este important săse  identifice, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus aplicarea amenzii. 
682Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 15 zile de la data aplicării amenzii, dacă partea a 

fost prezentă în şedinţa, în care s-a dispus amendarea acesteia, sau în termen de 15 zile de la data 

comunicării încheierii, prin care s-a aplicat amenda. 
683Se vor prezenta argumentele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte atitudinea 

subiectivă a petentului, la data formulării cererii respective, precum şi imposibilitatea acestuia de a 

cunoaşte, în mod obiectiv, aspectele care au determinat amendarea. 
684Se vor prezenta obligaţiile dispuse de către instanţă, în sarcina petentului, respectiv să înfăţişeze un 

înscris/să depună raportul de expertiză/să se prezinte martorul, la termenul fixat.  
685Se vor indica motivele, care au determinat nerespectarea obligaţiilor dispuse de instanţe, respectiv 

acordarea unui termen prea scurt, starea de sănătate precară sau alte împrejurări. 
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În dovedire, depunem următoarele înscrisuri686 ..... 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar687. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20688 de lei 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare689/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant690/extras din registrul public691/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare692. 

 

 

 

Data,         Semnătura693, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
686Se va depune adeverinţa medicală, dovada plecării din ţară sau alte documente, care să susţină motivele 

invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii formulate. 
687Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
688Taxa de timbru este stabilită în cuantum de 20 de lei, în conformitate cu art. 9 lit. e) din O.U.G. nr. 

80/2013. 
689Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
690Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
691Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
692Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
693Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în 
judecată 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 200 alin. (4)-(7) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa694 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul695 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar 

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

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de 

parte696....., în dosarul nr.697...../...../....., în care părţi698 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa699 (denumirea .....), prin reprezentant700 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
694Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare de către un alt complet de judecată 

decât cel care a anulat cererea de chemare în judecată. 
695Menţiunile se referă la persoana fizică 
696Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, creditor, petent sau contestator. 
697 Se va menționa numărul dosarului în care a fost pronunțată încheierea prin care a fost anulată cererea de 

chemare în judecată. 
698Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
699Menţiunile se referă la persoana juridică. 
700Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte701....., în dosarul nr.702..../...../....., 

în care părţi703 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE REEXAMINARE704 

 

 

a încheierii de şedinţă705 pronunţate în camera de consiliu la data de ..... şi care mi-a 

fost comunicată  la data de ….. , în termenul legal de 15 zile706, prin care solicităm 

instanţei să revină asupra măsurii anulării şi să retrimită cauza completului iniţial 

învestit, pentru continuarea judecăţii. 

 

 

În fapt, arătăm că, prin încheierea pronunţată în camera de consiliu la data de 

....., instanţa de fond a anulat cererea de chemare în judecată, reţinând că nu am 

îndeplinit următoarele obligaţii privind modificarea sau completarea cererii de 

chemare în judecată707 ….. 

 Vă rugăm să observaţi că măsura anulării cererii de chemare în judecată a fost 

dispusă în mod eronat, deoarece708 ..... 

sau 

Vă rugăm să observaţi că am înlăturat respectivele neregularităţi în termenul 

de 10 zile de la comunicarea acestora, termen ce ne-a fost acordat, potrivit legii. 

 

 

                                                           
701Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamantă, creditoare, petentă, contestatoare. 
702 Se va menționa numărul dosarului în care a fost pronunțată încheierea prin care a fost anulată cererea de 

chemare în judecată. 
703Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
704Cererea de reexaminare se formulează în scris, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 din C. proc. civ. 
705Este important să se identifice, în cuprinsul cererii, încheierea prin care a fost anulată cererea de chemare 

în judecată. 
706Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prin care a 

fost anulată cererea de chemare în judecată. 
707Se vor menţiona obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii de chemare în judecată, pe care 

instanţa de fond le-a constatat neîndeplinite. 
708Se vor indica motivele pentru care partea apreciază că măsura anulării cererii de chemare în judecată a 

fost dispusă eronat.  
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În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 200 alin. (4) din C. proc. 

civ.  

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri709 ..... 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar710. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20711 de lei, 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare712/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant713/extras din registrul public714/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare715. 

 

 

  

Data,         Semnătura716, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului  

  

                                                           
709Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii. 
710Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
711Taxa de timbru este stabilită în cuantum de 20 de lei, în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit.f) din O.U.G. 

nr. 80/2013. 
712Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
713Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
714Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
715Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
716Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a 
executării silite 

 

Sediul materiei: 

 Art. 189-190 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa717 ..... 

Dosar nr...../..... 

Complet ..... 

Termen de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul718(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința719  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales720 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința721  în....., având următoarele date de contact722..., personal/ reprezentat prin 

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

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

având următoarele date de contact723 .....  

                                                           
717Instanţa competentă este cea în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, preşedintele instanţei de 

executare, conform dispoziţiilor art.190 din C. proc.civ.  
718Menţiunile se referă la persoana fizică. 
719 Mențiunea se completează atunci când partea  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
720Menţiunea 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. 
721 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
722 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
723Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 



107 

 

sau 

Subscrisa724 (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de 

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

comerţului725/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice726/contul bancar  

....., cu sediul procesual ales727 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința728  în ....., având următoarele date 

de contact729..., prin reprezentant730 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact731 .....  

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul 

reședința732  în....., având codul numeric personal733 .....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului734/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice735/contul bancar736, prin reprezentant737 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

                                                           
724Menţiunile se referă la persoana juridică. 
725Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
726Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
727Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
728 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
729Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
730Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
731Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
732 Mențiunea se completează atunci când pârâtul a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
733Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
734 Se completează în cazul persoanele juridice, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
735 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
736Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
737Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE ACORDARE738 DESPĂGUBIRI PENTRU AMÂNAREA 

NEJUSTIFICATĂ A JUDECĂŢII ORI A EXECUTĂRII SILITE 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

obligarea pârâtului la plata sumei de …. lei reprezentând despăgubiri pentru 

prejudiciul moral şi a sumei de …. lei/despăgubiri pentru prejudiciul material 

cauzat prin amânarea nejustificată a procesului în cauza înregistrată sub 

nr...../...../..... soluţionată de instanţă ..... prin sentinţa civilă nr...../..... 

 

 

În fapt, arătăm că739 ...... 

Faptele pârâtului740 ..... au cauzat amânarea nejustificată a judecării/executării 

silite. 

Pârâtul a fost de rea-credinţă, deoarece  ..... 

Prejudiciul provocat constă în741 .....  

 

 

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 189-190 raportat la art. 

187 alin. (1) pct..... lit. a)-i)/art. 188 din C. proc. civ. 742. 

 

 

                                                           
738Pentru ipoteza faptei constând în formularea unei cereri de rea-credinţă, despăgubirea va putea fi stabilită 

fie de instanţa în faţa căreia cererea a fost formulată, fie de instanţa care a soluţionat-o. În ipoteza, în care 

cererea de despăgubiri se formulează ulterior soluţionării cererii în legătură cu care se invocă fapta ilicită a 

pârâtului, dacă acestea sunt diferite, instanţa care soluţionează cererea iniţială, se va pronunţa şi în privinţa 

cererii de despăgubiri. 
739Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în 

conformitate cu dispoziţiile art.1357 C.civ. care stabilesc elementele răspunderii civile delictuale pentru 

fapta proprie. 
740În concret, se vor indica în ce anume constau faptele pârâtului, prin care s-a cauzat amânarea repetată a 

judecăţii cauzei. Se vor indica care sunt împrejurările pentru care se apreciază că amânările respective nu 

au fost justificate. 
741Reclamantul va prezenta în detaliu în ce constă prejudiciul material pe care l-a suferit cu referiri explicite 

la probele care susţin temeinicia solicitării şi, totodată, va prezenta care sunt consecinţele negative, din 

punct de vedere moral, ale faptelor imputate pârâtului şi modalitatea de evaluare a acestora. 
742Se va menţiona în concret textul din lege ce reglementează fapta ilicită, conform dispoziţiilor de la art. 

187 alin. (1) pct. 2) lit. a)-i), respectiv art. 188 Cod, precum și normele de drept substanțial. 



109 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea .....  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri, în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul743 ......, în două exemplare, unul 

pentru pârât şi unul pentru instanţă.  

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința744 în745 ...., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică746, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând747 

..... 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective748: ..... 

 

                                                           
743Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
744 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
745Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
746Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, din momentul 

depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
747Se vor menţiona faptele, pe care petentul doreşte să le probeze.  
748 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
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 Solicităm judecarea cauzei în lipsă749, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

pârâtul la plata cheltuielilor de judecată750 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cererea, în751 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de752  .....şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare753/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant754/extras din registrul public755/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare756. 

 

Data,         Semnătura757, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ..... 

  

                                                           
749Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia petentului. Se va indica numai dacă petentul nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
750Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
751Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
752Cererea este supusă obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 

80/2013. În măsura în care prejudiciul moral reclamat se circumscrie ipotezei textului de lege, cererea 

privind plata despăgubirilor morale este supusă obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru de 100 lei, 

conform art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013; în caz contrar, se achită taxa judiciară de timbru calculată la valoarea 

pretenţiilor conform dispoziţiilor art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013. 
753Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
754Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
755Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
756Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
757Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reexaminare a despăgubirilor acordate pentru amânarea nejustificată a 
judecării cauzei sau a executării silite 

 

Sediul materiei:  

 Art. 191 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa758 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul759 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte760....., 

în dosarul nr.761...../...../....., în care părţi762 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa763 (denumirea .....), prin reprezentant764 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
758Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare. 
759Menţiunile se referă la persoana fizică. 
760Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, etc. 
761Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată încheierea, prin care s-a dispus acordarea 

despăgubirilor pentru amânarea judecării cauzei sau a executării silite. 
762Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
763Menţiunile se referă la persoana juridică. 
764Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte765....., în dosarul 

nr.766....../...../....., în care părţi767 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

CERERE DE REEXAMINARE A DESPĂGUBIRILOR PENTRU 

AMÂNAREA NEJUSTIFICATĂ A JUDECĂRII CAUZEI SAU A 

EXECUTĂRII SILITE 

 

 

împotriva încheierii768 ..... pronunţate în camera de consiliu/şedinţă publică din data 

de ....., în termenul legal de 15 zile769, prin care solicităm instanţei să revină/să se 

reducă despăgubirile acordate pentru amânarea nejustificată a judecării/a executării 

silite. 

 

 

În fapt, arătăm că, la termenul de judecată din data de ....., am formulat cerere 

de intervenţie/chemare în garanţie/apel/recurs/contestaţie pentru tergiversarea 

procesului/recuzare/strămutare/verificare de scripte. 

 Cererea nu a fost formulată cu rea-credinţă, deoarece770 ..... 

Acordarea despăgubirilor nu este justificată, deoarece nu s-a creat niciun 

prejudiciu771 pentru partea adversă. 

                                                           
765Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert, conducătorul unităţii amendat. 
766Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată încheierea, prin care s-a dispus acordarea 

despăgubirilor pentru amânarea judecării cauzei sau a executării silite. 
767Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
768Este important să se identifice, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus acordarea 

despăgubirilor pentru amânarea nejustificată a judecării sau a executării silite. 
769Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 15 zile de la data acordării despăgubirilor, dacă 

partea a fost prezentă în şedinţă, sau în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii, prin care s-a 

dispus acordarea despăgubirilor. 
770Se vor prezenta argumentele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte atitudinea 

subiectivă a petentului, la data formulării cererii respective, precum şi imposibilitatea acestuia de a 

cunoaşte, în mod obiectiv, aspectele care au determinat acordarea despăgubirilor. 
771 Se vor indica argumentele părţii cu privire la lipsa prejudiciului provocat părţii adverse. 
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sau instanţa a dispus să îndeplinesc următoarele obligaţii procedurale772 ....., 

însă am fost în imposibilitate de a mă conforma dispoziţiilor, deoarece773 ..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.191 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri774 ..... 

 Depunem prezenta în ... exemplare775. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20776 de lei 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare777/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant778/extras din registrul public779/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare780. 

 

 

Data,         Semnătura781, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ..... 

  

                                                           
772Se vor prezenta obligaţiile dispuse de către instanţă, în sarcina petentului, respectiv să înfăţişeze un 

înscris/să depună raportul de expertiză/să se prezinte martorul, la termenul fixat/să îndelinească anumite 

obligaţii necesare pentru continuarea executării silite.  
773Se vor indica motivele, care au determinat nerespectarea obligaţiilor dispuse de instanţe, respectiv 

acordarea unui termen prea scurt, starea de sănătate precară sau alte împrejurări. 
774Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate. 
775Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
776Taxa de timbru este stabilită în cuantum de 20 de lei, în conformitate cu art. 9 lit. e) din O.U.G. nr. 

80/2013. 
777Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
778Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
779Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
780Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
781Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de renunţare la judecată 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 406 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 782 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

Termenul783…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul784 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de 

reclamant/apelant/contestator/revizuent în dosarul nr...../...../....., în care părţi785 

sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
782Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii. 
783Menţiunea se referă la situaţia în care renunţarea la judecată are loc începând cu momentul stabilirii 

primului termen de judecată. 
784Menţiunile se referă la persoana fizică. 
785Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa786 (denumirea .....), prin reprezentant787 (nume ....., prenume .....)/ 

prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de 

reclamant/apelant/recurent/contestator/revizuent în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi788 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE RENUNŢARE LA JUDECATĂ 

 

În fapt, arătăm că am formulat o cerere de chemare în 

judecată/apel/recurs/contestaţie în anulare/revizuire /contestaţie la executare care 

a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …... şi înţelegem să renunţăm 

la judecarea acesteia. 

Până la acest moment, în cauză nu a fost stabilit un termen de judecată, astfel 

că nu este necesar acordul pârâtului789/intimatului cu privire la renunţarea la 

judecată. 

sau 

În cauză a fost stabilit termenul de judecată la data de…., astfel că, în temeiul 

art. 406 alineatul (4) C. proc. civ., vă solicităm să luaţi act de poziţia 

pârâtului/intimatului exprimată faţă de cererea de renunţare, la termenul acordat, 

sau, dacă pârâtul/intimatul lipseşte, să acordaţi un termen până la care acesta să 

îşi exprime poziţia procesuală. Dacă, la termenul acordat, pârâtul/intimatul 

lipsește să considerați lipsa acestuia drept acord tacit cu privire la cererea de 

renunțare la judecată. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 406 C. proc. civ. 

 

Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar pentru instanţă. 

                                                           
786Menţiunile se referă la persoana juridică. 
787Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
788Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
789Menţiunea se referă exclusiv pentru ipoteza renunţării la judecată cu privire la cererea de chemare în 

judecată. 
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Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare care cuprinde şi mandatul special pentru a 

renunţa la judecată790. 

sau  

copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant791/extras 

din registrul public792/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de 

reprezentare793, precum şi procura specială pentru a renunţa la judecată. 

  

Data,         Semnătura794, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../ 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
790Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
791Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
792Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
793Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
794 Semnătura de pe cererea de renunţare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de renunţare la dreptul pretins 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 408-410 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa795 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul796 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte797....., 

în dosarul nr...../...../....., în care părţi798 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa799 (denumirea .....), prin reprezentant800 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
795Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea aducerii cererii la cunoştinţa 

completului de judecată. 
796Menţiunile se referă la persoana fizică. 
797Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant/intervenient principal/titularul cererii 

reconvenţionale. 
798Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
799Menţiunile se referă la persoana juridică. 
800Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte801....., în dosarul 

nr...../...../....., în care părţi802 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE RENUNŢAREA LA DREPTUL PRETINS 

 

 

prin care solicităm să pronunţaţi o hotărâre prin care să respingeţi cererea în fond803 

sau să anulaţi în tot sau în parte, în măsura renunţării, hotărârea primei instanţe804 . 

 

 

În fapt, arătăm că suntem reclamanţi/intervenienți/titulari ai cererii 

reconvenționale în dosarul nr ...../...../..... şi că înțelegem să renunţăm la însuşi 

dreptul pretins prin cererea de chemare în judecată/cerere 

reconvenţională/intervenţie principală. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.408-409 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: înscrisul autentic prin care am 

renunţat la însuşi dreptul pretins805. 

 Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar pentru instanţă.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare care cuprinde şi mandatul special pentru a 

renunţa la drept dedus judecăţii806. 

sau  

                                                           
801Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant/intervenient principal/titularul cererii 

reconvenţionale. 
802Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
803Când renunţarea se face în faţa instanţei, care judecă cauza în primă instanţă. 
804Cind renunţarea este făcută în faţa instantei de apel sau în căile extraordinare de atac. 
805Conform art. 408 alin. (3) C. pr. civ. renunţarea se poate face şi verbal în şedinţa de judecată. 
806Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant807/extras 

din registrul public808/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de 

reprezentare809, precum şi procura specială pentru a renunţa la judecată. 

 

 

Data,         Semnătura810, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
807Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
808Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
809Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
810Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere privind pronunțarea unei hotărâri parțiale  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 436–437 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa811 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

 

Subsemnatul812 (nume ....., prenume .....), personal/prin mandatar/prin 

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

prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de 

în calitate de parte813....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi814 sunt (nume ....., 

prenume ....), 

sau 

Subscrisa815 (denumirea .....), prin reprezentant816 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
811Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii completului de judecată învestit cu 

soluţionarea cauzei. 
812Menţiunea se referă la persoana fizică. 
813Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. Dar mențiunea nu este obligatorie 

deoarece numai pârâtul poate recunoaște în parte pretențiile reclamantului. 
814Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
815Menţiunile se referă la persoana juridică. 
816Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
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prenume .....), cu sediul profesional în ….., în calitate de parte817....., în dosarul 

nr...../...../....., în care părţi818 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE PRONUNȚARE UNEI HOTĂRÂRII819PARŢIALE …. 

ÎN DOSARUL NR.820 …../...../....., ÎNREGISTRAT LA DATA DE ..... PE 

ROLUL INSTANŢEI821  ….. 

 

 

În fapt, arătăm că între părţi s-a declanșat prezentul litigiu, că la data de 

…..pârâtul a recunoscut în parte pretențiile reclamantului (prin întâmpinarea 

depusă, prin interogatoriul administrat în fața instanței de judecată sau verbal în 

ședință publică)/faptul că pretențiile rămase nerecunoscute sunt….. precum și822 

...... 

Având în vedere cererea depusă,  instanţa va continua judecata cu privire la 

celelalte capete de cerere și se va pronunţe asupra acestora.  

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 436 C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: 823 ......,  

 

 

 Depunem prezenta cerere de într-un singur exemplar. 

 

                                                           
817Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. Dar mențiunea nu este obligatorie 

deoarece numai pârâtul poate recunoaște în parte pretențiile reclamantului. 
818Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
819Se completează cu tipul de hotărâre judecătorească cu privire la care se solicită 

pronunțarea(sentinţă/decizie). 
820 Se menționează numărul dosarului, în care se formulează cererea de către pârât. 
821Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care ar urma să pronunţe hotărârea parțială. 
822Se vor indica și alte aspecte care au relevanță asupra cererii formulate.  
823Se vor enumera înscrisurile depuse (vor fi depuse doar înscrisuri care nu se află la dosarul cauzei şi care 

sunt relevante pentru hotărârea parțială). 
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Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare824/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant825/extras din registrul public826/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare827. 

 

Data,        Semnătura828, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel   

  

                                                           
824Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
825Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
826Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
827Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
828Semnătura de pe cererea de trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Achiesare la hotărârea pronunţată–depunerea la dosar a achiesării exprese 
realizate prin act autentic 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 463–464 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 829 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul830 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte831....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi832 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa833 (denumirea .....), prin reprezentant834 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
829Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
830Menţiunile se referă la persoana fizică. 
831Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
832Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
833Menţiunile se referă la persoana juridică. 
834Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ..... , în calitate de parte835....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi836 sunt (nume ....., prenume ....), depunem  

 

 

CERERE  

 

 

de ataşare la dosar a înscrisului reprezentând achiesarea expresă la 

sentinţa/decizia/încheierea nr....., pronunţată în dosarul nr...../...../....., de către 

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., autentificată sub nr.837 ….. de BNP838 

…..  

 

 

În fapt, arătăm că la data de …... instanţa839 ….. a pronunţat hotărârea nr.840 ….. 

prin care841 ….. 

Înțelegem să renunţăm la calea de atac pe care o puteam exercita/ pe care am 

exercitat-o împotriva hotărârii, motiv pentru care am formulat declaraţie în faţa 

notarului public la data de ….., declaraţie ce a fost autentificată sub nr. ….., prin 

care s-a constatat voinţa noastră în acest sens. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 464 alin. (2) din C. proc. 

civ.  

Depunem înscrisul autentificat sub nr.842 ….. de BNP843 ….. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare844/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

                                                           
835Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
836Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
837Se va trece numărul încheierii de autentificare. 
838Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactată declaraţia notarială. 
839Se va indica denumirea instanţei, care a pronunţat hotărârea, la care partea achiesează, în mod expres. 
840Se va indica numărul hotărârii.  
841Se va menționa soluţia instanţei. 
842Se va menţionat numărul încheierii de autentificare. 
843Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactată declaraţia notarială. 
844Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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calităţii de reprezentant845/extras din registrul public846/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare847. 

 

  

Data,        Semnătura848, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel   

  

                                                           
845Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
846Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
847Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
848 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere pentru a se lua act de tranzacţie 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 438-441 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa849 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul850 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte851....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi852 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa853 (denumirea .....), prin reprezentant854 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
849Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, în situaţia în care tranzacţia este depusă între termene, pentru ca registratorul să ia măsurile 

necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată. 
850Menţiunile se referă la persoana fizică. 
851Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
852Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
853Menţiunile se referă la persoana juridică. 
854Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte855....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi856 sunt (nume ....., prenume ....), solicităm să  

 

 

LUAŢI ACT DE ÎNVOIALA NOASTRĂ 

 

 

şi să pronunţaţi o hotărâre de expedient, care să consfiinţească tranzacţia857 ..... 

intervenită între părţi. 

 

 

În fapt, arătăm că suntem părţi în dosarul nr ...../...../..... şi că am înţeles să 

soluţionăm, pe cale amiabilă, litigiul, motiv pentru care am încheiat tranzacţia, pe 

care o ataşăm prezentei cereri. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.438-439 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: tranzacţia convenită şi copii de pe 

actele de identitate ale părţilor certificate pentru conformitate cu originalul.  

Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar, pentru instanţă.  

 

Data,         Semnătura858, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
855Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
856Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
857Tranzacţia se formulează în scris, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 coroborat cu art. 439 din C. 

proc. civ. 
858Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de introducere în cauză a moştenitorilor 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 412 alin (1) pct. 1) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa859 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul ….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul860 (nume ....., prenume .....), personal/reprezentat prin mandatar 

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

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de în calitate 

de parte861....., în dosarul nr...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care 

părţi862 sunt (nume ....., prenume ....), 

sau 

Subscrisa863 (denumirea .....), prin reprezentant864 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
859Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul de judecată, 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii către completul de judecată 

învestit cu soluţionarea cererii principale. 
860Menţiunea se referă la persoana fizică. 
861Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
862Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
863Menţiunile se referă la persoana juridică. 
864Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte865....., în dosarul nr...../...../....., cu termen 

de judecată la data de ....., în care părţi866 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE INTRODUCERE ÎN CAUZĂ A MOŞTENITORILOR 

 

 

defunctului-pârât/reclamant/pârât-reclamant/reclamant-

pârât/intervenient/chemat în garanţie(nume ....., prenume .....), respectiv a  

1.Numitului867: (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința868  în……, 

având codul numeric personal869 ......., şi a 

2.Numitului870: (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința871 în……, 

având codul numeric personal872 .......  

În acest sens, vă rog să dispuneţi amânarea judecării cauzei şi citarea sus-

numitului moştenitor(nume ....., prenume .....), în calitate de 

pârât/reclamant/pârât-reclamant/reclamant-pârât/intervenient/chemat în 

garanţie873. 

 

 

În fapt, arătăm că la data de ..... a survenit decesul 

pârâtului/reclamantului/pârâtului-

reclamant/reclamantuluipârât/intervenientului/chematului în garanţie(nume .....,  

prenume .....), de pe urma acestuia rămânând ca moştenitori (nume ....., prenume 

.....). 

 

                                                           
865Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
866Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
867Se indică moştenitorul părţii decedate pe parcursul judecării cauzei. 
868 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
869Se va indica în măsura în care este cunoscut. 
870Se indică moştenitorul părţii decedate pe parcursul judecării cauzei. 
871 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
872Se va indica în măsura în care este cunoscut. 
873Se menţionează calitatea procesuală pe care o deţinea autorul acestuia anterior decesului. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 412 alin.(1) pct. 1) C. proc. 

civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri874 ..... 

 Depunem prezenta cerere în875 ..... exemplare. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare876/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant877/extras din registrul public878/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare879. 

 

 

Data,         Semnătura880, 

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
874Se vor enumera înscrisurile depuse relevante cererii (certificatul de deces al părţii, extrasul de uz oficial 

din registrul de stare civilă, certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor). 
875Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt 

(incluzându-i şi pe succesorii a căror introducere în cauză se solicită) şi un exemplar pentru instanţă. Dacă 

unele părţi au un reprezentant comun sau  figurează în mai multe calităţi, pentru acestea se poate depune 

un singur exemplar.  
876Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
877Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
878Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
879Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
880Semnătura de pe cererea de introducere a moştenitorilor în cauză trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere instituire curatela 

 

Sediul materiei:  

 Art. 178-182 C. civ. 

 Art. 527-537 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul881(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința882  în ....., având 

codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales883 pentru comunicarea 

actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința884  

în....., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar 

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

profesional în ....., având următoarele date de contact885 .....  

sau 

Subscrisa886 (denumirea .....), cu sediul887 în ....., având codul unic de 

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

                                                           
881Menţiunile se referă persoana fizică. Conform dispozițiilor art. 182 din C.civ. se poate institui curatela la 

cererea celui reprezentat, a soțului său, a rudelor sau a celor prevăzuți la art. 111 din C.civ. 
882 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
883Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu decât cel indicat. 
884 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
885Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
886Menţiunile se referă la persoana juridică. Având în vedere dispozițiile art. 111 lit. d din C.civ. nu 

excludem ipoteza în care petent să fie o persoană juridică de drept privat. 
887În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 

din C. proc. civ. 
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comerţului888/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice889/contul bancar  

....., cu sediul procesual ales890 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul  

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința891  în ....., prin reprezentant legal892 

(nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic/prin avocat (nume ....., prenume .....), 

cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact893 ..... solicităm 

 

 

INSTITUIREA CURATELEI 

 

 

pentru numitul894(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința895 în....., având 

codul numeric personal896 .....,  

 

În fapt, învederăm faptul că897 ....., astfel că se impune numirea unui curator. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 178 și urm. din C.civ. 

 

 

                                                           
888Se completează în cazul societăţilor, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
889Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
890Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
891 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
892Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
893Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
894Se va indica persoana fizică vizată de măsura de ocrotire, în măsura în care este alta decât petentul. 
895 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
896Se va indica de către petent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. 
897Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa poate dispune instituirea curatelei conform art. 178 din 

C.civ., şi anume: 1.persoana, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate 

personal să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive 

temenice, nu își poate numi un reprezentant ori un administrator; 2. din cauza bolii ori din alte motive, 

persoană deși capabilă nu poate nici personal nici prin reprezentant să ia măsurile necesare în cazuri a căror 

rezolvare nu suferă amânare; 3. persona, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu 

a lăsat un mandatar ori un administrator general; 4. persoana a dispărut fără a exista informații despre ea și 

nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. 
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În dovedire, depunem următoarele înscrisuri898: ..... . 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar899. 

Anexez împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare900. 

Data,        Semnătura901, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei902 

  

                                                           
898Se vor depune înscrisuri care să susţină existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute de lege. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
899Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
900Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic. 
901Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
902Conform dispozițiilor art. 107 din C.civ. raportat la art. 94 alin. 1 lit. a din C.proc.civ. revine 

judecătoriilor competența de a soluționa cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de 

familie, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede în mod expres altfel. 
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Cereri privind suspendarea judecării 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 411-413 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa903 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul904 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte905....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi906 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa907 (denumirea .....), prin reprezentant908 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
903Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de 

judecată. 
904 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
905Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
906Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
907Menţiunile se referă la persoana juridică. 
908Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte909....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi910 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII CAUZEI 

 

 

prin care solicităm să dispuneţi suspendarea judecării cauzei, în temeiul art911..... 

 

 

În fapt, arăt că912 ................. 

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art.913.......... 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri914: ....................... 

 Depunem prezenta cerere în915 .....exemplare.  

                                                           
909Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
910Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
911Se va menţiona textul de lege, în temeiul căruia se solicită suspendarea cauzei. 
912Pentru ipoteza reglementată de dispozițiile art. 411 alin. (1) pct. 1) din C.proc.civ. este necesar ca cererea 

să fie formulată de ambele părți fie separat, fie în comun, iar pentru ultima ipoteză se impune ca cererea să 

cuprindă datele de identificare ale ambelor părți (reclamant și pârât). Pentru ipoteza prev. de art. 413 alin. 

(1) pct. 1) din C.proc.civ. partea va menționa numărul de dosar, instanța învestită și stadiul de soluționare 

a cauzei având ca obiect existența/inexistența dreptului de care depinde soluționarea cauzei în care se 

solicită suspendarea, va motiva dependența invocată prin expunerea obiectului, a cauzei și a probatoriului 

administrat în cauza respectivă. Pentru situația prev. de art. 413 alin. (1) pct. 2) din C.proc.civ. partea va 

proba împrejurarea că s-a început urmărirea penală pentru pretinsa infracțiune și va motiva „înrăurirea 

hotărâtoare” a modului de soluționare a cauzei penale respective asupra hotărârii ce urmează a se da în 

cauza de față. 
913Se va menționa textul de lege enunțate în antet ori un text de lege prev. într-o lege specială, în temeiul 

dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 3) din C.proc.civ. 
914Se vor depune copii ale înscrisurilor de care partea înțelege să se folosească, iar pentru ipotezele prev. de 

art. 413 alin. (1) din C.proc.civ. se va depune certificat de grefă, copie a cererii de chemare în judecată cu 

viza de primire, respectiv ordonanța/rezoluție privind începerea urmăririi penale etc. 
915Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează 

în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe 

calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea. 
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Anexăm procura în original916/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare917/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant918/extras din registrul public919/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare920. 

 

 Data,        Semnătura921, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
916Cererea nu se timbrează. Taxa de timbru nu este datorată, pentru cererea de suspendare a judecării. 
917Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
918Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
919Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
920Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
921Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a judecării-art. 242 C. proc. civ. 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 242 C. proc. civ 

 Art. 189 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa922 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul923 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar 

convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte924....., în dosarul 

nr925...../...../....., în care părţi926 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
922Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării. 
923Menţiunea se referă la persoana fizică. 
924 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
925 Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
926Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa927 (denumirea .....), prin reprezentant928 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., în calitate de parte929....., în dosarul nr.930....../...../....., în 

care părţi931 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII CAUZEI 

 

 

prin care vă solicităm să dispuneţi suspendarea judecării cauzei. 

 

 

În fapt, la data de….. instanţa a stabilit în sarcina 

reclamantului/apelantului/recurentului/contestatorului următoarele obligaţii 

procesuale:…. 

Reclamantul/apelantul/recurentul/contestatorul nu a respectat 

obligaţiile932….. 

Considerăm că, în acest mod, este împiedicată desfăşurarea normală a 

procesului din vina reclamantului/apelantului/recurentului/contestatorului, astfel că 

se impune suspendarea judecăţii 

De asemenea933, arătăm că934 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 242 şi art. 189 din C. proc. 

civ. 

                                                           
927 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
928 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
929 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
930 Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
931Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
932Se vor arăta expres obligaţiile stabilite de instanţă şi nerespectate de parte. 
933Această secţiune se referă exclusiv la ipoteza în care se formulează o cerere de despăgubiri. 
934Se vor prezenta motivele care au determinat formularea cererii, din care să rezulte prejudiciul moral sau 

material cauzat prin amânare. 
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În dovedire, depunem următoarele înscrisuri935 ..... 

 

 

 Depunem prezenta cerere în936 .....exemplare. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare937/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant938/extras din registrul public939/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare940. 

Cererea nu se timbrează. 

 

Data,         Semnătura941, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
935 Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte. 
936 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi/apelanţi/recurenţi/contestatori sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă aceştia au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
937Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
938Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
939Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
940Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
941 Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a judecării - art. 411 C. proc. civ. 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 411 C. proc. civ 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa942 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte943,  

 

 

Subsemnatul944 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte945....., în 

dosarul nr946...../...../....., în care părţi947 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
942Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare. 
943Faţă de dispoziţiile art. 411 C.proc. civ., referitoare la suspendarea voluntară, rezultă că nu poate fi 

formulată o cerere de suspendare decât pentru primul caz (la cererea părţilor), deoarece în al doilea caz 

suspendarea operează în temeiul unei prezumţia de desistare dedusă de legiuitor din neprezentarea părţilor 

la judecată, concomitent cu neformularea unei cereri de judecare în lipsă a cauzei.  
944Menţiunea se referă la persoana fizică. 
945 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
946 Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
947Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  



141 

 

Subscrisa948 (denumirea .....), prin reprezentant949 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., în calitate de parte950....., în dosarul nr.951....../...../....., în 

care părţi952 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII CAUZEI 

 

 

În fapt, suspendarea judecării cauzei la cererea părţilor se impune deoarece953…. 

Arătăm că am convenit cu partea954…. să solicităm dispunerea măsurii 

suspendării, sens în care urmează să verificaţi poziţia procesuală a acestuia/acestora, 

exprimată fie verbal, în cadrul şedinţei de judecată, fie în scris, prin cererea depusă 

la dosar. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 411 alin. (1) pct. 1) din C. proc. 

civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri955 ..... 

Depunem prezenta cerere în956 .....exemplare. 

                                                           
948 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
949 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
950 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv  reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
951 Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
952Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
953Se va arăta motivul expres pentru care se solicită măsura (având în vedere că, în acest caz, suspendarea 

poate fi dispusă exclusiv la cererea tuturor părţilor, împrejurările de fapt care fundamentează cererea ar 

trebui să se refere la toate părţile din proces, cel mai frecvent acestea vizând  soluţionarea amiabilă a 

litigiului). 
954Se vor menţiona celelalte părţi din proces. 
955Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate.  
956 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi/apelanţi/recurenţi/contestatori sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă aceştia au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
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Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia 

de reprezentare957/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant958/extras din registrul public959/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare960. 

Cererea nu se timbrează. 

 

 

Data,         Semnătura961, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
957Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
958Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
959Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
960Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
961 Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 



143 

 

 

 

Cerere de suspendare a judecării cauzei  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 412 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa962 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul963 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte964....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi965 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
962Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, în situaţia în care cererea este depusă între termene, pentru ca registratorul să ia măsurile 

necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată. 
963Menţiunile se referă la persoana fizică. 
964Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
965Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa966 (denumirea .....), prin reprezentant967 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., în calitate de parte968....., în dosarul nr...../...../....., în care 

părţi969 sunt (nume ....., prenume ....), ....), formulăm 

 

 

 

CERERE DE SUSPENDARE DE DREPT A JUDECĂRII CAUZEI 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispuneţi suspendarea de drept a judecării cauzei până 

la970 .....  

 

 

În fapt, arătăm că, în cauza aflată pe rol a intervenit, înainte de închiderea 

dezbaterilor, următoarea situaţie971 ..... din cele prevăzute de dispozitiile art. 412 C. 

pr. civ. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.412 alin. (1) lit..... din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri972 .....  

                                                           
966Menţiunile se referă la persoana juridică. 
967Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
968Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
969Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
970Se va indica cauza care justifică suspendarea de drept, respectiv una dintre cauzele prev. de art. art. 412 

alin. (1) pct. 1)-8) din C. pr. civ. 
971Se va indica situaţia care justifică suspendarea de drept, respectiv una dintre cauzele prev. de art. art. 412 

alin. (1) pct. 1)-8) din C. pr. civ. 
972Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate.  
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Depunem prezenta cerere în973 .....exemplare. 

 

 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare974/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant975/extras din registrul public976/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare977. 

Cererea nu se timbrează. 

 

 

Data,         Semnătura978, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
973Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează 

în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe 

calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea. 
974Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
975Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
976Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
977Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
978Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 1)  

 

Sediul materiei:  

 Art. 413 alin. (1) pct. 1) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa979 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul980 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte981....., în 

dosarul nr.982 ...../...../....., în care părţi983 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa984 (denumirea .....), prin reprezentant985 (nume ....., prenume .....)/prin 

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

                                                           
979Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare. 
980 Mențiunea se referă la persoana fizică.  
981Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
982Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării pe motiv că 

dezlegarea cauzei depinde în tot sau în parte de existenţa, inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte 

judecăţi. 
983Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
984Menţiunile se referă la persoana juridică. 
985Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
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juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte986....., în dosarul 

nr.987....../...../....., în care părţi988 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea judecării până la soluţionarea 

cauzei civile ce formează obiectul dosarului civil nr. …../…../….. al Judecătoriei/ 

Tribunalului/Curţii de Apel….. 

 

 

În fapt, arătăm că pe rolul instanţei de judecată se află dosarul nr989....., prin 

care s-a solicitat990 .....Dezlegarea cauzei deduse judecăţii depinde în tot/în parte de 

existenţa/inexistenţa dreptului care face obiectul cauzei menţionate şi are influenţă 

asupra soluţiei care se va pronunţa în prezenta cauză. 

Arătăm că991 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri992 ..... 

                                                           
986Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
987Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
988Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
989 Se va menționa numărul dosarului în raport de care se solicită suspendarea cauzei. 
990 Se vor menționa capetele de cerere formulate în dosarul respectiv, pentru a se aprecia asupra existenței 

sau inexistenței unui drept litigios, relevant pentru cauza dedeusă judecății. 
991 Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte cum influenţează 

soluţia sub aspectul unora dintre petite( de exemplu, îndreptarea erorii materiale;soluţionarea litigiului 

având ca obiect nulitatea actului juridic, ce formează obiectul dosarului nr…..; până la soluţionarea 

contestaţiei la procesul verbal de distribuire a preţului etc) 
992Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate, respectiv citaţia, copii ale acţiunii, încheierilor de şedinţă. 
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Depunem prezenta cerere în993 .....exemplare. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare994/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant995/extras din registrul public996/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare997. 

 

 

Data,         Semnătura998, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
993Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
994Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
995Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
996Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
997Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
998Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 2)  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 413 alin. (1) pct. 2) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa999 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1000 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1001....., 

în dosarul nr.1002 ...../...../....., în care părţi1003 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa1004 (denumirea .....), prin reprezentant1005 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
999Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare. 
1000Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1001Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

voluntar/intervenient forţat 
1002Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
1003Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1004Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1005Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte1006....., în dosarul 

nr.1007...../...../....., în care părţi1008 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea judecării până la soluţionarea, 

în mod definitiv, a cauzei penale ce formează obiectul dosarului penal nr. 

…../…../….. al Parchetului ….. 

 

 

În fapt, arătăm că, la data de ….., am formulat plângere penală ce a fost 

înregistrată sub nr.1009 ….. la Parchetul ….. 

La data de ….., în dosarul penal, s-a dispus începerea urmăririi penale, sub 

aspectul infracţiunii de 1010….. 

Arătăm că1011 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 2) din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1012 ..... 

  

 

                                                           
1006Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

voluntar/intervenient forţat 
1007Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
1008Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1009Se va menţiona numărul dosarului penal.  
1010Se va indica infracţiunea, pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale. 
1011Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii de suspendare, din care să rezulte că este 

influenţată soluţionarea cauzei de hotărârea ce se va pronunţa în dosarul penal. 
1012Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate, respectiv plângerea penală care să poarte numărul de înregistrare la unitatea de parchet şi actul 

emis de procuror, prin care s-a dispus începerea urmăririi penale.  
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Depunem prezenta cerere în1013 .....exemplare. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1014/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1015/extras din registrul public1016/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1017. 

Cererea nu se timbrează. 

 

Data,         Semnătura1018, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1013Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează 

în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe 

calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea. 
1014Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1015Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1016Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
1017Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
1018Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere pentru reluarea dezbaterilor după suspendare 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 415 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1019 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1020 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1021....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi1022 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa1023 (denumirea .....), prin reprezentant1024 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
1019Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea acordării unui termen de judecată de către completul de judecată, pentru 

discutarea cererii. 
1020Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1021Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
1022Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1023Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1024Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte1025....., în dosarul nr...../...../....., 

în care părţi1026 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE PENTRU RELUAREA DEZBATERILOR DUPĂ 

SUSPENDARE 

 

 

întrucât motivele care au determinat suspendarea cauzei nu mai subzistă. 

 

În fapt, arătăm că, prin încheierea de şedinţă1027 pronunţată la data de ....., s-

a dispus suspendarea cauzei, în conformitate cu art1028 ..... din C. proc. civ. 

 Învederăm că nu mai subzistă motivele, care au determinat suspendarea, 

deoarece1029 ....., motiv pentru care solicităm repunerea cauzei pe rol şi continuarea 

judecăţii. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.415 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1030 ..... 

 Depunem prezenta cerere în1031  .....exemplare 

 

                                                           
1025Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
1026Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1027Se va menționa în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus suspendarea cauzei. 
1028Se vor menţiona dispoziţiile legale, în temeiul cărora s-a dispus suspendarea cauzei, respectiv art. 64 

alin. (4), art. 134, art. 138 alin . (6), art. 143 sau art. 411- 413 din C. proc. civ. 
1029Se vor indica împrejurările care determină reluarea judecăţii, respectiv: soluţionarea recursului 

împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de intervenţie, soluţionarea conflictului de 

competenţă, pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, indicarea moştenitorilor, 

a tutorelui, curatorului, a noului mandatar, a părţii interesate, a administratorului judiciar, a lichidatorului, 

etc.   
1030Se vor depune înscrisuri, prin care să se probeze încetarea cauzei de suspendare, respectiv  fie un extras 

de pe portal privind soluţia pronunţată în cauza, care a determinat suspendarea, fie o copie a hotărârii. 
1031Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia.  
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Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum1032 ..... de lei 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1033/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1034/extras din registrul public1035/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1036. 

 

 

Data,         Semnătura1037, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
1032Taxa de timbru este stabilită în cuantum  de 50% din taxa judiciară de timbru, pentru cererea sau 

acţiunea, a cărei judecare a fost suspendată, din culpa părţilor, în conformitate cu art. 9 lit.g) din O.U.G. nr. 

80/2013. Taxa de timbru nu este datorată, în situaţia în care suspendarea a intervenit fără culpa părţilor, 

respectiv în cazul suspendării dispuse în temeiul art.64 alin.(4), art.138 alin. (6), art.134 şi art.412 din C. 

proc. civ. 
1033Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1034Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1035Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
1036Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
1037Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 



155 

 

 

 

Cererea de constatare a perimării 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 416–422 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1038 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul1039 (nume ....., prenume .....), personal/reprezentat prin mandatar 

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

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de în calitate 

de parte1040....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi1041 sunt (nume ....., prenume 

....), 

sau 

Subscrisa1042 (denumirea .....), prin reprezentant1043 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
1038Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul de 

judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii către completul de 

judecată învestit cu soluţionarea cererii. 
1039Menţiunea se referă la persoana fizică. 
1040Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. 
1041Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1042Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1043Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ...., în calitate de parte1044....., în dosarul nr...../...../.....,în 

care părţi1045 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE CONSTATARE A PERIMĂRII  

CERERII1046 …..  

 

prin care solicităm să dispuneţi stabilirea unui termen de judecată şi citarea părţilor, 

în vederea discutării perimării cererii. 

 

 

În fapt, arătăm că prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de1047 ..... , 

instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei, în temeiul1048….. 

De la această dată şi până în prezent au trecut mai mult de 6 luni din motive 

imputabile părţilor, perioada înlăuntrul căreia dosarul a rămas în nelucrare din 

motive imputabile părții adverse. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 416-420 C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1049 ..... în copii certificate pentru 

conformitate cu originalul, în1050 .... exemplare. 

 Depunem prezenta cerere în1051 ..... exemplare. 

                                                           
1044Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. 
1045Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. 
1046Se va menţiona natura juridică a cererii supusă perimării, respectiv cerere de chemare în judecată, 

contestaţie, apel, recurs, revizuire etc.  (a se vedea în acest sens art. 416 alin (1) C.proc.civ.). 
1047 Se va menționa data la care s-a dispus suspendarea cauzei. 
1048Se vor indica motivele de fapt şi de drept care au determinat suspendarea cauzei. 
1049Se vor enumera înscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse înscrisurile care nu se află la dosarul 

cauzei şi care sunt relevante pentru soluţionarea cererii de constatare a perimării). 
1050Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1051Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, 

pentru acestea se poate depune un singur exemplar.  
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Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1052/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1053/extras din registrul public1054/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1055. 

 

Data,         Semnătura1056, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel   

  

                                                           
1052Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1053Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al titularului cererii. 
1054Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1055Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1056Semnătura de pe cererea de constatare a perimării trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a executării provizorii  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 450 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1057 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1058 (nume ....., prenume ....),personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1059....., 

în dosarul nr.1060 ...../...../....., în care părţi1061 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa1062 (denumirea .....), prin reprezentant1063 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
1057Ipoteza de faţă se referă la formularea distinctă a cererii de suspendare a executării provizorii, situaţie 

în care cererea se va depune la instanţa de apel, în conformitate cu prevederile art. 450 alin. (2) din C. proc. 

civ. 
1058 Mențiunea se referă la persoana fizică. 
1059Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv de apelant. Titularul cererii este cel obligat la 

executarea hotărârii judecătoreşti. 
1060Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării executării 

provizorii. 
1061Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1062Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1063Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte1064....., în dosarul 

nr.1065....../...../....., în care părţi1066 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII PROVIZORII1067  

 

 

a hotărârii judecătoreşti nr. …./….. pronunţate de1068 ….. până la soluţionarea căii 

de atac a apelului declarat împotriva acestei hotărâri.  

 

 

În fapt, arătăm că la data de ….. am formulat apel împotriva hotărârii nr..., 

care a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe sub numărul ….. /...../..... fiind acordat 

termen de judecată la data de ….. 

Arătăm că1069 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 450 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1070 ..... 

                                                           
1064Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv de apelant. Titularul cererii este cel obligat la 

executarea hotărârii judecătoreşti. 
1065Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării executării 

provizorii. 
1066Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1067 Această cerere se poate formula cu privire la hotărârile primei instanțe, care sunt executorii de drept 

sau cu privire la care a fost încuviințată executarea provizorie de instanța de judecată, în conformitate cu 

dispozițiile art. 448-449 din C. proc.civ. și se soluționează de instanța de apel. 
1068Se va indica hotărârea apelată şi instanţa, care a pronunţat hotărârea a cărei suspendare a executării 

provizorii se solicită. 
1069Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte împrejurările care 

justifică suspendarea executării hotărârii ce se bucură de executare provizorie de drept sau judecătorească. 
1070Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate. În conformitate cu prevederile art. 450 alin. (2) din C. proc. civ., în ipoteza în care cererea se va 

depune la instanţa de apel, ea va fi însoţită de o copie legalizată a dispozitivului hotărârii. 
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 Depunem prezenta cerere în1071.....exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei1072 

….dovada achitării cauțiunii1073..., şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare1074/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant1075/ 

 

Data,         Semnătura1076, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel 

  

                                                           
1071Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1072Taxa de timbru este stabilită conform art. 10 alin. (1) lit. b) O.U.G nr. 80/2013. 
1073 Cererea de suspendare poate fi încuviințată numai cu plata unei cauțiuni, al cărei cuantum va fi stabilit 

de instanță în condițiile art. 719 alin. (2) și (3) din C.proc.civ. 
1074Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1075Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
1076Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de îndreptare a erorii materiale 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 442 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1077 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1078 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1079....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi1080 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa1081 (denumirea .....), prin reprezentant1082 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
1077Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată  ce va soluţiona cererea. 
1078Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1079Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
1080Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1081Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1082Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte1083....., în dosarul nr...../...../....., 

în care părţi1084 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

CERERE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE 

 

 

prin care să dispuneţi îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul 

considerentelor/dispozitivului hotărârii judecătoreşti nr.1085 ...../încheierii de şedinţă 

pronunţate în dosarul nr.1086...../...../..... 

 

 

În fapt, arătăm că suntem părţi în dosarul nr ...../...../..... şi că, în cuprinsul 

considerentelor/dispozitului sentinţei/deciziei nr ..... pronunţate, s-a strecurat o 

eroare/omisiune în sensul că1087 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.442 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1088: ..... 

 Solicităm ataşarea dosarului, în care s-a pronunţat sentinţa /decizia/încheierea 

a cărei îndreptare o solicităm  

 Depunem prezenta cerere în1089 .....exemplare. 

                                                           
1083Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, reconvenient, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
1084Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1085 Se va menționa numărul hotărârii a cărei îndreptare se solicită. 
1086 Se va menționa numărul dosarului, în care a fost pronunțată hotărârea/încheierea a cărei îndreptare se 

solicită. 
1087Se va indica eroarea sau omisiunea care trebuie să privească numele, calitatea, susţinerile părtilor, erorile 

de calcul sau orice alte erori materiale din cuprinsul hotărârii sau al încheierii. 
1088Se vor depune, în funcţie de sustinere, de exemplu copii de pe actele de stare civilă, copii de pe raportul 

de expertiza, eventuale calcule, etc 
1089Cererea se judecă în Camera de Consiliu, fără citarea părţilor, motiv pentru care se depune într-un singur 

exemplar. Însă, există şi excepţii, când instanţa poate aprecia ca fiind necesară citarea părţilor. În această 

ipoteză, cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi 

figurează în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în 

mai multe calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea. 
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Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1090/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1091/extras din registrul public1092/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1093. 

  

Data,         Semnătura1094, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
1090Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1091Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
1092Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1093Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1094Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de înlăturare a dispozițiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 443 C. proc. civ. 

 Art. 445-446 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1095 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul1096(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința1097 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1098 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința1099 în....., având următoarele date de contact1100..., 

personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume 

....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în 

                                                           
1095Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, pentru ca registratorul să ia măsurile 

necesare, în vederea repartizării cererii completului de judecată învestit cu soluţionarea cererii principale. 
1096Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1097 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1098Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1099 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1100Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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....., având următoarele date de contact1101 ....., în calitate de parte1102....., în 

dosarul nr...../...../....., în care părţi1103 sunt (nume ....., prenume ....), 

 

sau 

Subscrisa1104 (denumirea .....), cu sediul1105 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1106/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1107/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1108 pentru comunicarea actelor de procedură 

la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința1109 în ....., având 

următoarele date de contact1110 prin reprezentant1111 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), 

cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1112...,  în calitate 

de în calitate de parte1113....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi1114 sunt (nume 

....., prenume ....),formulăm 

 

 

                                                           
1101Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1102Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. 
1103Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1104Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1105În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1106Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1107Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1108Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1109 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1110Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1111Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1112Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1113Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. 
1114Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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CERERE DE ÎNLĂTURARE A DISPOZIȚIILOR POTRIVNICE ALE 

HOTĂRÂRII1115 …. PRONUNŢATE DE1116 ….., ÎN DOSARUL NR. 

…../…../….. LA DATA DE ….. 

 

În fapt, arătăm1117 că între părţi a avut loc un litigiu, tranşat prin hotărârea 

judecătorească nr...... 

Arătăm că1118 ..... 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 443 C. proc. civ. 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: 1119 ......,  

Depunem prezenta cerere de în1120. ….. exemplare  

Solicitãm soluþionarea în lipsã1121, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) 

din C. proc. civ. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1122/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1123/extras din registrul public1124/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1125. 

                                                           
1115Se completează cu tipul de hotărâre judecătorească cu privire la care se solicită înlăturarea dispozițiilor 

potrivnice(sentinţă/decizie), precum şi cu numărul acesteia. 
1116Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea, cu privire la 

care se solicită înlăturarea dispozițiilor potrivnice. 
1117. Calitate procesuală să formuleze cererea de înlăturare a dispozițiilor potrivnice ale hotărârii 

judecătorești are oricare din părțile procesului, în raport cu care ar putea fi generate dificultăți la punerea în 

executare datorită inadvertențelor.   
1118Argumentele părţii trebuie să vizeze împrejurarea că dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziții 

contradictorii care trebuie înlăturate. 
1119Se vor enumera înscrisurile depuse (vor fi depuse doar înscrisuri care nu se află la dosarul cauzei sau 

care se află și în raport cu care se va indica fila și volumul la care se găsesc, precum și copia încheierii, prin 

care a dispus în raport cu respectivele aspecte şi care sunt relevante pentru cererea de înlăturare a 

dispozițiilor potrivnice a hotărârii judecătoreşti). 
1120Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, 

pentru acestea se poate depune un singur exemplar 
1121Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
1122Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1123Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1124Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
1125Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
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Data,        Semnătura1126, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1126Semnătura de pe cererea de înlăturare a dispozițiilor potrivnice a hotărârii judecătoreşti trebuie să fie 

olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 443 C. proc. civ. 

 Art. 445-446 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1127 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul1128(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința1129 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1130 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința1131 în....., având următoarele date de contact1132..., 

personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant 

judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul 

profesional în ....., având următoarele date de contact1133 ....., în calitate de 

                                                           
1127Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, completul  pentru ca registratorul să ia 

măsurile necesare, în vederea repartizării cererii completului de judecată învestit cu soluţionarea cererii 

principale. 
1128 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1129 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1130 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1131 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1132Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1133 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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parte1134....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi1135 sunt (nume ....., prenume 

....), 

sau 

Subscrisa1136 (denumirea .....), cu sediul1137 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1138/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1139/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1140 pentru comunicarea actelor de procedură 

la numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința 1141în ....., având 

următoarele date de contact1142 ..., prin reprezentant1143 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1144 

....., în calitate de parte1145....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi1146 sunt (nume 

....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE LĂMURIRE A HOTĂRÂRII1147  ……PRONUNŢATE 

DE1148 ….., ÎN DOSARUL NR. …../…../….. LA DATA DE ….. 

                                                           
1134 Se va menţiona calitatea din dosar a părţii, care formulează cererea. 
1135 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1136 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1137 În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1138Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1139Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1140 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1141 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1142Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1143 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1144 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1145 Se va menţiona calitatea din dosar a părţii, care formulează cererea. 
1146 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1147 Se completează cu tipul de hotărâre judecătorească cu privire la care se solicită lămurirea (încheiere, 

sentinţă, decizie), precum şi cu numărul acesteia. 
1148 Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea cu privire la 

care se solicită lămurirea. 
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În fapt, arătăm că la data de ..... a fost pronunţată încheierea/sentinţa/decizia nr. 

….. de Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 

care s-a soluţionat dosarul nr. …../…../…..., în sensul că1149 …..  .  

Susţinem că dispozitivul hotărârii necesită lămuriri cu privire la 

înţelesul/întinderea/modalitatea de aplicare întrucât1150 …..  

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 443 C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: 1151  ...... 

 Depunem prezenta cerere de în1152 ….. exemplare.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1153/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1154/extras din registrul public1155/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1156. 

 

 

Data,         Semnătura1157, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel…./ 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

                                                           
1149 Se va indica modalitatea de soluţionare a cauzei prin redarea menţiunilor din dispozitivul hotărârii. 
1150Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele părţii, în susţinerea cererii formulate, privind necesitatea 

lămuririi dispozitivului hotărârii. Argumentele părţii trebuie să vizeze împrejurarea că dispozitivul hotărârii 

este susceptibil de mai multe interpretări, motiv pentru care se impun explicaţii suplimentare. 
1151 Se vor enumera înscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse doar înscrisuri care nu se află la dosarul 

cauzei şi care sunt relevante pentru cererea de lămurire a hotărârii judecătoreşti). 
1152 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau  figurează în mai multe calităţi, 

pentru acestea se poate depune un singur exemplar  
1153 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1154 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
1155 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
1156 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
1157 Semnătura de pe cererea de lămurire a hotărârii judecătoreşti trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 444–446 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1158 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul1159 (nume ....., prenume .....),cu domiciliul/reședința1160 în ....., 

având  codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1161 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1162  în....., având următoarele date de contact1163..., personal/reprezentat 

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

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

                                                           
1158Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii completului de judecată învestit cu 

soluţionarea cererii principale. 
1159Menţiunea se referă la persoana fizică. 
1160 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1161 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1162 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1163Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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următoarele date de contact1164 ..... în calitate de în calitate de parte1165....., în dosarul 

nr...../...../....., în care părţi1166 sunt (nume ....., prenume ....), 

sau 

Subscrisa1167 (denumirea .....), cu sediul1168 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1169/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1170/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1171 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1172  în ....., având 

următoarele date de contact1173 prin reprezentant1174 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ...../, având următoarele date de contact1175 ..... ,în calitate de 

parte1176....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi1177 sunt (nume ....., prenume 

....),formulăm 

 

 

                                                           
1164 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1165 Se va menţiona calitatea din dosar a părţii, care formulează cererea. 
1166 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1167 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1168 În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1169Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1170Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1171 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1172 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1173Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1174 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1175 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1176 Se va menţiona calitatea din dosar a părţii, care formulează cererea. 
1177 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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CERERE DE COMPLETARE A HOTĂRÂRII1178 

……PRONUNŢATE DE1179 ….., ÎN DOSARUL NR. …../…../….. LA 

DATA DE ….. 

 

 

În fapt, arătăm că1180 ..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 444 C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: 1181......,  

 Depunem prezenta cerere de în1182. ….. exemplare. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1183/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1184/extras din registrul public1185/extras, în copie 

legalizatădin actul care atestă dreptul de reprezentare1186. 

Data,         Semnătura1187, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel   

  

                                                           
1178Se menţioneazădenumirea hotărârii judecătoreşti cu privire la care se solicită completarea (încheiere, 

sentinţă, decizie), precum şi numărul acesteia. 
1179Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea cu privire la care 

se solicită completarea. 
1180Se vor indica aspectele esenţiale: faptul că între părţi a avut loc un litigiu, tranşat printr-o hotărâre 

judecătorească; faptul că prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, 

asupra unei cereri conexe sau incidentale sau, după caz, asupra unei cereri a martorului, expertului, 

traducătorului, interpretului sau apărătorului cu privire la drepturile acestora. 
1181Se vor enumera înscrisurile depuse relevante pentru soluţionarea cererii . 
1182Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau  figurează în mai multe calităţi, 

pentru acestea se poate depune un singur exemplar 
1183 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1184 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
1185 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1186 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1187Semnătura de pe cererea de completare a hotărârii judecătoreşti trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea de apel 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 470-471 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 194-196 alin. (2) C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1188 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1189(nume ....., prenume .....), având codul numeric personal ....., cu 

domiciliul/reședința1190 în ....., cu domiciliul procesual ales1191 pentru comunicarea 

actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința1192 

în ....., având următoarele date de contact1193..., personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de 

contact1194 .....  

sau 

                                                           
1188Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1189Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1190 Mențiunea se completează atunci când apelantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1191Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1192 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1193Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1194Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1195 (denumirea .....), cu sediul1196 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1197/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1198/contul 

bancar .....cu sediul procesual ales1199 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/reședința1200 în ....., având 

următoarele date de contact1201...,prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin 

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date 

de contact1202 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința 1203în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1204 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE APEL 

 

 

                                                           
1195Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1196În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1197Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1198Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1199Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1200 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1201 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1202Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1203 Mențiunea se completează atunci când intimatul  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
 
1204Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 49 din C. proc. civ. De asemenea, pentru intimat, se vor indica toate datele de 

identificare ale persoanei fizice/juridice, după aceleaşi criterii ca şi în cazul apelantului, în conformitate cu 

prevederile art. 470 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ. 
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împotriva sentinţei civile nr.1205  ....., pronunţate  în dosarul nr. ...../...../....., de 

către Judecătoria/Tribunalul ....., în termenul legal de 301206 de zile, de la 

comunicarea hotărârii apelate, prin care solicităm admiterea apelului şi 

anularea/schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate1207. 

 

 

În fapt, arătăm că1208 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.1209 .....din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire1210, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri noi/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea ...... 

 

 

                                                           
1205Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b) 

din C. proc. civ. Neprecizarea numărului hotărârii atrage nulitatea cererii de apel. 
1206Termenul general de exercitare a căii de atac a apelului este de 30 de zile, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 468 alin. (1) din C. proc. civ. În situaţii expres prevăzute, poate fi reglementat un alt termen de exercitare 

a căii de atac. 
1207Soluţiile sunt prevăzute de legiuitor în cuprinsul art. 480 din C. proc. civ. Potrivit alin. (3) al acestui 

articol, în cazul căii de atac a apelului se poate dispune anularea hotărârii atacate şi trimiterea spre 

rejudecare primei instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, în cazul în 

care părţile au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri, de exemplu prin cererea de apel. În apel, se vor 

putea cere, de asemenea, dobânzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte despăgubiri ivite după darea 

hotărârii primei instanţe şi va putea fi invocată compensaţia legală, în conformitate cu dispoziţiile art. 478 

alin. (5) din C. proc. civ. 
1208Se vor indica criticile aduse hotărârii atacate sau modului în care s-a desfăşurat judecata la prima 

instanţă, respectiv dispoziţiile legale care nu au fost respectate de către instanţă. Potrivit art. 476 alin. (2) 

din C. proc. civ., în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului nu cuprinde motive, mijloace 

de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima 

instanţă. 
1209Se va indica temeiul de drept, pe care apelantul îşi întemeiază cererea. 
1210În calea de atac a apelului, pot fi solicitate probe noi (înscrisuri, martori expertize, interogatoriu), astfel 

cum rezultă din cuprinsul dispoziţiilor art. 476 alin. (2) din C. proc. civ. Neindicarea dovezilor în susţinerea 

apelului, prin cererea de apel, atrage sancţiunea decăderii, conform art. 470 alin. (3) din C. proc. civ. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1211 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1212 ....exemplare. 

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința1213 în1214....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt1215 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică21 cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând 

..... 

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea22......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective : ..... 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă23, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

                                                           
1211Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1212Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1213 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1214Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1215 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
21Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, apelantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de apel, în două exemplare, din momentul 

depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit. e) teza a II-a din C. proc.civ. 
22Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
23Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia apelantului. Se va indica numai dacă apelantul nu doreşte 

să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea apelului. 
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 În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimatul la plata cheltuielilor de judecată24 ocazionate de acest proces. 

 

 Depunem prezenta cerere de apel, în25.....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de  26..... şi 

împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic delegaţia de 

reprezentare1216/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1217 

 

Data,        Semnătura27, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Appel … 

  

                                                           
24Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
25Cererea de apel va fi depusă în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă 

intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur 

exemplar pentru intimaţi. 
26Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu distincţiile arătate în cuprinsul art. 23-25 din O.U.G. nr. 

80/2013. Conform dispozițiilor art. 23 alin. (1) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cererile 

pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: a)taxa datorată pentru 

cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 de lei și b) 

taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 

de lei. 
1216Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1217Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
27Semnătura de pe cererea de apel trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând 

determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 470 alin. (3) din C. proc. civ. Lipsa semnăturii poate fi 

împlinită în condiţiile art. 196 alin. (2) din C. proc. civ. 



179 

 

 

Declarație de apel fără motive 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 470-471 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1218 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1219(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1220  în ....., 

având codul numeric personal1221 ....., cu domiciliul procesual ales1222 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1223  în ....., având următoarele date de contact1224..., personal/prin 

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

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact1225 .....  

sau 

                                                           
1218Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1219Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1220 Mențiunea se completează atunci când apelantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1221Se completează numai atunci când este exercitată calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. 

a) din C. proc.civ. 
1222Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1223 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1224 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1225Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1226 (denumirea .....), cu sediul1227 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1228/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1229/contul 

bancar .....,cu sediul procesual ales1230 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1231  în ....., având 

următoarele date de contact1232...prin reprezentant legal (nume...., 

prenume....)1233/consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1234 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1235  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1236 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

DECLARAŢIE DE APEL 

 

 

                                                           
1226Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1227În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1228Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1229Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1230Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1231 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1232 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1233Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1234Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1235 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1236Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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împotriva sentinţei/încheierii nr1237. ....., pronunţate  în dosarul nr. ...../...../....., de 

către Judecătoria/Tribunalul ....., în termenul legal de 301238 de zile, de la 

comunicarea hotărârii/a încheierii apelate, prin care solicităm admiterea apelului 

şi schimbarea în tot a hotărârii/încheierii apelate1239 în sensul.... 

 

 

În fapt, arătăm că motivele pe care se întemeiază apelul, dezvoltarea lor şi 

mijloacele de probă solicitate vor fi depuse printr-un memoriu separat.1240 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 466 și urm. in C. proc. civ. 

 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1241, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1242 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de apel, în1243 .....exemplare. 

                                                           
1237Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b) 

din C. proc. civ. Neprecizarea numărului hotărârii ori a încheierii atrage nulitatea cererii de apel. 
1238Termenul general de exercitare a căii de atac a apelului este de 30 de zile, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 468 alin. (1) din C. proc. civ. În situaţii expres prevăzute, poate fi reglementat un alt termen de exercitare 

a căii de atac. 
1239Textul art. 480 C.proc.civ. reglementează soluțiile pe care le pronunță instanța de apel. Având în vedere 

că formularul de față are în vedere declarația de apel fără motivare, soluția cel mai des întâlnită pentru 

ipoteza admiterii apelului, va fi aceea de schimbare a sentinței/încheierii instanței ierarhic inferioare, având 

în vedere că în lipsa motivării apelului, instanța se va pronunța în fond, numai pe baza celor invocate la 

prima instanță, conform dispozițiilor art. 476 alin. (2) C.proc.civ.  
1240 Potrivit art. 470 alin. (5) din C.proc.civ., în cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de 

la un alt moment decât comunicarea hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi 

durată, care curge, însă, de la data comunicării hotărârii. 
1241Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia apelantului. Se va indica numai dacă apelantul nu 

doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea apelului. 
1242Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1243Cererea de apel fi depusă, în conformitate cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., în 

atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun 

sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. 
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 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de1244 ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1245/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1246/extras din registrul public1247/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1248. 

 

Data,        Semnătura1249, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel   

  

                                                           
1244Conform dispozițiilor art. 23 alin. (1) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cererile pentru 

exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 

a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu 

mai puțin de 20 de lei, 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin 

de 20 de lei. 
1245Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1246Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului. 
1247Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1248Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1249Semnătura de pe cererea de apel trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Motive de apel 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 470-471 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 1250 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul1251(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1252  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1253 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1254 în ....., personal/ reprezentat 

prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar  (nume ....., 

prenume .....)//prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., 

având următoarele date de contact1255 .....  

sau 

                                                           
1250Potrivit prevederilor art. 471 alin. (1)  C. proc. civ. « apelul şi, dacă este cazul, motivele de apel se depun 

la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii … ,,. Este important ca în antetul cererii să fie 

menţionate secţia şi numărul de dosar , pentru ca registratorul să ia măsurile necesare în vederea depunerii 

căii de atac la dosarul instanţei.  
1251Menţiunile se referă persoana fizică. 
1252 Mențiunea se completează atunci când apelantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1253Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelant doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1254 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1255Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1256 (denumirea .....), cu sediul1257 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1258/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1259/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1260 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1261  în ....., prin 

reprezentant1262 (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1263 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1264  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1265 (nume ....., prenume .....), formulăm în termenul legal 

de 30 de zile de la comunicarea hotărârii1266 

 

 

MOTIVE DE APEL 

 

 

                                                           
1256Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1257În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1258Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1259Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1260Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1261 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1262Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin.(1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1263Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1264 Mențiunea se completează atunci când intimatul  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1265Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1266Termenul de apel este de 30 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.Potrivit art. 

470 alin. (5) din C. proc. civ.,, în cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt 

moment decât comunicarea hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care 

curge, însă, de la data comunicării hotărârii. 
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aferente apelului declarat la data de1267 …. împotriva sentinţei/încheierii civile 

nr.1268. ....., pronunţate  în dosarul nr. ...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul 

 

În fapt, arătăm că prin sentinţa nr. …../ ….. pronunţată în dosarul nr. …../ 

…../ ….. instanţa a1269 ….. . 

Apreciem că soluţia primei instanţe este nelegală şi netemeinică întrucât1270 

….. . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 470 alin. (5) C.proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ 

probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea 

..... 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri1271 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în ....1272 exemplare. 

 

                                                           
1267 Se va menționa data declarării apelului. 
1268 Se va menționa  numărul hotărârii împotriva căreia s-a exercitat calea de atac a apelului. 
1269 Se va indica soluţia pronunţată de prima instanţă. 
1270 Se vor prezenta pe larg motivele pentru care apelantul apreciază că sentinţa trebuie anulată/schimbată 

în tot sau în parte. 
1271 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1272 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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În cadrul probei testimoniale,  indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința1273 în1274  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt1275 ..... şi solicit citarea acestora. 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană 

fizică1276, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale 

vizând1277 ..... . 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1278: ..... . 

Depunem prezenta  cerere în ….. exemplare 1279.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1280/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1281/extras din registrul public1282/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1283. 

 

Data,        Semnătura1284, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel  

                                                           
1273 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1274 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1275 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
1276Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, intimatul trebuie să ataşeze interogatoriul întâmpinării, în două exemplare, din momentul 

depunerii acesteia, în conformitate cu  art. 482 rap. la art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
1277 Se vor menţiona faptele, pe care intimatul doreşte să le probeze.  
1278 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
1279Declaraţia de apel va fi depusă, în conformitate cu art. 470 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1280 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1281 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului. 
1282 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1283 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1284Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână).  
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Apel incident 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 472 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1285 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1286(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1287  în ....., 

având codul numeric personal....., cu domiciliul procesual ales1288 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1289  în ....,având următoarele. date de contact1290..., personal/prin mandatar/ 

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

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

având următoarele date de contact1291... 

                                                           
1285Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1286Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea procesuală activă poate avea numai intimatul, conform 

art. 472 din C. proc. civ. 
1287 Mențiunea se completează atunci când apelantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1288Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1289 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1290Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1291Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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sau 

Subscrisa1292 (denumirea .....), cu sediul1293  în ....., având codul unic de 

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

comerţului1294/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1295/contul 

bancar ....., cu sediul  procesual ales1296 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1297  în ....., având 

următoarele date de contact1298, prin reprezentant1299 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1300 .....  

în contradictoriu cu intimatul1301(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1302  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata1303 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1304 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

 

                                                           
1292Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea procesuală activă poate avea numai intimatul, 

conform art. 472 din C. proc. civ. 
1293În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1294Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1295Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1296Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1297 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1298Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1299Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3)şi 4) din C. proc. civ.  
1300Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1301Apelul  incident poate fi formulat numai împotriva  apelantului principal , motivele  sale de apel 

neputând să conţină cereri noi, întrucât se opun disp. art. 478 alin. 3 C. proc. civ. 
1302 Mențiunea se completează atunci când in timatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1303Apelul  incident poate fi formulat numai împotriva apelantului principal, motivele  sale de apel neputând 

să conţină cereri noi, întrucât se opun disp. art. 478 alin. 3 C. proc. civ. 
1304Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE APEL INCIDENT1305 

 

 

în legătură cu hotărârea judecătorească nr1306….. pronunţată în dosarul nr. 

...../...../....., de către....., după depăşirea termenului legal de 301307 de zile, prin 

care solicităm schimbarea hotărârii atacate, în sensul că..... 

 

 

În fapt, arătăm că1308 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 472 coroborat cu art. 

4741309 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire1310, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea….. . 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1311 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1312 ....exemplare. 

 

                                                           
1305Cererea de apel incident trebuie depusă de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, 

conform art.474 alin. (1) din C. proc. civ. 
1306Indicarea hotărârii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b) 

din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel. 
1307Termenul general de exercitare a căii de atac este de 30 zile de la comunicare. 
1308Se vor indica criticile aduse în raport cu apelantul principal, respectiv împrejurările care determină 

schimbarea hotărârii primei instanţe. 
1309Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac după împlinirea termenului de apel. 
1310 În calea de atac a apelului, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. 
1311Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1312Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința1313 în1314 ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt1315 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea apelantului principal 

(intimatului) persoană fizică1316, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub 

sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor 

personale vizând1317 ..... . 

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1318: ..... . 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1319, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1320 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de apel  incident  în1321 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de1322 .... lei şi 

împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie 

                                                           
1313 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1314Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1315 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
1316Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, partea trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de apel incident în două exemplare, din 

momentul depunerii acesteia. 
1317Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. 
1318Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
1319Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. 
1320Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1321Cererea de apel incident va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C. 

proc. civ., în atâtea exemplare câţi apelanti pricipali, intimați  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă 

apelanţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur 

exemplar pentru aceştia. 
1322Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art.23 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
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legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1323/extras din registrul public1324/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1325. 

 

Data,        Semnătura1326, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel 

  

                                                           
1323Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului care a 

formulat apelul incident. 
1324Se va depune atunci cererea de apel este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1325Se va depune atunci când apelul incident este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără 

personalitate juridică. 
1326Semnătura de pe cererea de apel incident trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Apel provocat 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 473-474 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1327 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1328(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1329  în ....., 

având codul numeric personal....., cu domiciliul procesual ales1330 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1331  în ...., având următoarele date de contact1332..., personal/prin 

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

cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1333..., 

sau 

                                                           
1327Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1328Menţiunile se referă la persoana fizică.Calitatea procesuală activă poate avea numai intimatul, conform 

art. 473 din C. proc. civ. 
1329 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1330Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1331 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1332Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1333Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa1334 (denumirea .....), cu sediul1335  în ....., având codul unic de 

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

comerţului1336/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1337/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1338 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1339  în ....., având 

următoarele date de contact1340..., prin reprezentant1341 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1342 .....  

în contradictoriu cu intimatul1343(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1344  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata1345 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1346 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

                                                           
1334Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea procesuală activă poate avea numai intimatul, 

conform art. 473 din C. proc. civ. 
1335În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1336Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1337Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1338Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1339 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1340Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1341Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3)şi 4) din C. proc. civ.  
1342Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1343Apelul provocat poate fi formulat numai împotriva altui intimat sau împotriva unei persoane care a 

figurat în primă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să 

producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice din proces. Apelul provocat nu poate fi formulat împotriva 

apelantului, care a formulat apelul principal. 
1344 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1345Apelul provocat poate fi formulat numai împotriva altui intimat sau împotriva unei persoane care a 

figurat în primă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să 

producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice din proces. Apelul provocat nu poate fi formulat împotriva 

apelantului, care a formulat apelul principal. 
1346Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE APEL PROVOCAT1347 

 

 

împotriva intimatului sau a numitului (nume ....., prenume .....) care a figurat în 

primă instanță și care nu este parte în apelul principal în legătură cu hotărârea 

judecătorească nr.1348 pronunţată în dosarul nr. ...../...../....., de către 

Judecătoria/Tribunalul....., după depășirea termenului legal de 301349 zile, prin 

care solicităm ….. .  

 

În fapt, arătăm că1350 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 473 coroborat cu art. 

4741351 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire1352, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea….. . 

 

 

                                                           
1347Cererea de apel provocat trebuie depusă de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, 

conform art. 474 alin. (1) din C. proc. civ. 
1348Indicarea hotărârii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b) 

din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel. 
1349Termenul de exercitare a căii de atac este de 30 zile de la comunicare. 
1350Se vor indica criticile aduse în raport cu intimatul, respectiv împrejurările care determină consecințe 

asupra situației juridice a părţii. 
1351Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac după împlinirea termenului de apel. 
1352 În calea de atac a apelului, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. Când înscrisurile sunt 

redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de 

un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei 

limbi, în condițiile legii speciale. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1353 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1354 ....exemplare. 

 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința 1355în1356 ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt1357 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană 

fizică1358, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând1359 

..... . 

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1360: ..... . 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1361, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1362 ocazionate de acest proces.   

                                                           
1353Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
1354Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1355 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1356Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1357 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
1358Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, partea trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de apel provocat în două exemplare, din 

momentul depunerii acesteia. 
1359Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. 
1360Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
1361Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. 
1362Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
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 Depunem prezenta cerere de apel provocat, în1363 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de1364 .... lei şi 

împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie 

legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1365/extras din registrul public1366/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1367. 

 

 

Data,        Semnătura1368, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel 

  

                                                           
1363Cererea de apel provocat va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din 

C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru 

intimaţi. 
1364Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art. 23 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
1365Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al intimatului, care a 

exercitat apelul provocat. 
1366Se va depune atunci cererea de apel este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1367Se va depune atunci când apelul provocat este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără 

personalitate juridică. 
1368Semnătura de pe cererea de apel provocat trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Întâmpinare la apel 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 471 alin. (5) C. proc. civ. 

 Art. 205 coroborat cu art. 482 C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ 

 

 

Instanţa 1369 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul1370(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1371  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1372 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1373  în....., având următoarele date de contact1374..., personal/reprezentat 

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

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date 

de contact1375 .....  

sau 

                                                           
1369 Este important ca în antetul cererii să fie menţionat numărul de dosar, pentru ca registratorul să ia 

măsurile necesare în vederea depunerii întâmpinării la dosarul instanţei.  
1370Menţiunile se referă persoana fizică. 
1371 Mențiunea se completează atunci când partea nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1372 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intimatul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1373 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1374Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1375Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa1376 (denumirea .....), cu sediul1377 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1378/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1379/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1380 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1381  în ....., având 

următoarele date de contact1382..., prin reprezentant1383 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ..... având următoarele date de contact1384 .....  

în contradictoriu cu apelantul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1385  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu apelanta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1386 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

ÎNTÂMPINARE LA APEL 

 

 

                                                           
1376Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1377În raport de calitatea intimatului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
1378Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1379 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1380Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care intimatul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1381 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1382Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1383 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1384 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1385 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1386 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  



200 

 

prin care solicităm respingerea căii de atac formulate de apelantul (nume ....., 

prenume .....)/ apelanta(denumirea persoanei juridice .....) împotriva sentinţei nr. 

…../ ….. pronunţate în dosarul nr. …../…../….. , ca nefondată1387. 

 

 

În fapt, arătăm că prin sentinţa nr. …../….. pronunţată în dosarul nr. 

…../…../….. instanţa a1388 ….. . 

Apreciem că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică întrucât1389 ….. . 

Arătăm că susţinerile apelantului sunt neîntemeiate deoarece1390 ….. 

 

 

În drept, ne întemeiem declaraţia pe dispoziţiile art. 482 rap. la art. 205 C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea ..... 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri1391 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în1392 ....exemplare. 

 

 

                                                           
1387 Formularea este valabilă pentru situaţia în care se solicită respingerea pe fond a cererii pe apel. Există 

şi posibilitatea invocării de excepţii procesuale în combaterea apelului, conform art. 480 şi art. 482 rap. la 

art. 205 din C. proc. civ. În această situaţie, se va solicita respingerea apelului, spre exemplu, ca lipsit de 

interes, dacă apelantul nu justifică interesul în promovarea căii de atac. 
1388 Se va indica soluţia pronunţată de prima instanţă. 
1389 Se vor prezenta pe larg motivele pentru care intimatul apreciază că soluţia primei instanţe este legală şi 

temeinică. 
1390 Se vor prezenta pe larg motivele pentru care intimatul apreciază că susţinerile apelantului sunt 

neîntemeiate.  
1391 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1392 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința 1393în1394  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt1395 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea apelantului, persoană 

fizică1396, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale 

vizând1397 ..... . 

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1398: ..... . 

Depunem prezenta  întâmpinare  în1399 ….. exemplare.  

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1400/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1401/extras din registrul public1402/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1403. 

  

Data,        Semnătura1404, 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel  

                                                           
1393 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 

155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1394 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1395 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
1396Dacă apelantul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu. Intimatul trebuie să ataşeze interogatoriul întâmpinării, în două exemplare, din momentul 

depunerii acesteia, în conformitate cu art. 482 rap. la art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
1397 Se vor menţiona faptele, pe care intimatul doreşte să le probeze.  
1398 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
1399Întâmpinarea fi depusă, în conformitate cu art. 471 alin. (5) cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., în 

atâtea exemplare câţi apelanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă apelanţii au un reprezentant comun 

sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1400 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1401 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al intimatului. 
1402 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1403 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1404Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână).  
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Răspuns la întâmpinarea formulată la cererea de apel  

 

Sediul materiei:  

 Art. 471 alin. (6) C. proc. civ. 

 Art. 201 alin. (2) C.proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 1405 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1406....., 

în dosarul nr. ...../...../.....,  

sau 

Subscrisa1407 (denumirea .....), prin reprezentant1408 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte1409....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi1410 sunt (nume ....., prenume ....),  

 

                                                           
1405 Este important ca în antetul cererii să fie menţionate secţia şi numărul de dosar, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare în vederea depunerii răspunsului la întâmpinare  la dosarul instanţei.  
1406Se va menţiona calitatea părţii din dosar. 
1407Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1408Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
1409Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant. 
1410Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1411  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1412 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

Răspuns la întâmpinare1413 

 

prin care solicităm instanţei să respingă excepţii procesuale ( de procedură şi de 

fond) invocate de intimat prin întâmpinare şi apărările pe fondul cauzei invocate 

de acesta, ca neîntemeiate. 

 

 

În fapt, arătăm că excepţiile invocate de intimat prin întâmpinare sunt 

neîntemeiate pentru următoarele motive1414 ..... . 

De asemenea susţinem că apărările invocate de intimat privind legalitatea şi 

temeinicia sentinţei nr. ...../..... pronunţată de instanţa de fond în dosarul nr. 

...../...../..... sunt în mod similar neîntemeiate pentru următoarele motive1415..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 471 alin. (6) C.proc.civ. 

 

 

                                                           
1411 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1412Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1413Conform art. 471 alin. (6) C. proc. civ. depunerea răspunsului întâmpinare este obligatoriu pentru 

apelantul principal, apelantul incident și apelantul provocat. 
1414Se vor prezenta apărările, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

fiecare excepţie invocată de intimat în cadrul întâmpinării. 
1415Se vor prezenta pe larg motivele pentru care apelantul consideră că susţinerile intimatului privind 

legalitatea şi temeinicia sentinţei pronunţate de instanţa de fond sunt neîntemeiate.  
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 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1416, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 Depunem prezentul răspuns la întâmpinare  într-un exemplar1417.  

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1418/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant1419/extras din registrul public1420/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare1421. 

 

Data,        Semnătura1422, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1416Menţiunea este facultativă Se va indica numai dacă apelantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen 

de judecată şi nu a făcut această menţiune în cuprinsul cererii de apel. 
1417Răspunsul la întâmpinare va fi depus într-un singur exemplar, în conformitate cu art. 471 alin. (6) din 

C. proc. civ., intimatul urmând să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia de la dosarul cauzei.  
1418Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1419Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
1420Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1421Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1422Semnătura de pe răspunsul la întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea de recurs 
 

Sediul materiei:  

 Art. 486-490 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1423 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1424(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1425  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1426 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1427  în ..... având următoarele date 

de contact1428..., personal/prin mandatar(nume ....., prenume .....) /prin avocat (nume 

....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1429 

.....  

sau 

                                                           
1423Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1424Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1425 Mențiunea se completează atunci când recurentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1426Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
1427 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1428 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1429Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1430 (denumirea .....), cu sediul1431  în ....., cu domiciliul procesual 

ales1432 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), 

cu domiciliul/ reședința1433  în ....., având următoarele date de contact1434..., prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1435 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1436  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., prin reprezentant1437 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE RECURS 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1438 nr. ....., pronunţate în dosarul nr. ...../...../....., 

de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal de 301439 de 

zile, de la comunicarea hotărârii recurate, prin care solicităm admiterea recursului 

şi1440 …... 

                                                           
1430Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1431În raport de calitatea recurentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
1432Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1433 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1434 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1435Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1436 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1437Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1438Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 486 alin. (1) lit. c) 

din C. proc. civ. Neprecizarea numărului hotărârii atrage nulitatea cererii de recurs. 
1439Termenul general de exercitare a căii de atac a recursului este de 30 de zile, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 485 din C. proc. civ. În situaţii expres prevăzute, poate fi reglementat un alt termen de 

exercitare a căii de atac. 
1440În cazul căii de atac a recursului soluţionată de către Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea 

cu reţinere sau cu trimitere la instanţa inferioară, în conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dacă Înalta 
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În fapt, arătăm că1441 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct.1442 ......din 

C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri1443. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1444 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1445 ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1446, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1447 ocazionate de acest proces.   

                                                           
Curte de Casaţie şi Justiţie este învestită cu soluţionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu 

trimitere spre rejudecare. 
1441Se vor indica criticile aduse hotărârii atacate, respectiv dispoziţiile legale care nu au fost respectate de 

către instanţă. De exemplu, instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale, hotărârea a fost 

pronunţată în lipsa recurentului, care nu a fost legal citat, au fost încălcate anumite reguli de procedură sau 

norme de drept material, etc.  
1442Se va indica temeiul de drept, pe care recurentul îşi întemeiază cererea.   
1443În calea de atac a recursului, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate cu art. 

492 din C. proc. civ. 
1444Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1445Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1446Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia recurentului. Se va indica numai dacă recurentul nu 

doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea recursului. 
1447Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
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 Depunem prezenta cerere de recurs, în1448  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1449 

/.....1450 şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic. 

 

Data,        Semnătura1451, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1448Cererea de recurs trebuie să fie depusă, în conformitate cu cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C. proc. 

civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant 

comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. 
1449În ipoteza în care se invocă motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ. 
1450În ipoteza în care se invocă motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa 

de timbru se va calcula, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1451Semnătura de pe cererea de recurs trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând 

determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. 
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Declaraţie de recurs 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 483–490 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 1452 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul1453(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1454  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1455 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....),cu domiciliul/ reședința1456  în....., având următoarele date 

de contact1457..., personal/ reprezentat prin mandatar (nume ....., prenume .....)/prin 

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date 

de contact1458 .....  

sau 

                                                           
1452 Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa şi numărul dosarului, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei.  
1453Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1454 Mențiunea se completează atunci când recurentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1455Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1456 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1457Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1458Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1459 (denumirea .....), cu sediul1460  în ....., cu sediul procesual ales1461 

pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința1462  în .....,având următoarele date de contact1463.../prin consilier 

juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul 

profesional în ....., având următoarele date de contact1464 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1465  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în....., prin reprezentant1466 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

 

DECLARAŢIE DE RECURS 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei/încheierii civile nr1467. ....., pronunţate în dosarul nr. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de 301468 de zile, de la comunicarea hotărârii recurate, prin care solicităm 

admiterea recursului şi 1469…... 

                                                           
1459Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1460În raport de calitatea recurentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1461Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1462 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1463Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1464Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1465 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1466Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1467Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 486 alin. (1) lit. c) 

din C. proc. civ. Neprecizarea numărului hotărârii atrage nulitatea cererii de recurs. 
1468Termenul general de exercitare a căii de atac a recursului este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii 

, în conformitate cu dispoziţiile art. 485 din C. proc. civ. În situaţii expres prevăzute, poate fi reglementat 

un alt termen de exercitare a căii de atac. 
1469În cazul căii de atac a recursului soluţionată de către Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea 

cu reţinere sau cu trimitere la instanţa inferioară, în conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dacă Înalta 
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În fapt, arătăm că motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi 

dezvoltarea lor vor fi depuse printr-un memoriu separat.1470 

 

 

În drept, ne întemeiem declaraţia pe dispoziţiile art. 483 C. proc. civ. 

 

 

Depunem prezenta declaraţie de recurs în1471. ….. exemplare.  

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru1472 şi împuternicirea 

avocaţială/delegaţia consilierului juridic. 

 

 

Data,        Semnătura1473, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
Curte de Casaţie şi Justiţie este învestită cu soluţionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu 

trimitere spre rejudecare.  
1470Motivele de recurs şi dezvoltarea lor trebuie depuse la dosar în interiorul termenului de recurs prevăzut 

de lege, care va curge, strict termenul pentru motivare, de la comunicarea hotărârii. În acest sens, dispoziţiile 

art. 487 alin. (1) dinC.proc.civ. trimit la cele ale art. 470 alin. (5) din C.proc.civ. din materia apelului, 

potrivit cărora ,, în cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment decât 

comunicareahotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de 

la data comunicării hotărârii,,. 
1471Declaraţia de recurs trebuie să fie depusă, în conformitate cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C. proc. 

civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant 

comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. 
1472Dovada achitării taxei judiciare de timbru va fi depusă odată cu motivele de recurs, în cuantumul stabilit 

de art. 24 alin. (1)-(2) sau după caz, art. 25 din O.U.G. nr.80/2013.  
1473Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Motive de recurs depuse prin cerere separată 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 487 coroborat cu art. 470 alin. (5) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

 

Instanţa1474 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1475(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1476  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1477 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1478  în ....., având următoarele date 

de contact1479...,personal sau prin mandatar (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1480  în .....,prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în 

....., având următoarele date de contact1481 .....  

sau 

                                                           
1474Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii motivelor de recurs la dosarul instanţei. 
1475Menţiunile se referă persoana fizică, iar restul datelor de identificare ale părţii trebuie să se regăsească 

în chiar cuprinsul cererii de declarare a recursului. 
1476 Mențiunea se completează atunci când recurentul  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1477Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu.. 
1478 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1479Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1480 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1481Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1482 (denumirea .....), cu sediul1483  în ....., cu sediul procesual ales1484 

pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința1485  în ....., având următoarele date de contact1486...,/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1487 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1488  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., prin reprezentant1489 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

MOTIVELE RECURSULUI 

 

 

declarat1490 la data de ..... împotriva sentinţei/deciziei civile nr. ....., pronunţate în 

dosarul nr. ...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în 

                                                           
1482Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1483În raport de calitatea recurentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1484Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, recurentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
1485 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1486 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1487Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1488 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1489Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1490Ca regulă, recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs, cu o singură excepţie şi anume: cazurile 

prevăzute la art. 470 alin. (5) din C. proc. civ. la care se face trimitere în mod expres prin art. 487 din C. 

proc. civ 
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termenul legal de 301491 de zile, de la comunicarea hotărârii recurate, prin care 

solicităm admiterea recursului şi1492…… . 

În fapt, arătăm că sunt incidente în cauză următoarele motive de 

nelegalitate:1493 .....  

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 487 coroborat cu art. 470 

alin. (5) şi art.1494 ...... din C. proc. civ. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1495, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 Depunem motivele de recurs, în1496  .....exemplare. 

 Anexăm, în completare, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 100 lei1497 /1498 şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic. 

Data,        Semnătura1499, 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1491Termenul general de exercitare a căii de atac a recursului este de 30 de zile, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 485 din C. proc. civ. În situaţii expres prevăzute, poate fi reglementat un alt  termen de 

exercitare a căii de atac. Astfel, în cazul în care termenul pentru exercitarea recursului curge de la un alt 

moment decât comunicarea hotărârii, motivarea recursului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care 

curge însă de la data comunicării hotărârii. 
1492În cazul căii de atac a recursului soluţionată de către Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea 

cu reţinere sau cu trimitere la instanţa inferioară, în conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dacă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie este învestită cu soluţionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu 

trimitere spre rejudecare.  
1493Se vor indica motivele de casare pe care se întemeiază recursul, respectiv unul din cele 8 prevăzute de 

art. 488 din C. proc. civ. Fiecare motiv va fi dezvoltat separat.  
1494Se vor indica temeiurile de drept în susţinerea motivelor de casare, pe care recurentul îşi întemeiază 

cererea. 
1495Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia recurentului. Se va indica numai dacă recurentul nu 

doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea recursului şi nu a precizat deja acest 

aspect prin cererea de recurs. 
1496Motivele de recurs vor fi depuse, în conformitate cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., în 

atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun 

sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. De asemenea, 

în conformitate cu prevederile art. 487 alin. (2) din C. proc. civ, în cazurile în care Ministerul Public a 

participat în proces, se depune o copie de pe motivele de casare pentru procuror. 
1497În ipoteza în care se invocă motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ. 

În funcţie de motivele de casare, poate apărea necesitatea completării timbrajului. 
1498În ipoteza în care se invocă motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa 

de timbru se va calcula, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
1499Semnătura de pe cererea de recurs trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Recurs incident 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 491 cu aplicarea art. 472 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

Instanţa1500 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1501(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1502  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1503 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1504  în ..... având următoarele date 

de contact1505..., personal/prin mandatar(nume ....., prenume .....) /prin avocat (nume 

....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1506 

.....  

sau 

                                                           
1500Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1501Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitate procesuală activă poate avea numai intimatul, conform 

art. art. 491 cu aplicarea art. 472 din C. proc. civ. 
1502 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1503Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
1504 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1505 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1506Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1507 (denumirea .....), cu sediul1508  în ....., cu sediul procesual ales1509 

pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința1510  în ....., având următoarele date de contact1511..., prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1512 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1513  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., prin reprezentant1514 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE RECURS INCIDENT1515 

 

 

împotriva recurentului principal în legătură cu hotărârea judecătorească 

nr.1516.pronunţată în dosarul nr. ...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea 

                                                           
1507Menţiunile se referă la persoana juridică.Calitate procesuală activă poate avea numai intimatul, conform 

art. art. 491 cu aplicarea art. 472 din C. proc. civ. 
1508În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
1509Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1510 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1511 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1512Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1513 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1514Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1515Cererea de recurs incident trebuie depusă de către parte odată cu întâmpinarea la recursul principal, 

conform art. 491 alin. (2) coroborat cu art.474 alin. (1) din C. proc. civ 
1516Indicarea hotărârii, care se atacă este obligatorie. Neindicarea acesteia atrage nulitatea cererii de recurs 

incident. 
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de Apel ....., după depăşirea termenului legal de 301517 zile de la comunicarea 

hotărârii recurate, prin care solicităm admiterea recursului incident şi 1518…... 

 

În fapt, arătăm că1519 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct.1520 ......din 

C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri1521. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1522 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1523 ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1524, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1525 ocazionate de acest proces.   

                                                           
1517Termenul de exercitare a căii de atac este de 30 zile de la comunicare. 
1518În cazul căii de atac a recursului soluţionată de către Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea 

cu reţinere sau cu trimitere la instanţa inferioară, în conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dacă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie este învestită cu soluţionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu 

trimitere spre rejudecare.  
1519Se vor indica criticile aduse în raport cu recurentul principal, respectiv împrejurările care determină 

casarea hotărârii recurate. 
1520Se va indica temeiul de drept, pe care partea îşi întemeiază cererea de recurs incident. 
1521În calea de atac a recursului incident, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate 

cu art. 492 din C. proc. civ. 
1522Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1523Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1524Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea recursului incident. 
1525Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 



218 

 

 Depunem prezenta cerere de recurs, în1526  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1527 

/.....1528 şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic. 

 

Data,        Semnătura1529, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1526Cererea de recurs incident trebuie să fie depusă, în conformitate cu cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din 

C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru 

aceasta. 
1527În ipoteza în care se invocă motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ. 
1528În ipoteza în care se invocă motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa 

de timbru se va calcula, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1529Semnătura de pe cererea de recurs incident trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia 

putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. 
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Recurs provocat 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 491 cu aplicarea art. 473 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1530 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1531(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1532  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1533 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1534  în .....având următoarele date 

de contact1535...,personal/prin mandatar(nume ....., prenume .....)/ prin avocat (nume 

....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1536 

.....  

sau 

                                                           
1530Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. 
1531Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitate procesuală activă poate avea numai intimatul, conform 

art. art. 491 cu aplicarea art. 473 din C. proc. civ. 
1532 Mențiunea se completează atunci când partea  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1533Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
1534 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1535 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1536Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1537 (denumirea .....), cu sediul1538 în ....., cu sediul procesual ales1539 

pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința1540  în ....., având următoarele date de contact1541..., prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1542 .....  

în contradictoriu cu intimatul1543(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1544  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata1545 (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1546 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE RECURS PROVOCAT1547 

 

împotriva intimatului sau a numitului (nume ....., prenume .....) care a figurat în primă 

instanță/în apel și care nu este parte în recursul principal în legătură cu hotărârea 

                                                           
1537Menţiunile se referă la persoana juridică.Calitate procesuală activă poate avea numai intimatul, conform 

art. art. 491 cu aplicarea art. 473 din C. proc. civ. 
1538În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
1539Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1540 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1541 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1542Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1543Recursul provocat poate fi formulat numai împotriva altui intimat sau împotriva unei persoane care a 

figurat în primă instanţă/în apel şi care nu este parte în recursul principal, dacă acesta din urmă ar fi de 

natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice din proces. Recursul provocat nu poate fi formulat 

împotriva recurentulului, care a formulat recursul principal. 
1544 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1545Recursul provocat poate fi formulat numai împotriva altui intimat sau împotriva unei persoane care a 

figurat în primă instanţă/în apel şi care nu este parte în recursul principal, dacă acesta din urmă ar fi de 

natură să producă consecinţe asupra situaţiei sale juridice din proces. Recursul provocat nu poate fi formulat 

împotriva recurentul, care a formulat recursul principal. 
1546Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1547Cererea de recurs provocat trebuie depusă de către parte odată cu întâmpinarea la recursul principal, 

conform art. 491 alin. (2) coroborat cu art.474 alin. (1) din C. proc. civ 
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judecătorească nr1548.pronunţată în dosarul nr. ...../...../....., de către 

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., după depăşirea termenului legal de 301549 

zile de la comunicarea hotărârii recurate, prin care solicităm admiterea recursului 

provocat şi 1550.….. 

 

În fapt, arătăm că1551 ..... . 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct.1552 ......din 

C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri1553. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1554 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1555 ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1556, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1557 ocazionate de acest proces.  

                                                           
1548Indicarea hotărârii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 486 alin. (3) din C. 

proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de recurs provocat. 
1549Termenul de exercitare a căii de atac este de 30 zile de la comunicare. 
1550În cazul căii de atac a recursului soluţionată de către Tribunal sau Curte de Apel se poate solicita casarea 

cu reţinere sau cu trimitere la instanţa inferioară, în conformitate cu art. 498 din C. proc. civ. Dacă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie este învestită cu soluţionarea recursului, atunci se poate solicita casarea cu 

trimitere spre rejudecare.  
1551Se vor indica criticile aduse în raport cu hotărârea atacată, respectiv împrejurările care determină 

consecințe asupra situației juridice a părţii şi care determină casarea hotărârii recurate . 
1552Se va indica temeiul de drept, pe care partea îşi întemeiază cererea de recurs provocat. 
1553În calea de atac a recursului provocat, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate 

cu art. 492 din C. proc. civ. 
1554Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1555Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1556Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea recursului provocat. 
1557Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
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 Depunem prezenta cerere de recurs, în1558  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1559 

/.....1560 şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic. 

 

 

Data,        Semnătura1561, 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1558Cererea de recurs provocat trebuie să fie depusă, în conformitate cu cu art. 490 cu aplicarea art. 195 din 

C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru 

aceasta. 
1559În ipoteza în care se invocă motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1)-7) din C. proc. civ. 
1560În ipoteza în care se invocă motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ, taxa 

de timbru se va calcula, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1561Semnătura de pe cererea de recurs provocat trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Întâmpinarea la cererea de recurs 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 490 alin. (2) raportat la art. 471 alin. (5) din C. proc. civ. 

 Art. 148-151 din C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1562 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1563(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1564  în ....., cu 

domiciliul procesual ales1565 pentru comunicarea actelor de procedurã la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1566  în ....., având următoarele date 

de contact1567...,personal/prin mandatar (nume ....., prenume .....) /prin avocat (nume 

....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având urmãtoarele date de contact1568 

.....  

sau 

                                                           
1562Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului şi completul de 

judecată, pentru ca registratorul să ia înainteze cererea la dosar. 
1563Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1564 Mențiunea se completează atunci când intimatul  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1565Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intimatul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1566 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1567Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1568Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1569 (denumirea .....), cu sediul1570 în ....., cu domiciliul procesual 

ales1571 pentru comunicarea actelor de procedurã la numitul (nume ....., prenume .....), 

cu domiciliul/ reședința1572  în ....., având următoarele date de contact1573.../prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având urmãtoarele date de contact1574 .....  

în contradictoriu cu recurentul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1575  în.....,  

sau 

în contradictoriu cu recurenta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., prin reprezentant1576 (nume ....., prenume .....), formulãm  

 

 

Întâmpinare1577 la cererea de recurs 

 

 

prin care solicităm instanţei respingerea căii de atac formulate. 

 

 

În fapt, arătăm că1578 .... 

 

 

                                                           
1569Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1570În raport de calitatea intimatului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1571Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intimatul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1572 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1573Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1574Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1575 Mențiunea se completează atunci când recurentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1576Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1577 Depunerea întâmpinării se realizează în termen de 30 de zile de la comunicarea motivelor de apel, în 
conformitate cu art. 490 alin. (2) cu aplicarea art. 471 alin. (5) din C. proc.civ. 
1578Se vor indica excepțiile procesuale pe care intimatul le invocă față de cererea de recurs, răspunsul față 

de motivele cererii de recurs, cu indicarea dovezilor pe care se sprijină apărările formulate. 
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 490 alin. (2) raportat la art. 

205-206 C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri1579. 

 

 În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri1580 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în1581....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1582, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

recurent la plata cheltuielilor de judecată1583 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta întâmpinare, în1584  .....exemplare. 

 Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic. 

 

 

Data,        Semnătura1585, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului…./Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

                                                           
1579În calea de atac a recursului, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate cu art. 

492 din C. proc. civ.  
1580Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1581Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1582Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia intimatului. Se va indica dacă intimatul nu doreşte să se 

prezinte la judecată, pentru soluţionarea recursului. 
1583Cheltuielile de judecată pretinse de intimat constau în onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului, dovedite a fi fost efectuate atât în etapa judecății în fața 

instanței de fond, în apel și/sau în recurs. 
1584Întâmpinarea față de cererea de recurs va fi depusă, în conformitate cu art. 490 alin. (2) cu aplicarea art. 

195 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi recurenţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă recurenţii 

au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar 

pentru recurenţi. 
1585Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Răspuns la întâmpinarea formulata la cererea de recurs  

 

Sediul materiei:  

 Art. 490 alin. (2) C. proc. civ. 

 Art. 490 alin. (2) rap. la art. 471 alin. (6) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 1586 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin avocat 

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1587....., 

în dosarul nr. ...../...../.....,  

sau 

Subscrisa1588 (denumirea .....), prin reprezentant1589 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte1590....., în dosarul nr. 

...../...../.....,  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1591  în.....,  

 

sau 

                                                           
1586 Este important ca în antetul cererii să fie menţionate secţia şi numărul de dosar, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare în vederea depunerii răspunsului la întâmpinăre  la dosarul instanţei.  
1587Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv recurent. 
1588Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1589Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
1590Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv recurent. 
1591 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
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în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant1592 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE1593 

 

 

prin care solicităm instanţei să respingă excepţiile procesuale ( de procedură şi de 

fond) invocate de intimat prin întâmpinare şi apărările pe fondul cauzei1594….. 

invocate de acesta, ca neîntemeiate. 

 

 

În fapt, arătăm că excepţiile invocate de intimat prin întâmpinare sunt 

neîntemeiate pentru următoarele motive1595 ..... . 

De asemenea susţinem că apărările formulate de intimat privind legalitatea 

deciziei nr. ...../..... pronunţată de instanţa de apel1596 în dosarul nr. ...../...../..... 

sunt în mod similar neîntemeiate pentru următorele motive1597..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 471 alin. (6) C.proc.civ. 

 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1598, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 

                                                           
1592Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1593Conform art. 471 alin. (6) C. proc. civ. depunerea răspunsului întâmpinare este obligatorie pentru 

recurent. 
1594Susţinerile pe fondul cauzei in cazul recursului privesc motivele de recurs limitativ prevăzute de art. 488 

C. proc. civ.  
1595Se vor prezenta apărările, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

fiecare excepţie invocată de intimat în cadrul întâmpinării. 
1596În cazurile prevăzute de art. 483 C. proc. civ. pot fi atacate cu recurs şi sentinţe ale primei instanțe. 
1597Se vor prezenta pe larg motivele pentru care recurentul consideră că susţinerile intimatului privind 

legalitatea deciziei  pronunţate de instanţa de apel  sunt neîntemeiate  
1598Menţiunea este facultativă. Se va indica numai dacă recurentul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen 

de judecată şi nu a făcut această menţiune în cuprinsul cererii de recurs. 
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 Depunem prezentul răspuns la întâmpinare  într-un exemplar1599.  

Anexăm şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare1600. 

 

Data,        Semnătura1601, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1599Răspunsul la întâmpinare va fi depus într-un singur exemplar, în conformitate cu art. 490 alin. (2) din 

C. proc. civ., intimatul  urmând să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia de la dosarul cauzei..  
1600Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1601Semnătura de pe răspunsul la întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a executării – în faza recursului  

 

Sediul materiei: 

 Art. 484  C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

 

Instanţa1602 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1603 (nume ....., prenume ....), personal/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte1604....., în dosarul 

nr1605. ...../...../....., în care părţi1606 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa1607 (denumirea .....), prin consilier juridic/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ....., /consilier juridic(nume ....., prenume 

.....)/în calitate de parte1608....., în dosarul nr.1609 ...../...../....., în care părţi1610 sunt 

(nume ....., prenume ....), formulăm 

                                                           
1602Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare a executării. 
1603Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1604Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv recurent. 
1605Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării. 
1606Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1607Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1608Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv recurent. 
1609Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării. 
1610Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea executării silite a hotărârii nr. 

…./….. pronunţată de1611 ….. până la soluţionarea căii de atac a recursului ce 

formează obiectul dosarului …../…../….. aflat pe rolul acestei instanţe.  

 

În fapt, arătăm că la data de ….. am formulat recurs  ce a fost înregistrat pe 

rolul acestei instanţe sub numărul …../...../....., având termen de judecată la data de 

….. 

Executarea silită a fost pornită la data de ….. la cererea creditorului-intimat 

(nume ....., prenume ....) înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc 1612….. sub 

numărul1613 …../….. 

Arătăm că1614 ….. . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 484 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1615 ..... . 

 

 Depunem prezenta cerere în1616 .....exemplare. 

 

 

                                                           
1611Se va indica instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei suspendare se solicită. 
1612Se va indica numele executorului judecătoresc. 
1613Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc. 
1614Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte împrejurările care 

justifică suspendarea executării silite începute până la data soluţionării recursului.  
1615Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către recurent în dovedirea temeiniciei 

cererii formulate. Se va depune în mod obligatoriu cererea de recurs în copie certificată şi copie legalizată 

de pe dispozitivul hotărârii atacate cu recurs, conform art. 484 alin. (2) din C. proc. civ.  
1616Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
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Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de1617 .....,  dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei1618 ….. şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare1619. 

 

Data,        Semnătura1620, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1617Cuantumul cauţiunii va fi calculat potrivit art. 718 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ.  Dovada achitării 

cauţiunii se va ataşa în mod obligatoriu cererii conform art. 484 alin. (2) din C. proc. civ. 
1618Taxa de timbru se va stabili conform art. 10 alin. (1) lit. b) O.U.G nr. 80/2013. 
1619Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1620 Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de contestaţie în anulare 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 503 C. proc. civ. 

 Art. 148 - 151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1621(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1622  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1623 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul/ (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința1624  în....., având următoarele date de contact1625... personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact1626 .....  

sau 

                                                           
1621 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1622 Mențiunea se completează atunci când contestatorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza 

la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1623Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
1624 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1625Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1626Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa1627 (denumirea .....), cu sediul1628 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1629/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1630/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1631 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1632  în ....., având 

următoarele date de contact1633 ...prin reprezentant1634 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ...../, având următoarele date de contact1635 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1636  în....., având codul numeric personal1637 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1638, prin reprezentant1639 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
1627Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1628În raport de calitatea contestatorului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1629Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1630Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1631Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1632 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1633Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1634Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1635Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1636 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1637Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1638Se vor indica de către contestator, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1639Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  



234 

 

CERERE DE CONTESTAŢIE ÎN ANULARE 

 

împotriva încheierii/sentinţei/deciziei civile1640 nr. ....., pronunţate în dosarul nr.1641 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie ....., în termenul legal de 15 zile de la data comunicării hotărârii, fără a se 

depăşi termenul de un an de la data rămânerii definitive a acesteia1642, prin care 

solicităm admiterea cererii, anularea hotărârii atacate şi soluţionarea fondului cauzei 

în sensul admiterii/respingerii cererii de chemare în judecată. 

 

 

În fapt, arătăm că1643..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 503 alin.1644  …..din C. proc. 

civ. 

 

 

În dovedire1645, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri1646 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în1647  ....exemplare. 

                                                           
1640Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. Obiectul contestaţiei în anulare poate fi reprezentat de 

o sentinţă (hotărâre pronunţată în prima instanţă) numai pentru motivul prevăzut de art. 503 alin.(1) C. proc. 

civ. şi numai dacă aceasta este definitivă, în conformitate cu dispoziţiile art. 634 C. proc. civ. 
1641Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1642În conformitate cu art. 506 C. proc. civ. 
1643Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele contestatorului, în susţinerea cererii formulate prin 

raportare la cazul de contestaţie în anulare invocat conform art. 503 din C. proc. civ.  
1644 Se va indica unul dintre alineatele şi punctele prevăzute la art. 503 din C. proc. civ. în funcţie de cazul 

de contestaţie în anulare invocat. 
1645În funcţie de motivul de invocat, se vor indica probele pe care contestatorul doreşte să le administreze. 
1646Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1647Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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Solicităm judecarea cauzei în lipsă1648, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1649 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de contestaţie în anulare, în1650  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1651 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1652/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1653/extras din registrul public1654/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1655. 

 

Data,        Semnătura1656, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie .....  

  

                                                           
1648Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1649Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1650Cererea de contestaţie în anulare va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau 

partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1651Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr.80/2013. 
1652Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1653Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. 
1654Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1655Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1656Semnătura de pe cererea de contestaţie în anulare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Contestaţie în anulare obişnuită  

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 503 alin. (1)C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ 

 

 

Instanţa1657 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1658(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1659  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1660 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1661  în....., având următoarele date de contact1662..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact1663 .....  

sau 

                                                           
1657Cererea se adresează instanţei a cărei hotărâre este atacată, prin promovarea contestaţiei în anulare. 
1658Menţiunile se referă persoana fizică. 
1659 Mențiunea se completează atunci când contestatorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza 

la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1660Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1661 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1662Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1663Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa1664 (denumirea .....), cu sediul1665 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1666/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1667/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1668 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1669  în ....., având 

următoarele date de contact1670..., prin reprezentant1671 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1672 .....  

în contradictoriu cu intimatul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1673  în....., având codul numeric personal1674 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1675, prin reprezentant1676 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
1664Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1665În raport de calitatea contestatorului şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul dezmembrământului 

sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct .3) şi 4) din C. proc. 

civ. 
1666Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1667Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1668Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1669 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1670Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1671Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1672Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1673 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1674Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1675Se vor indica de către contestator, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1676Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CONTESTAŢIE ÎN ANULARE OBIŞNUITĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea 

încheierii/sentinţei/deciziei civile1677 nr. ....., pronunţate în dosarul nr.1678 ...../...../....., 

de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ....., 

în termenul legal de 15 zile1679,  

 

 

În fapt, arătăm că1680 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile1681 ...... . 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri1682. 

Solicităm ataşarea dosarului în care s-a pronunţat hotărârea indicată mai sus. 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1683 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1684 ....exemplare. 

                                                           
1677Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1678Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1679Termenul de exercitare este de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai tarziu de 1 an de la 

data când hotărârea a rămas definitivă. 
1680Se va prezenta situaţia de fapt, invocând unul din motivele prev. de art. 503 alin.(1) C. proc. civ., 

respectiv nelegala citare a contestatorului sau faptul că acesta nu a fost prezent la termenul când a avut loc 

judecata.Conform disp. art. 506 alin. (2) C. proc. civ. contestaţia se va motiva în termenul de 15 zile prev. 

de alin. (1) sub sancţiunea nulităţii acesteia. 
1681Se vor indica textele legale, pe care contestatorul îşi întemeiază cererea. 
1682Conform art. 508 alin. (1) C. proc. civ. , contestaţia în anulare se soluţionează de urgenţă si cu precădere, 

potrivit disp. procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. 
1683Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1684Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 



239 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1685, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1686 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta contestaţie în anulare, în1687.....exemplare.  

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1688 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1689/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1690/extras din registrul public1691/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare,1692, precum si  hotărârea definitivă pe care înţeleg 

să o atac, în copie legalizată 

 

Data,        Semnătura1693, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1685Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1686Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1687Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia.  
1688Taxa de timbru este de 100 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din O.U.G. nr. 80/2013. 
1689Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1690Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. 
1691Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1692Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1693Semnătura de pe cererea trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Contestație în anulare specială 

 

 

Sediul materiei:  

 Art.503 alin.(2) pct.1)-4) C.proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1694  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1695(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1696  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1697 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1698  în....., având următoarele date de contact1699 ... personal/ reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact1700 .....  

sau 

                                                           
1694Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  decizia atacată cu 

contestaţie în anulare. 
1695Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1696 Mențiunea se completează atunci când contestatorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza 

la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1697Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1698 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1699Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1700Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 



241 

 

Subscrisa1701 (denumirea .....), cu sediul1702 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1703/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1704/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1705 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1706  în ....., având 

următoarele date de contact1707 ..., prin reprezentant1708 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ..... având următoarele date de contact1709 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1710  în....., având codul numeric personal1711 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1712, prin reprezentant1713 (nume ....., prenume .....), 

formulăm 

 

                                                           
1701Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1702În raport de calitatea contestatorului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1703Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1704Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1705Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1706 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1707Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1708Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1709Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1710 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1711Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1712Se vor indica de către contestator în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1713Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CONTESTAȚIE ÎN ANULARE SPECIALĂ 

 

împotriva deciziei civile1714 nr. ....., pronunţate  în dosarul nr.1715 ...../...../....., de 

către Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ....., în termenul 

legal de …..1716, prin care solicităm admiterea contestației în anulare, deoarece a 

fost pronunțată de o instanță necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor 

privind compunerea instanței, deşi am invocat excepţia corespunzătoare, instanţa 

a omis să se pronunţe asupra acesteia….. 

sau 

deoarece hotărârea a fost pronunțată fiind bazată pe o eroare materială care a 

determinat soluţia sau instanţa de recurs, respingând sau admiţând în parte 

recursul, a omis să cerceteze unul dintre motivele de casare invocate în termenul 

legal sau instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile 

declarate în cauză. 

 

În fapt, arătăm că1717..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 503 alin.2 pct.1718 …..din 

C. proc. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.  

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri1719 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în1720 ....exemplare. 

                                                           
1714Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1715Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1716Se va menţiona termenul de exercitare a căii de atac conform art. 506 din C. proc. civ. în funcţie de cazul 

de contestație invocat; se va menționa faptul că motivarea contestație în anulare s-a efectuat în termenul de 

15 zile conform art.506 alin.(1) (2) C.proc.civ. 
1717Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele contestatorului în susţinerea cererii formulate prin 

raportare la cazul de contestație invocat. 
1718 Se va indica unul dintre punctele prevăzute la art. 503 alin.(2) din C. proc. civ. în funcţie de cazul de 

contestație invocat. 
1719Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1720Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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 Solicităm judecarea cauzei în lipsă1721, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1722 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de contestație, în1723  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1724 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1725/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1726/extras din registrul public1727/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1728. 

 

Data,        Semnătura1729, 

 

 

Domnului Preşedinte al Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie 

  

                                                           
1721Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1722Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1723Contestația va fi depusă în atâtea exemplare câţi intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă 

intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur 

exemplar pentru intimaţi.  
1724Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1725Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1726Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
1727Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1728Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1729Semnătura de pe contestația în anulare  trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare 

 

Sediul materiei:  

 Art. 507 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1730 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1731 (nume ....., prenume ....) personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte1732....., 

în dosarul nr1733. ...../...../....., în care părţi1734 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa1735 (denumirea .....), prin reprezentant1736 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
1730Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, pentru ca registratorul să ia măsurile 

necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare a executării. 
1731Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1732Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv contestator. 
1733Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării executării 

hotărârii atacate cu contestație în anulare. 
1734Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1735Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1736Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte1737....., în dosarul 

nr.1738.. ...../...../....., în care părţi1739 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea executării silite a hotărârii nr. 

…./ ….. pronunţată de1740 ….. până la soluţionarea căii de atac a contestaţiei în 

anulare ce formează obiectul dosarului …../…../….. aflat pe rolul acestei instanţe.  

 

În fapt, arătăm că la data de ….. am formulat contestaţie în anulare ce a fost 

înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …../...../....., având termen de 

judecată la data de ….. 

Executarea silită a fost pornită la data de ….. la cererea creditorului-intimat 

(nume ....., prenume ....) înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc1741 ….. sub 

numărul1742 …../….. 

Arătăm că1743 ….. . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 507 din C. proc. civ. 

 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri1744 ..... . 

                                                           
1737Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv contestator. 
1738Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării executării 

hotărârii atacate cu contestație în anulare. 
1739Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
1740Se va indica instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei suspendare se solicită. 
1741Se va indica numele executorului judecătoresc. 
1742Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc. 
1743Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte împrejurările care 

justifică suspendarea executării silite începute până la data soluţionării contestaţiei în anulare.  
1744Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către contestator în dovedirea temeiniciei 

cererii formulate. Se va depune în mod obligatoriu cererea de contestaţie în anulare în copie certificată 

conform art. 507 raportat la art. 484 alin. (2) din C. proc. civ. . 
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 Depunem prezenta cerere în1745  .....exemplare. 

Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de1746 .....,  dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei1747….. şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare1748/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant1749/extras din registrul 

public1750/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare1751. 

 

 

Data,        Semnătura1752, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie .....  

  

                                                           
1745 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1746 Dovada achitării cauţiunii se va ataşa în mod obligatoriu cererii conform art. 507 rap. la art. 484 alin. 

(2) din C. proc. civ.  
1747Taxa de timbru se va stabili conform art. 10 alin. (1) lit. b) O.U.G nr. 80/2013. 
1748Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1749Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
1750Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1751Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1752Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 C. proc. civ.  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1753  ….. 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1754(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1755  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1756 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1757  în....., având următoarele date de contact1758 ... personal/reprezentat 

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

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact1759 .....  

                                                           
1753Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
1754Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1755 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1756Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1757 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1758Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1759Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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sau 

Subscrisa1760 (denumirea .....), cu sediul1761 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1762/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1763/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1764 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1765  în ....., având 

următoarele date de contact1766 ... prin reprezentant1767 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ...../, având următoarele date de contact1768 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1769  în....., având codul numeric personal1770 ....., sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1771, prin reprezentant1772 (nume ....., prenume .....), 

formulăm  

 

                                                           
1760Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1761În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1762Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1763Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1764Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1765 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1766Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1767Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1768Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1769 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1770Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1771Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1772Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CEREREA DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1773 nr. ....., pronunţate  în dosarul nr.1774 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie ....., în termenul legal de1775 ….., prin care solicităm admiterea 

cererii de revizuire şi schimbarea în tot/în parte sau anularea hotărârii atacate. 

 

 

În fapt, arătăm că1776..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1)1777 ….. din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/ 

probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea1778 

.....  

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1779 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1780 ....exemplare. 

 

                                                           
1773Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1774Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1775Se va menţiona termenul de exercitare a căii de atac, conform art. 511 din C. proc. civ., în funcţie de 

cazul de revizuire invocat 
1776Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, prin 

raportare la cazul de revizuire invocat, conform art. 509 din C. proc. civ.  
1777 Se va indica unul dintre punctele prevăzute la art. 509 din C. proc. civ. în funcţie de cazul de revizuire 

invocat 
1778În funcţie de motivul de revizuire invocat, se vor indica probele pe care revizuentul doreşte să le 

administreze. 
1779Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
1780Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința1781 în1782  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt 1783..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană 

fizică1784, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale 

vizând1785 ..... . 

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1786: ..... . 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă1787, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1788 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în1789 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1790 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

                                                           
1781 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1782Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1783 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
1784Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, revizuentul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. 

proc.civ. 
1785Se vor menţiona faptele, pe care revizuentul doreşte să le probeze.  
1786Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
1787Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1788Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1789Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1790Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
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reprezentare1791/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1792/extras din registrul public1793/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1794. 

 

Data,        Semnătura1795, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
1791Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1792Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentul. 
1793Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1794Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1795Semnătura de pe cererea de revizuire  trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 1) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 1) C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C.proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc.civ. 

 

 

Instanţa1796  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1797(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1798  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1799pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1800  în....., având următoarele date de contact1801..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact1802 .....  

sau 

                                                           
1796Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
1797Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1798 Mențiunea se completează atunci când revizuentul  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1799Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la la altă adresă decât cea de domiciliu. 
1800 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1801 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1802Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa1803 (denumirea .....), cu sediul1804 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1805/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1806/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales1807 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1808  în ....., având 

următoarele date de contact1809..., prin reprezentant1810 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1811 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1812  în....., având codul numeric personal1813 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1814, prin reprezentant1815 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
1803Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1804În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1805Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1806Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1807Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1808 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1809 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1810Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1811Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1812 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1813Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1814Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1815Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1816 nr1817. ....., pronunţate  în dosarul nr1818. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal de 

o lună1819 de zile, de la comunicarea hotărârii, prin care solicităm admiterea cererii 

de revizuire şi schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate. 

 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., în care s-a pronunţat sentinţa/decizia 

civilă nr. ....., am formulat o cerere1820, prin care am solicitat instanţei să....., însă, 

prin hotărârea atacată, instanţa s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut1821/ 

nu s-a pronunţat asupra unui lucru care s-a cerut1822/a dat mai mult decât s-a cerut1823. 

Arătăm că1824..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 1) din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire1825, solicităm să aveţi în vedere înscrisurile aflate la dosarul 

cauzei. 

                                                           
1816 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă și să se fie pronunțată asupra fondului/ să fi evocat 
fondul. 
1817Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1818Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1819Termenul de exercitare a revizuirii este de o lună de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (1) 

pct.1) din C. proc. civ.  
1820Se va menţiona capătul de cerere, care a fost formulat de către revizuent şi care nu a fost soluţionat de 

către instanţa de judecată/capătul de cerere formulat de către revizuent şi cu privire la care instanţa a dat 

mai mult decât s-a cerut. 
1821Se va indica capătul de cerere, care nu a fost solicitat de către revizuent şi care a fost soluţionat de către 

instanţă, cu încălcarea principiului disponibilităţii. 
1822Se va indica capătul de cerere, care nu a fost soluţionat de către instanţa de judecată. 
1823Se va indica capătul de cerere, care a fost soluţionat, în mod eronat, de către instanţa de judecată. 
1824Se vor prezenta, în mod detaliat,  argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate.. 
1825În cazul revizuirii, întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct.1) din C. proc.civ., se au în vedere 

numai înscrisurile aflate la dosarul cauzei, nemaifiind necesar să fie administrate alte probe suplimentare.  
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Solicităm judecarea cauzei în lipsă1826, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1827 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în1828.....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1829 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1830/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1831/extras din registrul public1832/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1833. 

 

Data,        Semnătura1834, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1826Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1827Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1828Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1829Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1830Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1831Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului 
1832Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1833Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1834Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 2) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 2) C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1835  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1836(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1837  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1838 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1839  în....., având următoarele date de contact1840... personal/reprezentat prin 

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

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

având următoarele date de contact1841 .....  

sau 

                                                           
1835Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat hotărârea, a cărei revizuire 

se solicită. 
1836Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1837 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1838Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.. 
1839 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1840Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1841Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1842 (denumirea .....), cu sediul1843 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1844/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1845/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1846 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), având următoarele date de contact1847..., cu 

domiciliul/ reședința1848  în ....., prin reprezentant1849 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1850 .....  

 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1851  în....., având codul numeric personal1852 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1853, prin reprezentant1854 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

                                                           
1842Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1843În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1844Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1845Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1846Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1847Menţiunea este facultativă, în conformitatecu art. 148din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1848 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1849Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1850Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1851 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1852Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1853Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1854Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1855 nr1856. ....., pronunţate  în dosarul nr1857. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de o lună 1858, de la cel din urmă act de executare, prin care solicităm admiterea 

cererii de revizuire şi, pe cale de consecinţă, schimbarea hotărârii atacate, în 

sensul obligării pârâtului la plata contravalorii bunului pierit. 

 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., în care s-a pronunţat 

sentinţa/decizia civilă nr. ....., pârâtul a fost obligat să predea reclamantului1859 

…..  însă, după rămânerea definitivă a hotărârii, acesta a pierit.  

Arătăm că1860..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 2) din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei cu expertiză 

judiciară în specialitatea .....  

 

 

                                                           
1855 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă și să se fie pronunțată asupra fondului/ să fi evocat 
fondul. 
1856Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1857Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1858Termenul de exercitare a revizuirii este de o lună, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (1) pct.2) 

din C. proc. civ.  
1859Se va individualiza obiectul pricinii. 
1860Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, dacă acesta 

apreciază că este necesar. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1861 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1862.... exemplare. 

De asemenea, solicităm emiterea unei adrese către executorul 

judecătoresc…… pentru a comunica, în copii certificate pentru conformitate cu 

originalul , actele de executare din dosarul nr. ……, prin intermediul cărora a fost 

urmărit silit bunul pierit în prezent. 

 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1863: ..... . 

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă1864, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

  

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1865 ocazionate de acest proces.   

  

Depunem prezenta cerere de revizuire, în1866 ..... exemplare. 

  

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1867 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

                                                           
1861Se vor enumeraînscrisuriledepuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1862Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, înconformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1863Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză, de regulăcele referitioare la 

stabilirea valori ibunului pierit. 
1864Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1865Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1866Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1867Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
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reprezentare1868/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1869/extras din registrul public1870/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1871. 

 

 

Data,        Semnătura1872, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1868Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1869Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuent. 
1870Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1871Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1872Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire -  art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ. 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1873  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1874(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1875  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1876 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1877  în....., având următoarele date de contact1878 ... personal/prin 

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

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact1879 .....  

sau 

                                                           
1873Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
1874Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1875 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1876Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1877 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1878Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1879Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa1880 (denumirea .....), cu sediul1881 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1882/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1883/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1884 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1885  în ....., având 

următoarele date de contact1886..., prin reprezentant1887 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1888 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1889  în....., având codul numeric personal1890 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1891, prin reprezentant1892 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
1880Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1881În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1882Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1883Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
1884Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1885 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1886Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1887Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  ct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1888Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1889 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1890Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1891Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1892Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1893 nr.1894 ....., pronunţate  în dosarul nr.1895 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de1896 ….., prin care solicităm admiterea cererii de revizuire şi schimbarea în 

tot/în parte a hotărârii atacate. 

 

 

În fapt, arătăm că prin sentinţa penală nr. ..... din data de ..... pronunţată de 

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie....., 

rămasă definitivă la data de ..... prin decizia penală nr..... pronunţată de ..... , 

numitul (nume ....., prenume .....), având anterior calitatea de 

judecător/martor/expert şi care a participat la judecată, a fost condamnat pentru 

săvârşirea infracţiunii de ..... prevăzută de art. ..... din Codul penal, infracţiune ce 

priveşte cauza de faţă ....., şi care relevă următoarele împrejurări care au influenţat 

soluţia în cauză ..... . 

sau 

În fapt, arătăm că sentinţa/decizia civilă nr. ....., pronunţată  în dosarul nr. ..... 

de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., împotriva căreia formulăm 

cerere de revizuire, a fost dată în temeiul înscrisului ....., declarat fals în cursul/în 

urma judecăţii, înscris ce a influenţat soluţia pronunţată în cauză.  

Precizăm că1897 .... 

                                                           
1893 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă și să se fie pronunțată asupra fondului/ să fi evocat 
fondul. 
1894Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1895Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1896Termenul de exercitare a căii de atac pentru cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 3 din C. 

proc. civ. este de o lună şi se va socoti din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei penale 

de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori de hotărârea care a declarat fals înscrisul, dar 

nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale, conform art. 511 alin. (1) pct. 3) 

din C. proc. civ. În lipsa unei astfel de hotărâri, termenul curge de la data când partea a luat cunoştinţă de 

împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai 

târziu de 3 ani de la data producerii acestora. Se va indica de către revizuent momentul la care a luat 

cunoştinţă de împrejurările care determină formularea cererii de revizuire. 
1897Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, prin 

raportare la cazul de revizuire invocat, conform art. 509 alin. (1) pct. 3) din C. proc. civ. În cazul în care 

constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, se va menţiona acest aspect, urmând 

ca instanţa de revizuire să se pronunţe mai întâi, pe cale incidentală asupra existenţei sau inexistenţei 

infracţiunii invocate. 



264 

 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1)pct. 3 din C. 

proc. civ.1898 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea1899 .....  

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1900 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în1901 ....exemplare. 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința1902 în1903....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt1904 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană 

fizică, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor 

art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând1905 ..... . 

 

                                                           
1898 Se va indica orice alt text de lege relevant în cauză, faţă de motivul de revizuire invocat. 
1899În funcţie de motivul de revizuire invocat, se vor indica probele pe care revizuentul doreşte să le 

administreze. 
1900Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1901Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1902 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1903Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
1904 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
1905Se vor menţiona faptele, pe care revizuentul doreşte să le probeze.  
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 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective1906: ..... . 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă1907, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1908 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în1909 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1910 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1911/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1912/extras din registrul public1913/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1914. 

 

Data,        Semnătura1915, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1906Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
1907Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1908Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1909Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1910Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
1911Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1912Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
1913Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1914Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1915Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire-art. 509 alin. (1) pct. 4) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 4) din C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1916  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1917(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1918  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1919 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1920  în....., având următoarele date de contact1921..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact1922 ..... 

                                                           
1916Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat hotărârea, a cărei revizuire 

se solicită. 
1917Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1918 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1919Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1920 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1921 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1922Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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sau 

Subscrisa1923 (denumirea .....), cu sediul1924 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1925/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1926/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1927 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1928  în ....., având 

următoarele date de contact1929..., prin reprezentant1930 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1931 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1932 în....., având codul numeric personal1933 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1934, prin reprezentant1935 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

                                                           
1923Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1924În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
1925Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1926Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1927Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
1928 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1929 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1930Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1931Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1932 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1933Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1934Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1935Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1936 nr1937. ....., pronunţate  în dosarul nr1938. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de o lună1939, de la comunicarea hotărârii, prin care solicităm admiterea cererii de 

revizuire şi schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate.  

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., în care s-a pronunţat 

sentinţa/decizia civilă nr. ....., am formulat o cerere, prin care am solicitat instanţei 

să1940......  

Cererea a fost soluționată de judecătorul1941 ..... în sensul ... 

Prin Hotărârea Secției pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. ..../.... rămasă definitivă prin decizia nr. ..../.... pronunțată de 

Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul cu nr. ..../..../.... judecătorul .... a fost 

sancționat disciplinar pentru exercitarea funcției cu rea-credință și/sau gravă 

neglijență, în considerente reținându-se că1942....  

Arătăm că1943..... 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 4) din C. 

proc. civ. 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri1944. 

                                                           
1936 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă, însă nu este necesar să fie întrunită condiția privind 
evocarea fondului. 
1937Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1938Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1939Termenul de exercitare a revizuirii este de o lună, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (1) pct.4) 

din C. proc. civ. , calculat de la data la care partea a luat cunoștință de hotărârea prin care a fost sancționat 

disciplinar definitiv judecătorul, dar nu mai târziu de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii de 

sancționare disciplinară. 
1940Se va menţiona pe scurt obiectul,cauza și motivarea cererii în discuție. 
1941Se nominalizează judecătorul ce a soluționat cauza în complet unic ori colegial. 
1942Se vor prezenta sumar considerentele hotărârii cu referire directă la conduita judecătorului în 

soluționarea cauzei în care a fost parte revizuentul, cu accentuarea împrejurărilor ce au avut influență directă 

asupra soluției pronunțate în cauză. 
1943Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului în susţinerea cererii formulate cu sublinierea 

legăturii de cauzalitate dintre faptele ilicite în privința cărora judecătorul a fost sancționat disciplinar și 

soluția pronunțată în cauză. 
1944În cazul revizuirii întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct.4) din C. proc.civ., se va administra 

proba cu înscrisurile privind sancționarea disciplinară definitivă a judecătorului. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1945 ....., în 

copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în1946 ....exemplare. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă1947, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1948 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în1949  .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1950 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1951/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1952/extras din registrul public1953/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1954. 

 

Data,        Semnătura1955, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

                                                           
1945Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
1946Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1947Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1948Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1949Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1950Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1951Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1952Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
1953Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1954Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1955Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 5) C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1956  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1957(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1958  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1959 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1960  în....., având următoarele date de contact1961..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact1962 .....  

sau 

                                                           
1956Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
1957Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1958 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1959Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
1960 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1961Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1962Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa1963 (denumirea .....), cu sediul1964 în ....., având codul unic de 

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

comerţului1965/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice1966/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales1967 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1968  în ....., având 

următoarele date de contact1969..., prin reprezentant1970 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1971 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1972 în....., având codul numeric personal1973 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar1974, prin reprezentant1975 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
1963Menţiunile se referă la persoana juridică. 
1964În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin.(1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
1965Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
1966Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
1967Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
1968 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1969Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
1970Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
1971Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
1972 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1973Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
1974Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
1975Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile1976 nr.1977. ....., pronunţate în dosarul nr1978. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de o lună 1979din ziua în care s-au descoperit înscrisurile doveditoare, prin care 

solicităm admiterea cererii de revizuire şi, pe cale de consecinţă, schimbarea  

hotărârii atacate, în sensul1980 …. .  

 

 

În fapt, arătăm că prin sentinţa/decizia civilă nr. ....., pronunţată în dosarul nr 

...../...../.....,instanţa a dispus/respingerea/admiterea1981…. .  

Arătăm că după darea hotărârii1982..... 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 5) din C. 

proc. civ. 

 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

 

                                                           
1976 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă și să se fie pronunțată asupra fondului/ să fi evocat 
fondul. 
1977Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
1978Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
1979Termenul de exercitare a revizuirii este de o lună, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (1) pct.2) 

din C. proc. civ.  
1980Acest motiv de revizuire are în vedere descoperirea unor înscrisuri noi, care, dacă ar fi fost cunoscute 

de către instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, aceasta ar fi pronunţat o altă soluţie pe fond; prin urmare, 

dacă soluţia din hotărârea atacată este de admitere, schimbarea hotărârii trebuie solicitată în sensul 

respingerii cererii, şi invers. 
1981Se va prezenta soluţia hotărârii atacate. 
1982Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, dacă acesta 

apreciază că este necesar. Motivele trebuie să se refere la existenţa condiţiilor prevăzute de lege pentru ca 

descoperirea înscrisurilor invocate să constituie motiv de revizuire: descoperirea unor înscrisuri noi, 

necunoscute la data pronunţării, dar existente la acel moment, care să conducă la o altă soluţie de fond, care 

au fost reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de 

voinţa părţilor (aceste aspecte, al conduitei părţii adverse, respectiv al împrejurărilor care au împiedicat 

partea să prezinte înscrisul, trebuie dovedite de revizuent). 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri1983 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în1984 ....exemplare.  

Solicităm judecarea cauzei în lipsă1985, în conformitate cu art. 411 alin. (1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată1986 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în1987 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei1988 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare1989/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant1990/extras din registrul public1991/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare1992. 

 

 

Data,        Semnătura1993, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
1983Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
1984Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
1985Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
1986Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
1987Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
1988Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
1989Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
1990Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
1991Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
1992Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
1993Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire - art. 509 alin.(1) pct. 6) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 6) C. proc. civ. 

 Art.459 C. proc .civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa1994  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul1995(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința1996    în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1997 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința1998  în....., personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin 

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

prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1999 .....  

sau 

                                                           
1994Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
1995Menţiunile se referă la persoana fizică. 
1996 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1997Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
1998 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
1999Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa2000 (denumirea .....), cu sediul2001 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2002/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2003/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales2004 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2005  în ....., prin 

reprezentant2006 (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2007 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2008  în....., având codul numeric personal2009 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2010, prin reprezentant2011 (nume ....., prenume .....), 

formulăm 

 

CERERE  DE REVIZUIRE 

 

 

                                                           
2000Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2001În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2002Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2003Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2004Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
2005 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2006Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 49 din C. proc. civ.  
2007Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2008 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2009Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2010Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2011Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
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împotriva sentinţei/deciziei civile2012 nr2013. ....., pronunţate  în dosarul nr2014. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de o lună 2015, de la data la care a luat cunoştinţă de casarea, anularea sau 

schimbarea hotărârii pe care s-a întemeiathotărârea a cărei revizuire se cere şi, pe 

cale de consecinţă, solicită admiterea cererii de revizuire şi schimbarea hotărârii 

atacate. 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., în care s-a pronunţat 

sentinţa/decizia civilă nr.2016 ....., însă, după rămânerea definitivă a hotărârii, 

situaţia de fapt este diferită. 

Arătăm că2017..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 6) din C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2018 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în2019 .... exemplare.  

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2020, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

                                                           
2012 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă și să se fie pronunțată asupra fondului/ să fi evocat 
fondul. 
2013Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
2014Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
2015Termenul de exercitare a revizuirii este de o lună , în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (1) pct.2 

din C. proc. civ.  
2016Se va menţiona explicit cuprinsul hotărârii 
2017Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate. 
2018Se vor enumer aînscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentrui dentificare. 
2019Înscrisurile se vor depune înatâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, înconformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. Încazulîn care părţile au un 

reprezentantcomunsauparteafigureazăînmaimultecalităţi, se vordepuneîntr-un singur exemplar 

pentrucomunicareşiunulpentruinstanţă. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în 

copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu 

există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi 

traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
 
2020Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
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 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2021 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în2022 ..... exemplare. 

 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2023 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2024/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2025/extras din registrul public2026/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2027. 

 

 

Data,        Semnătura2028, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2021Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2022Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2023Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
2024Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2025Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
2026Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2027Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2028Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 7) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 7) C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2029  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

 Subsemnatul2030(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2031  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2032 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2033  în....., având următoarele date de contact2034..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact2035 .....  

sau 

                                                           
2029Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
2030Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2031 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2032Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2033 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2034Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2035Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa2036 (denumirea .....), cu sediul2037 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2038/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2039/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2040 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2041  în ....., având 

următoarele date de contact2042..., prin reprezentant2043 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2044 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2045  în....., având codul numeric personal2046 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2047, prin reprezentant2048 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
2036Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2037În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct .3) şi 4) din C. proc. civ. 
2038Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2039Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2040Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2041 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2042Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2043Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2044Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2045 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2046Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2047Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2048Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile2049 nr2050. ....., pronunţate  în dosarul nr2051. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de o lună/6 luni2052, prin care solicităm admiterea cererii de revizuire şi 

schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate. 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., s-a pronunţat sentinţa/decizia 

civilă nr. ...... 

Arătăm că în cursul judecăţii statul/persoane juridice de drept 

public/minorii/persoana pusă sub sub interdicţie judecătorească sau persoana 

asupra căreia s-a instituit curatela, nu au fost apăraţi deloc/au fost apăraţi cu 

viclenie de cei însărcinaţi să-i apere. 

Arătăm că2053..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 7) din C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale2054. 

 

                                                           
2049 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă, însă nu trebuie îndeplinită condiția referitoare la 
evocarea fondului. 
2050Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
2051Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
2052Termenul de exercitare a revizuirii este de o lună din ziua în care statul/peroana de drept public a luat 

cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data  rămânerii definitive a acesteia;în cazul 

minorilor/peroane puse sub interdicţie/sau curatela termenul este de 6 luni de la data la care cel interesat a 

luat cunostinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la dobândirea capacitătii deplinie de exercitiu sau 

după caz de la înlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdicţie de la încetarea curatelei, ori înlocuirea 

curatorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (1) si alin. (7) din C. proc. civ.  
2053Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, respectiv 

indicarea situaţiei în care nu a fost apărat sau  în care a fost apărat cu viclenie, precum si modalităţile în 

care s-a exercitat apărarea cu viclenie. 
2054Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se poate administra, în principal, proba cu 

înscrisuri, însă există posibilitatea de a se solicita şi încuviinţarea probei testimoniale. 
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În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2055 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2056....exemplare. 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința2057 în2058  ....., pentru dovedirea 

situaţiei în care nu am fost apărat/apărarea a fost efectuată cu viclenie şi solicităm 

citarea acestora. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2059, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

  

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2060 ocazionate de acest proces.   

  

Depunem prezenta cerere de revizuire, în2061 .....exemplare. 

  

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2062 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2063/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2055Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2056Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
2057 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2058Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2059Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2060Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2061Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2062Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
2063Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 



283 

 

reprezentant2064/extras din registrul public2065/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2066. 

 

Data,        Semnătura2067, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2064Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
2065Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2066Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2067Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 8) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 8) C. proc. civ.  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2068  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2069(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/  reședința2070   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2071 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2072  în....., având următoarele date de contact2073..., personal/reprezentat 

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

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

următoarele date de contact2074 .....  

                                                           
2068Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
2069Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2070 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2071Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă, decât cea de domiciliu. 
2072 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2073Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2074Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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sau 

Subscrisa2075 (denumirea .....), cu sediul2076 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2077/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2078/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2079 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2080  în ....., având 

următoarele date de contact2081 ..., prin reprezentant2082 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2083 ..... 

în contradictoriu cu intimatul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2084 în....., având codul numeric personal2085 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2086, prin reprezentant2087 (nume ....., prenume .....), 

formulăm 

                                                           
2075Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2076În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2077Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2078Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2079Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2080 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2081Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2082Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2083Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2084 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2085Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2086Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2087Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CEREREA DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile2088 nr2089. ....., pronunţate  în dosarul nr.2090 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie ....., în termenul legal de o lună, de la data rămânerii definitive 

a ultimei hotărâri2091, prin care solicităm admiterea cererii de revizuire şi anularea 

în tot/în parte a hotărârii atacate. 

 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr.2092 ...../...../....., s-a pronunţat sentinţa/decizia 

civilă nr. ......, definitivă la data de …..prin care s-a soluţionat cerere de chemare 

în judecată, având ca obiect……,în sensul că s-a admis/s-a admis în parte/s-a 

respins.  

Anterior, prin sentinţa/decizia civilă nr.2093 …..  a 

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., pronunţate în dosarul2094 ...../...../....., 

definitivă la data de ….. s-a dispus admiterea/ admiterea în parte/respingerea 

cererii de chemare în judecată, privind aceleaşi părţi, obiect şi cauză. 

 În cadrul dosarului nr.2095 ….. nu a fost invocată/ a fost invocată excepţia 

autorităţii de lucru judecat, dar instanţa a omis să se pronunţe asupra acesteia.  

Cele două hotărâri pronunţate asupra aceluiaşi litigiu conţin dispoziţii 

potrivnice. 

Arătăm că2096..... 

                                                           
2088 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă, însă nu este necesar să fie întrunită condiția privind 
evocarea fondului. 
2089Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
2090Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
2091Termenul de exercitare a cererii de revizuire este o lună, de la data rămânerii definitive a ultimei 

hotărârii, în conformitate cu art. 511 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ. 
2092Se va indica numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire, se solicită. 
2093Se va indica numărul primei hotărârii pronunţate. 
2094Se va indica numărul dosarului, în care a fost pronunţată prima hotărâre. 
2095Se va indica numărul dosarului, în care s-a pronunţat hotărârea (ultima hotărâre pronunţată), a cărei 

anulare se solicită. 
2096Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, privind 

existenţa triplei identităţi, de cauză, de obiect şi de părţi există între cele două hotărâri potrivnice.  
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8) din C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri2097. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2098 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2099 ....exemplare. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2100, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2101 ocazionate de acest proces.   

 

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în2102 .....exemplare. 

 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2103 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2104/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2097Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se va administra numai proba cu înscrisuri. 
2098Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Se va depune în 

copie legalizată hotărârea a cărei autoritate de judecat a fost încălcată, prin hotărârea a cărei anulare se 

solicită prin cererea de revizuire.  
2099Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
2100Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2101Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2102Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2103Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
2104Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant2105/extras din registrul public2106/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2107. 

 

Data,        Semnătura2108, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
2105Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
2106Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2107Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2108Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 9) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 9) C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2109  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2110(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2111   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2112 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2113  în....., având următoarele date de contact2114..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact2115 .....  

sau 

                                                           
2109Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat hotărârea, a cărei revizuire 

se solicită. 
2110Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2111 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2112Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la la altă adresă decât cea de domiciliu. 
2113 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2114 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2115Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2116 (denumirea .....), cu sediul2117 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2118/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2119/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2120 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2121  în ....., având 

următoarele date de contact2122..., prin reprezentant2123 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2124 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2125  în....., având codul numeric personal2126 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2127, prin reprezentant2128 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
2116Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2117În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2118Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2119Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2120Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2121 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2122 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2123Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2124Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2125 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2126Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2127Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2128Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile2129 nr2130. ....., pronunţate în dosarul nr2131. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de 152132 zile de la încetarea împiedicării, prin care solicităm admiterea cererii de 

revizuire şi, pe cale de consecinţă, schimbarea în tot/parte a hotărârii atacate. 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., s-a pronunţat sentinţa/decizia 

civilă nr. ...... La termenul de judecată din data2133....., la care s-a judecat cauza, 

am fost împiedicat să mă prezint şi să înştiinţez instanţa despre acest lucru, dintr-

o împrejurare mai presus de voinţa mea. 

Arătăm că2134..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 9) din C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei 

testimoniale2135. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2136 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2137 ....exemplare. 

                                                           
2129 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă, însă nu este necesar să fie întrunită condiția privind 
evocarea fondului. 
2130Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
2131Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
2132Termenul de exercitare a revizuirii este de 15 de zile de la încetarea împiedicării, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 511 alin. (2) din C. proc. civ.  
2133Se va indica ultimul termen de judecată, la care au avut loc dezbaterile în fond şi părţile au pus concluzii 

pe fondul cauzei. 
2134Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, respectiv 

indicarea împrejurării, care l-a împiedicat să se înfăţişeze la judecată şi să încunoştinţeze instanţa despre 

aceasta, precum şi caracterul excepţional al împrejurării, care a determinat lipsa revizuentului, la judecarea 

cauzei pe fond. 
2135Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se poate administra, în principal, proba cu 

înscrisuri, însă există posibilitatea de a se solicita şi încuviinţarea probei testimoniale. 
2136Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2137Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 
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În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința2138 în2139  ....., pentru dovedirea 

cauzei excepţionale mai presus de voinţa mea, care m-a împiedicat să mă prezintă la 

judecată şi să înştiinţez instanţa, şi solicităm citarea acestora. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2140, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

  

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2141 ocazionate de acest proces.   

  

Depunem prezenta cerere de revizuire, în2142 .....exemplare. 

  

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2143 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2144/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2145/extras din registrul public2146/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2147. 

 

                                                           
înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
2138 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2139Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2140Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2141Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2142Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2143Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
2144Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2145Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
2146Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2147Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
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Data,        Semnătura2148, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2148Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1)  pct. 10) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 10) C. proc. civ.  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2149  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2150(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/  reședința2151   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2152 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2153  în....., având următoarele date de contact2154 ..., personal/reprezentat 

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

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact2155 .....  

                                                           
2149Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
2150Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2151 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2152Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2153 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2154Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2155Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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sau 

    Subscrisa2156 (denumirea .....), cu sediul2157 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2158/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2159/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2160 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2161  în ....., având 

următoarele date de contact2162 ..., prin reprezentant2163 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ...../, având următoarele date de contact2164 ..... 

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2165  în....., având codul numeric personal2166 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2167, prin reprezentant2168 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

                                                           
2156Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2157În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2158Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2159Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2160Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2161 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2162Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2163Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2164Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2165 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2166Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2167Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2168Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CEREREA DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile2169 nr2170. ....., pronunţate în dosarul nr.2171 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de 3 luni2172,  de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii nr.2173 ..... 

pronunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care solicităm 

admiterea cererii de revizuire şi schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate. 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr. ...../...../....., s-a pronunţat sentinţa/decizia 

civilă nr. ......  

La data de 2174....., am sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu o 

cerere prin care am solicitat să se constate încălcarea art.2175 ….. din Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a soluţionat cererea prin hotărârea nr. 

....., prin care a constatat încălcarea dispoziţiilor2176 ….. din Convenţia europeană 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

 Hotărârea pronunţată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost 

publicată în Monitorul Oficial nr. ...../..... 

Arătăm că2177..... 

 

 

                                                           
2169 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă, însă nu este necesar să fie întrunită condiția privind 
evocarea fondului. 
2170Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
2171Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
2172Termenul de exercitare a revizuirii este de 3 luni, de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii 

pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (3) din 

C. proc. civ.  
2173Se va menţiona numărul hotărârii pronunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
2174Se va indica data la care s-a formulat cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
2175Se vor indica dispoziţiile din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, a căror încălcarea s-a invocat prin cererea adresată Curţii.  
2176Se vor indica dispoziţiile din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale a căror încălcarea s-a constatat de către Curte. 
2177Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, privind 

importanţa hotărârii pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului asupra modului de soluţionare 

pe fond a cauzei.  
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 10) din C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri2178. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2179....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2180 ....exemplare. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2181, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

  

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2182 ocazionate de acest proces. 

  

Depunem prezenta cerere de revizuire, în2183  .....exemplare. 

  

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2184 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2185/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2186/extras din registrul public2187/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2188. 

                                                           
2178Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se va administra numai proba cu înscrisuri. 
2179Se va depune în copie Monitorul Oficial, în care a fost publicată hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, în temeiul căreia se solicită revizuirea hotărârii. 
2180Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
2181Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2182Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2183Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2184Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. 
2185Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2186Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentul. 
2187Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2188Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
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Data,        Semnătura2189, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel 

  

                                                           
2189Semnătura de pe cererea de revizuire  trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1)  pct. 11) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 509 alin. (1) pct. 11) C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2190  ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2191(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/  reședința2192   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2193 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2194  în....., având următoarele date de contact2195..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact2196 ..... 

sau 

                                                           
2190Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, care a pronunţat  hotărârea, a cărei 

revizuire se solicită. 
2191Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2192 Mențiunea se completează atunci când revizuentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2193Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
2194 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2195 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2196Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 



300 

 

Subscrisa2197 (denumirea .....), cu sediul2198 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2199/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2200/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2201 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2202  în ....., având 

următoarele date de contact2203..., prin reprezentant2204 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2205 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2206  în....., având codul numeric personal2207 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2208, prin reprezentant2209 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
2197Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2198În raport de calitatea revizuentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ.. 
2199Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2200Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2201Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, revizuentul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2202 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2203 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2204Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2205Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2206 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2207Se va indica de către revizuent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2208Se vor indica de către revizuent, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2209Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE REVIZUIRE 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei civile2210 nr2211. ....., pronunţate în dosarul nr2212. 

...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal 

de 3 luni2213 de data publicării în Monitorul Oficial a deciziei nr2214 ..... pronunţate 

de către Curtea Constituţională , prin care solicităm admiterea cererii de revizuire 

şi, pe cale de consecinţă, schimbarea în tot/în parte a hotărârii atacate.  

 

 

În fapt, arătăm că, în dosarul nr ...../...../....., s-a pronunţat sentinţa/decizia 

civilă nr. ......  

La termenul de judecată din data2215....., am invocat excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art..... în raport de art...... din Constituţie şi am 

solicitat instanţei de judecată să sesizeze Curtea Constituţională, în vederea 

soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocate. 

Instanţa de judecată a încuviinţat cererea formulată şi a dispus, prin încheierea 

de şedinţă din data de ....., sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea 

excepţiei de neconstituţionalitate invocate. 

Curtea Constituţională a soluţionat excepţia invocată, prin decizia nr ....., prin 

care a admis excepţia şi a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. ..... din 

Legea /O.U.G. nr. ..... .   

Decizia pronunţată de către Curtea Constituţională a fost publicată în 

Monitorul Oficiale nr. ...../..... 

Arătăm că2216..... 

                                                           
2210 Hotărârea judecătorească atacată trebuie să fie definitivă, însă nu este necesar să fie întrunită condiția privind 
evocarea fondului. 
2211Indicarea hotărârii care se atacă este obligatorie. 
2212Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată hotărârea atacată. 
2213Termenul de exercitare a revizuirii este de 3 luni, de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei 

pronunţate de către Curtea Constituţională, în conformitate cu dispoziţiile art. 511 alin. (3) din C. proc. civ.  
2214Se va menţiona numărul deciziei pronunţate de către Curtea Constituţională. 
2215Se va indica ultimul termen de judecată, la care au avut loc dezbaterile în fond şi părţile au pus concluzii 

pe cererea de sesiazare a Curții Constituționale. 
2216Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele revizuentului, în susţinerea cererii formulate, privind 

importanţa deciziei pronunţate de Curtea Constituţională asupra modului de soluţionare pe fond a cauzei.  
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În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11) din C. 

proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri2217. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2218 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ....2219 exemplare. 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2220, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2221 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de revizuire, în2222 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2223 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2224/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2225/extras din registrul public2226/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2227. 

 

Data,        Semnătura2228, 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

                                                           
2217Pentru dovedirea temeiniciei motivului de revizuire invocat, se va administra numai proba cu înscrisuri. 
2218Se va depune în copie Monitorul Oficial, în care a fost publicată decizia Curţii Constituţionale, în temeiul 

căreia se solicită revizuirea hotărârii. 
2219Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
2220Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia revizuentului. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2221Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2222Cererea de revizuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimaţi  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2223Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
2224Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2225Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al revizuentului. 
2226Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2227Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2228Semnătura de pe cererea de revizuire trebuie să fie olografă (scrisă de mână) 
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Cerere de suspendare a executării – în faza revizuirii 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 512 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2229 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2230 (nume ....., prenume .....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2231....., 

în dosarul nr2232. ...../...../....., în care părţi2233 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2234 (denumirea .....), prin reprezentant2235 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
2229Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare a executării. 
2230Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2231Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv revizuent. 
2232Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării. 
2233Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2234Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2235Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2236....., în dosarul 

nr.2237....../...../....., în care părţi2238 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm2239 

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea executării silite a 

hotărârii nr.2240…./ ….. pronunţată de2241 ….. până la soluţionarea căii de atac a 

revizuirii, ce formează obiectul dosarului2242 …../…../….., aflat pe rolul acestei 

instanţe.  

 

În fapt, arătăm că la data de ….. am formulat revizuire, ce a fost înregistrată 

pe rolul acestei instanţe sub numărul …../...../......, având termen de judecată la 

data de ….. 

Executarea silită a fost pornită la data de ….. la cererea creditorului-intimat 

(nume ....., prenume ....) înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc2243 ….. 

sub numărul 2244…../….. 

Arătăm că2245 ….. . 

 

  În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 512 din C. proc. civ. 

 

  În dovedire, depunem următoarele înscrisuri2246 ..... . 

                                                           
2236Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv revizuent. 
2237Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării. 
2238Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2239În măsura în care revizuirea vizează o hotărâre a instanţei de recurs, cererea de suspendare va fi 

formulată cu respectarea dispoziţiilor art. 84 alin. (2) C. proc. civ, adică de un avocat sau de un consilier 

juridic, cu excepţia prevăzută de dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza finală din C. proc. civ. 
2240Se va indica numărul hotărârii, a cărei revizuire se solicită. 
2241Se va indica instanţa, care a pronunţat hotărârea a cărei suspendare se solicită. 
2242Se va indica numărul dosarului, format în urma exercitării căii de atac a revizuirii. 
2243Se va indica numele executorului judecătoresc. 
2244Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc. 
2245Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte împrejurările care 

justifică suspendarea executării silite începute până la data soluţionării revizuirii.  
2246Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către revizuent în dovedirea temeiniciei 

cererii formulate. Se va depune în mod obligatoriu cererea de revizuire, în copie certificată conform art. 

512 rap. la art. 484 alin. (2) din C. proc. civ.  
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 Depunem prezenta cerere în2247 .....exemplare. 

Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de2248 ....., dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei 2249 ….. şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare2250/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2251/extras din registrul 

public2252/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare2253. 

 

 

Data,        Semnătura2254, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2247Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2248 Dovada achitării cauţiunii se va ataşa în mod obligatoriu cererii conform art. 512 rap. la art. 484 alin. 

(2) din C. proc. civ. 
2249Taxa de timbru se va stabili conform art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 80/2013. 
2250Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2251Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2252Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2253Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2254Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de învestire cu formulă executorie 

 

 

Sediul materiei :  

 Art. 2255 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

Dosar nr.2256 ...../...../..... 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul2257 (nume ....., prenume .....),cu domiciliul/ reședința2258 în ....., 

personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact2259 ....., sau 

                                                           
2255În legislaţia actuală , învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti sau a altor înscrisuri nu 

mai este prevăzută. În acest sens, art. 10 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă stipulează că ,,ori de câte ori printr-un act normativ se 

prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse 

în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu 

formulă executorie”. De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ,,dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la 

titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, 

întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar 

dacă nu au fost învestite cu formulă executorie,,.  
2256Menţiunea este aplicabilă cererilor de învestire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti şi este 

utilă pentru a permite registratorului ataşarea acesteia la dosarului în care s-a pronunţat hotărârea. 
2257Menţiunea se referă la persoana fizică. 
2258 Mențiunea se completează atunci când creditorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2259Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2260(denumirea .....), cu sediul în ....., prin reprezentant2261 (nume 

....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat 

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de 

contact2262 .....,formulăm 

 

CERERE DE ÎNVESTIRE CU FORMULĂ EXECUTORIE A 

HOTĂRÂRII2263……PRONUNŢATE DE2264 ….., ÎN DOSARUL NR. 

…../…../….. LA DATA DE …../A ÎNSCRISULUI…..2265 

 

În fapt, arătăm că hotărârea …… pronunţată de….., în dosarul nr. 

…../…../….. la data de …../înscrisul…..este executorie (u), motiv pentru care 

solicităm învestirea sa cu formulă executorie, pentru a putea trece la executarea 

silită a debitorului.  

 

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile2266 ...... . 

 

În dovedire, depunem copia legalizată a hotărârii sus-menţionate/originalul 

înscrisului sus-menţionat. 

 

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

în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2267/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2260Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2261Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2262Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/numărul de fax şi alte asemenea. 
2263Se menţionează denumirea hotărârii judecătoreşti cu privire la care se solicită învestirea cu formulă 

executorie (încheiere, sentinţă, decizie). 
2264Se completează cu denumireainstanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea cu privire la care 

se solicită învestirea cu formulăexecutorie. 
2265În măsura în care cererea de învestire cu formulă executorie vizează un alt înscris, se menţionează 

numărul acestuia, părţile şi data încheierii. 
2266Se vor indica textele legale, care vor reglementa instituţia învestirii cu formulă executorie. 
2267Se vadepune atunci când cerereaesteformulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant2268/extras din registrul public2269/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2270. 

 

Data,        Semnătura2271, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei..... 

  

                                                           
2268Se vadepune atunci când cerereaeste formulată de către reprezentantul legal al creditorului. 
2269Se depune atunci când cerereaeste formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2270Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2271Semnătura de pe cererea de învestire cu formulă executorie trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de executare silită  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 664 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C.proc. civ. 

 

 

Biroul executorului judecătoresc2272 ..... 

 

 

Domnule Executor Judecătoresc,  

 

 

Subsemnatul2273 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de creditor....,  

sau 

Subscrisa2274 (denumirea .....), prin reprezentant2275 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de creditor2276....., formulăm 

 

 

 

 

                                                           
2272Cererea de executare silită a hotărârilor şi titlurilor executorii se depune la executorului judecătoresc 

competent, care procedează în conformitate cu art. 665 C. proc.civ.  
2273 Menţiunea se referă la persoana fizică. Titularul cererii este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul 

executoriu. De menţionat, însă faptul că, potrivit art. 92 alin. (1) şi (5) din C. proc. civ., procurorul poate să 

ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea minorilor, persoanelor puse sub 

interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. 
2274Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul 

executoriu. 
2275Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2276Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv creditor. 
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CERERE DE PUNERE ÎN EXECUTARE SILITĂ 

 

 

a titlului executoriu reprezentat de2277 ….. împotriva debitorului2278 (nume ....., 

prenume ....) cu domiciliul/ reședința2279  în..... 

sau  

împotriva debitoarei (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., prin 

reprezentant2280 (nume ....., prenume .....).  

 

În fapt, arătăm că2281 ….. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 664 şi art. 2282..... din C. proc. 

civ. 

 

Depunem prezenta într-un singur exemplar2283. 

 

Anexăm titlul executoriu ....., în original/în copie legalizată2284 şi procura în 

original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2285/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2277Se va indica în ce constă titlul executoriu şi datele de identificare ale acestuia. 
2278Se va indica numele debitorului obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. 
2279 Mențiunea se completează, numai atunci când creditorul are cunoștință că debitorul nu locuiește la 

domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. 

proc. civ. 
2280Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2281Se va face referire, după caz, la obiectul, valoarea sau felul prestaţiei, bunul datorat, motivele cererii (de 

exemplu faptul că debitorul  refuză să-şi execute de bunăvoie obligaţia) şi modalităţile de executare 

solicitate de creditor. 
2282Vor fi indicate şi dispoziţiile speciale aferente formei de executare aleasă de creditor. 
2283Cererea se depune într-un singur exemplar, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. 
2284A se vedea prevederile art. 664 alin. (4) din C. proc. civ.  
2285Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant convenţional/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant2286/extras din registrul public2287/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2288. 

 

 

Data,        Semnătura2289, 

 

 

Domnului Executor Judecătoresc ….. 

  

                                                           
2286Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
2287Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2288Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2289Semnătura de pe cererea de executare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Contestație la titlu 

 

 

Sediul materiei: 

 ART. 712 alin. (2) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2290 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2291(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/  reședința2292    în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2293 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2294 în....., având următoarele date de contact2295..., personal/reprezentat prin 

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

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

având următoarele date de contact2296 .....  

sau 

                                                           
2290Contestaţia la titlu se adresează instanţei, care a pronunţat hotărârea judecătorească, care constituie titlu 

executoriu. Dacă titlul executoriu nu emană de la un organ de jurisdicţie, contestaţia la titlu este de 

competenţa instanţei de executare. 
2291Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2292 Mențiunea se completează atunci când contestatorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza 

la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2293Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2294 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2295Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2296Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2297 (denumirea .....), cu sediul2298 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2299/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2300/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2301 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2302  în ....., având 

următoarele date de contact2303..., prin reprezentant2304 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2305 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2306  în....., având codul numeric personal2307 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2308, prin reprezentant2309 (nume ....., prenume .....), 

formulăm  

 

                                                           
2297Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2298În raport de calitatea contestatorului şi de obiectul contestației se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2299Se completează în cazul profesioniștilor, care sunt supuși înregistrării în registrul comerţului. 
2300Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2301Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2302 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2303Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2304Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2305Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2306 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2307Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2308Se vor indica de către contestator, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2309Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CONTESTAȚIE LA TITLU 

 

 

împotriva sentinţei/deciziei nr2310. ....., pronunţate de către2311 ...../titlului 

executoriu reprezentat de2312 ....., încheiat la data de ....., autentificat sub nr. 

.....prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

lămurirea înţelesului/întinderii sau aplicării2313 titlului executoriu. 

 

 

În fapt, arătăm că2314 ..... . 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 712 alin. (2) C. proc. civ. 

 

 

   În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei cu 

interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....  

 

 

   În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2315 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în2316 ....exemplare. 

 

                                                           
2310Se va menţiona numărul hotărârii judecătoreşti, care constituie titlu executoriu. 
2311Se va menţiona denumirea instanţei, care a pronunţat hotărârea, care constituie titlu executoriu. 
2312Se va menţiona denumirea actului juridic, care constituie titlu executoriu. De exemplu, contractul de 

leasing sau contractul de credit. 
2313Se vor avea în vedere dispoziţiile art.713 alin. (1)-(2) din C. proc. civ., în ceea ce priveşte condiţiile de 

admisibilitate ale contestaţiei la titlu. 
2314Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru lămurirea înțelesului, întinderii 

sau a aplicării titlului executoriu.  
2315Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2316Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
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În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană 

fizică2317, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând2318 

.....  

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ....., solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective2319: ..... . 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2320, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2321 ocazionate de acest proces.   

  

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în2322  .....exemplare. 

  

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de2323  .....şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2324/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2317Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, contestatorul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin. (1) lit. e) teza a II-a din C. 

proc.civ. Se poate imagina utilitatea unei astfel de probe în procedurile având ca obiect contestațiile la titlu 

vizând lămurirea întinderii și aplicării unui contract de credit ori contract de leasing, ca titlu executoriu. 
2318Se vor menţiona stipulațiile titlului executoriu, pe care contestatorul doreşte să le clarifice și a căror 

soluționare depinde de aspecte legate de fapte personale ale intimatului. 
2319Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
2320Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă contestatorul 

nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2321Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2322Contestația la titlu va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

intimați sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează 

în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.  
2323Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013. 
2324Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant2325/extras din registrul public2326/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2327. 

 

Data,        Semnătura2328, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  
2329 .....  

  

                                                           
2325Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. 
2326Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2327Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2328Semnătura de pe contestaţia la titlu trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
2329Având în vedere dispozițiile art.714 alin. (3) din C.proc.civ. dacă hotărârea judecătorească devenită titlu 

executoriu a fost pronunțată de Curtea de Apel, acestei instanțe îi revine competența, din punct de vedere 

material, să soluționeze contestația la titlu. 
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Contestaţie la executare silită  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 712-720  C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul2330(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2331   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2332 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2333  în....., având următoarele date de contact2334..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact2335 .....  

sau 

                                                           
2330 Menţiunile se referă la persoana fizică. Titularul cererii este nu numai debitorul, ci orice persoană 

interesată/vătămată prin procedura executării. 
2331 Mențiunea se completează atunci când contestatorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza 

la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2332 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
2333 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2334 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2335Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2336 (denumirea .....), cu sediul2337 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2338/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2339/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2340 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2341 în ....., având 

următoarele date de contact2342.../prin reprezentant2343 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2344 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2345  în....., având codul numeric personal2346 .....,  

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2347, prin reprezentant2348 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

                                                           
2336 Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii este nu numai debitorul, ci orice persoană 

interesată/vătămată prin procedura executării. 
2337 În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2338 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2339 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2340 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2341 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2342 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2343 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform 

art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2344 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2345 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2346 Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2347 Se vor indica de către contestator, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2348 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE 

 

 

ce face obiectul dosarului de executare nr…., înregistrat la Biroul Executorului 

Judecătoresc…., efectuate la solicitarea intimatului creditor …., în baza titlului 

executoriu2349 reprezentat de …. . 

Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare. 

 

În fapt, arătăm că2350…. .   

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.712-720 C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ 

probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea 

.....  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2351 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... 2352 exemplare. 

 

 

                                                           
2349 Potrivit art. 633 alin. (2) C. proc. civ., constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile 

definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. 
2350 Se vor arăta toate motivele care fundamentează contestaţia, accentuându-se incidentele care, în opinia 

contestatorului, determină nulitatea sau încetarea executării (spre exemplu: prescripţia dreptului de a cere 

executarea silită, bunurile urmărite sunt exceptate de la executare silită, perimarea executării silite etc.) 
2351 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2352 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
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În cadrul probei testimoniale,  indicăm în vederea audierii, în calitate de 

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința2353  în2354  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt2355 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

          În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană 

fizică2356, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor 

art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând2357 ..... . 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective2358: ..... . 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2359, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2360 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... 2361 exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... 2362 şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2363/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2353 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2354 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2355 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
2356 Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, contestatorul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. 

proc.civ. 
2357 Se vor menţiona faptele, pe care contestatorul doreşte să le probeze.  
2358 Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
2359 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2360Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2361  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2362 Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr.80/2013. 
2363 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant2364/extras din registrul public2365/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2366. 

 

Data,       Semnătura2367 , 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei 

  

                                                           
2364 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. 
2365 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2366 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2367Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de comunicare 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 7  Legea nr. 188/2000. 

 Art. 56 Legea nr. 188/2000. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ 

 

 

Instanţa2368 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2369(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2370   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2371 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2372în....., având următoarele date de contact2373..., personal/reprezentat prin 

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

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

având următoarele date de contact2374 .....  

                                                           
2368Cererea se adresează Judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul Birou Executorului 

Judecătoresc, conform art. 56 alin. (2) din Legea nr. 188/2000. 
2369Menţiunile se referă persoana fizică. 
2370 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2371Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2372 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2373Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2374Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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sau 

Subscrisa2375 (denumirea .....), cu sediul2376 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2377/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2378/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales2379 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2380  în ....., având 

următoarele date de contact2381..., prin reprezentant2382 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2383 .....  

în contradictoriu cu intimatul B.E.J (denumirea executorului judecătoresc 

.....), cu sediul în ....., formulăm în termen legal2384 

 

 

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA REFUZULUI EXECUTORULUI 

JUDECĂTORESC 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

îndeplinirea atribuţiilor2385 ..... ce îi revin conform legii şi pe care a refuzat să le 

îndeplinească în mod nejustificat. 

                                                           
2375Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2376În raport de calitatea părţii şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. 

civ. 
2377Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2378Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2379Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2380 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2381Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2382Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2383Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2384Conform art. 56 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 în cazul refuzului nejustificat de îndeplinire a 

atribuţiilor prevăzute la alin. 1, partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la 

care a luat cunoştinţă de acest refuz. 
2385Contestatorul va indica actul de procedură refuzat de a fi executat de către intimat. 
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În fapt, arătăm că2386 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 56 coroborat cu art. 7 din 

Legea nr. 188/2000. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei cu 

interogatoriul intimatului.  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2387 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în2388 ....exemplare. 

 

 În cadrul probei cu interogatoriu, ataşăm interogatoriul cererii, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art. 194 alin. (1) lit. 

e) teza a-II-a din C. proc.civ, în vederea comunicării către intimat.  

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2389, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

intimat la plata cheltuielilor de judecată2390 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta plângere, în două exemplare. 

 Anexăm dovada, achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei2391 şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

                                                           
2386Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul plângerii, precum şi modalitatea în care executorul a refuzat nejustificat să-şi îndeplineasca 

atribuţia prev. de art. 7 lit. b)-i) din Legea nr.188/2000. 
2387Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2388Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
2389Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
2390Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2391Taxa de timbru este stabilită în conformitate cu art. 18 lit. b) din O.U.G.  nr.80/2013. 
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reprezentare2392/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2393/extras din registrul public2394/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2395. 

 

Data,        Semnătura2396, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei .....  

  

                                                           
2392Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2393Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2394Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2395Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2396Semnătura de pe cererea trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a executării  

 

Sediul materiei:  

 Art. 701 C. proc. civ 

 Art. 719 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2397 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2398 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2399....., 

în dosarul nr2400. ...../...../....., în care părţi2401 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2402 (denumirea .....), prin reprezentant2403 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin 

                                                           
2397Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare a executării. 
2398 Menţiunea se referă la persoana fizică. 
2399Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv contestator. 
2400Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită încuviinţarea măsurii suspendării executării. 
2401Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2402Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2403Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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consilier juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte2404....., în dosarul 

nr.2405 ...../...../....., în care părţi2406 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună suspendarea executării silite pornite la 

cererea creditorului-intimat (nume ....., prenume ....), în cadrul dosarului de 

executare înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc2407 ….. sub numărul2408 

…../….. până la soluţionarea contestaţiei la executare/ a altei cereri privind 

executarea silită, ce formează obiectul dosarului …../…../….. aflat pe rolul acestei 

instanţe.  

 

În fapt, arătăm că, la data de ….. am formulat contestaţie la executare/ cererea 

privind executarea silită având ca obiect…, ce a fost înregistrată pe rolul acestei 

instanţe sub numărul2409 …./...../....., având termen de judecată la data de ….. 

Executarea silită a fost pornită la data de ….. la cererea creditorului-intimat 

(nume ....., prenume ....) înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc2410 ….. sub 

numărul2411 …../….. 

Arătăm că2412 ….. . 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 719 din C. proc. civ. 

 

 

                                                           
2404Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv contestator. 
2405Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării executării. 
2406Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2407Se va indica numele executorului  judecătoresc. 
2408Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc.  
2409Se va indica numărul dosarului, aflat pe rolul instanţei de judecată, format ca urmare a depunerii 

contestaţiei la executare/ a unei cereri privind executarea silită. 
2410Se va indica numele executorului  judecătoresc. 
2411Se va indica numărul dosarului de executare al executorului judecătoresc.  
2412Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte împrejurările care 

justifică suspendarea executării silite începute până la data soluţionării contestaţiei la executare/ altei cereri 

privind executarea silită. 
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În dovedire, depunem următoarele înscrisuri2413 ..... . 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2414, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta cerere în2415  .....exemplare. 

Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de2416 .....,  dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei2417 şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare2418/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2419/extras din registrul 

public2420/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare2421. 

 

 

Data,        Semnătura2422, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei  

  

                                                           
2413Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către contestator, în dovedirea temeiniciei 

cererii formulate. 
2414Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia contestatorului. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată, acordat pentru soluţionarea cererii de suspendare. 
2415Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează 

în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe 

calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea.  
2416Cuantumul cauţiunii va fi calculat potrivit art. 719 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ. . 
2417 Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 

80/2013. 
2418Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2419Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. 
2420Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2421Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2422Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de întoarcere a executării silite 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 723-726 C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C.proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc.civ. 

 

 

Instanţa2423 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2424(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2425  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2426 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2427  în....., având următoarele date de contact2428..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact2429 .....  

                                                           
2423Cererea se adresează instanţei, care a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită sau instanţei 

de executare, atunci când este formulată, pe cale separată.   
2424Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2425 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2426Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care  partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
2427 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2428 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2429Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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sau 

Subscrisa2430 (denumirea .....), cu sediul2431 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2432/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2433/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2434 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2435 în ....., având 

următoarele date de contact2436..., prin reprezentant2437 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2438 .....  

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2439 în....., având codul numeric personal2440 .....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., 

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

în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul 

bancar2441, prin reprezentant2442 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

                                                           
2430Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2431În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul dezmembrământului 

sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. 

civ. 
2432Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2433Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2434Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2435 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2436 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2437Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2438Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2439 Mențiunea se completează atunci când pârâtul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2440Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2441Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2442Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE ÎNTOARCERE A EXECUTĂRII 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

întoarcerea executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu2443....., care a 

fost desfiinţat prin hotărârea judecătorească nr.2444....., prin restabilirea situaţiei 

anterioare executării, în sensul obligării pârâtului la restituirea sumei ....., care a 

fost executată/la restituirea bunurilor imobile executate/la restituirea bunurilor 

mobile executate. 

 

În fapt, arătăm că, în temeiul titlului executoriu . ....., a fost începută 

executarea silită împotriva mea. 

Am contestat formalităţile de executare, iar prin hotărârea jduecătorească nr 

....., s-a desfiinţat titlu executoriu/însăşi executarea silită. Instanţa nu a dispus 

restabilirea situaţiei anterioare executării, astfel încât am promovat prezenta 

cerere2445. 

Învederăm că2446 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 723-726 C. proc.civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2447 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2448....exemplare. 

                                                           
2443Se va indica titlul executoriu, în temeiul căruia s-a realizat executarea silită. 
2444Se va menţiona numărul hotărârii judecătoreşti, în temeiul căreia a fost desfiinţat titlul executoriu sau 

însăşi executarea silită. 
2445Aceste menţiuni vor fi indicate, în situaţia în care cererea de întoarcere a executării silite este formulată, 

pe cale separată, în condiţiile art. 724 alin. (3) din C. proc. civ. 
2446Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la bunurile, care au fost supuse executării silite şi 

modalitatea de restabilire a situaţiei anterioare. 
2447Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2448Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 
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 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2449, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

pârât la plata cheltuielilor de judecată2450 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în2451.....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei2452 

/300 de lei2453 şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare2454/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant2455/extras din registrul public2456/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare2457. 

 

 

Data,        Semnătura2458, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei  

 

 

 

 

                                                           
în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
2449Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
2450Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2451Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
2452Taxa de timbru este de 50 de lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 10 alin. (4)–teza I din O.U.G. nr. 80/2013. 
2453Taxa de timbru este de 300 de lei, dacă valoarea cererii depăşeşte 5.000 lei, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 10 alin. (4)–teza II din O.U.G. nr. 80/2013. 
2454Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2455Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2456Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2457Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2458Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea de validare a popririi 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 790-792 C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ….. 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2459(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2460   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2461 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2462  în....., având următoarele date de contact2463..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact2464 .....  

sau 

                                                           
2459Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2460 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2461Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, titularul cererii doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2462 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2463Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2464Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2465(denumirea .....), cu sediul2466 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2467/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2468/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales2469 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2470  în .....,având 

următoarele date de contact2471..., prin reprezentant2472 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2473 .....  

în contradictoriu cu terţul poprit(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2474 în....., având codul numeric personal2475 .....şi cu 

debitorul/creditorul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2476  în....., 

având codul numeric personal2477 

sau 

în contradictoriu cu terţul poprit (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

                                                           
2465Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2466În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2467Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2468Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2469Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, titularul cererii doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
2470 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2471Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2472Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2473Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2474 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2475Se va indica de către titularul cererii, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2476 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2477Se va indica de către titularul cererii, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
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juridice/contul bancar2478, prin reprezentant2479 (nume ....., prenume .....) şi 

debitorul/creditorul(denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având 

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

registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul 

bancar2480, prin reprezentant2481 (nume ....., prenume .....) formulăm 

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ  

 

 

prin care solicităm instanţei să dispună validarea popririi înfiinţate la data de ….. de 

executorul judecătoresc2482….. 

 

În fapt, arătăm că prin încheierea pronunţată de2483 ….., la cererea 

creditorului, a fost încuviinţată executarea silită a debitorului, în baza titlului 

executoriu reprezentat de ....., pentru o creanţă în valoare de2484...... 

La data de ….., prin adresa nr. ….., executorul judecătoresc a înfiinţat poprirea 

asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile 

datorate debitorului ori deţinute în numele său de terţul poprit sau pe care acesta din 

urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. 

Adresa i-a fost comunicată terţului poprit la data de ….. . Cu toate acestea, terţul 

poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi. 

Astfel2485, …...  

 

 

                                                           
2478Se vor indica de către titularul cererii, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din 

C. proc. civ. 
2479Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 49 din C. proc. civ.  
2480Se vor indica de către titularul cererii, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din 

C. proc. civ. 
2481Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
2482Se va menţiona denumirea formei de organizare a profesiei din care face parte executorul judecătoresc. 
2483Se va menţiona denumirea instanţei de executare (cea care a încuviinţat executarea silită). 
2484Se va consemna suma cu toate accesoriile, pentru care a fost încuviinţată urmărirea.  
2485Se vor indica obligaţiile neîndeplinite de către terţul poprit.  
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În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 790-792 din C. proc. 

civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei 

testimoniale/probei cu interogatoriul terţului poprit/probei cu expertiză judiciară în 

specialitatea .....  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2486 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2487 .... exemplare. 

De asemenea, solicităm să emiteţi, de îndată, o adresă către executorul 

judecătoresc pentru ca acesta să transmită copii certificate de pe actele dosarului de 

executare în care a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi.  

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/ reședința2488 în2489  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt2490 ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 În privinţa probei cu interogatoriu, solicităm citarea terţului poprit, 

persoană fizică2491, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând2492 

..... . 

                                                           
2486Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2487Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
2488 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2489Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2490 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
2491Dacă terţul poprit este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris 

la interogatoriu, titularul cererii trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. 

proc.civ. 
2492Se vor menţiona faptele, pe care creditorul/debitorul doreşte să le probeze. De exemplu, raportul juridic 

obligaţional dintre debitor şi terţul poprit.  
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 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ...... solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective2493: ..... . 

  

Solicităm judecarea cauzei în lipsă2494, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

terţul poprit la plata cheltuielilor de judecată2495 ocazionate de acest proces. 

 

În conformitate cu art. 790 alin (9) din C.proc.civ., solicităm instanţei să 

dispună amendarea acestuia cu o sumă cuprinsă între 2.000 şi 10.000 de lei, întrucât 

terţul poprit, cu rea-credinţă, a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile privind 

efectuarea popririi. 

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în2496 ..... exemplare. 

 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de .....2497 şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2498/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2499/extras din registrul public2500/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2501. 

 

 

                                                           
2493Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
2494Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia titularului cererii. Se va indica numai dacă acesta nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2495Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2496Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câte părţi chemate în judecată sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile chemate în 

judecată au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar 

pentru acestea.  
2497Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. 
2498Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2499Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al titularului cererii. 
2500Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2501Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
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Data,        Semnătura2502, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei  

  

                                                           
2502Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de ordonanţă preşedinţială 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 997-1002 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 2503 ….. 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2504(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2505 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2506 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2507  în....., având următoarele date de contact2508..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact2509 .....  

sau 

                                                           
2503În conformitate cu prevederile art. 998 din C. proc. civ., cererea de ordonanţă preşedinţială se va 

introduce la instanţa competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului.  
2504Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2505 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2506Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
2507 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2508Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2509Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa2510 (denumirea .....), cu sediul2511 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2512/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2513/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2514 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2515 în ....., având 

următoarele date de contact2516..., prin reprezentant2517 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2518 .....  

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2519 în....., având codul numeric personal2520 .....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2521, prin reprezentant2522 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

                                                           
2510Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2511În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art. 155 alin. (1) 

pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
2512Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2513Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2514Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
2515 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2516 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2517Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2518Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2519 Mențiunea se completează atunci când pârâtul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2520Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2521Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2522Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună pe 

cale de ordonanţă preşedinţială obligarea pârâtului la2523 ......  

 

În fapt, arătăm că 2524 .....  

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

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 997 din C. proc. civ./art.2525 

..... C. civ. 

 

În dovedire2526, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri ….. . 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2527 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2528 ....exemplare. 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ.2529 

                                                           
2523Reclamantul va preciza în mod concret obiectul ordonanţei preşedinţiale, cu indicarea obligaţiei/măsurii 

ce se doreşte a se stabili în sarcina pârâtului/a se lua faţă de pârât. 
2524Motivele cererii trebuie să ilustreze pe de o parte situaţia de fapt,  iar pe de altă parte, să vizeze condiţiile 

de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale: există aparenţă de drept în favoarea reclamantului, măsura 

este una provizorie, respectiv are un caracter urgent (a se vedea situaţiile reglementate de art. 997 alin. (1) 

din C. proc. civ.) şi că este îndeplinită cerinţa neprejudecării fondului, astfel cum se stipulează în art. 997 

alin. (1) din C. proc. civ.  
2525Ca regulă generală, temeiul de drept este cel indicat, respectiv art. 997 din C. proc. civ. Există însă şi 

cazuri în care pot fi indicate şi dispoziţii speciale, cum sunt cele în cuprinsul cărora legiuitorul a indicat 

expres calea ordonanţei preşedinţiale (cu titlu de exemplu, art. 2162 din Codul civil). 
2526Ca regulă generală, în procedura ordonanţei preşedinţiale poate fi administrată orice probă admisibilă 

conform legii, cu excepţia acelora a căror administrare necesită un timp îndelungat, conform art. 999 alin. 

(3) din C. proc. civ. 
2527Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2528Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
2529Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
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În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

pârât la plata cheltuielilor de judecată2530 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în2531.....exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de2532  .....şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe 

înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2533. 

 

 

Data,        Semnătura2534, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului  

  

                                                           
2530Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2531Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
2532Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013, în 

funcţie de caracterul evaluabil/neevaluabil al cererii. 
2533Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2534Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere necontencioasă 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 530 C.proc.civ. 

 Art. 148-151 C.proc.civ.2535 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2536(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2537   în ....., 

cu domiciliul procesual ales2538 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2539 în....., având următoarele date 

de contact2540..., personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin 

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

prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2541 .....  

sau 

                                                           
2535Spre deosebire de cererea de chemare în judecată, cuprinsul cererii necontencioase judiciare este mai 

restrâns, astfel că dispozițiile art. 530 alin. 1 nu se completează cu dispozițiile art. 194 C.proc.civ. ci cu 

dispozițiile art. 148-152 C.proc.civ. 
2536Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2537 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2538Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, petentul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2539 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2540 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2541Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2542 (denumirea .....), cu sediul2543 în ....., cu domiciliul procesual 

ales2544 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), 

cu sediul în ....., având următoarele date de contact2545...,  prin reprezentant2546 (nume 

....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume 

....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2547 

..... 

solicit citarea în calitate de intimat2548 a numitului (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/ reședința2549  în....., având codul numeric personal2550 ....., 

sau 

numitei (denumirea persoanei juridice) cu sediul în ....., având codul unic de 

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

comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar2551, 

prin reprezentant2552 (nume ....., prenume .....), şi în temeiul dispozițiilor art. 527 și 

urm. din C. proc. civ., formulăm 2553 

 

                                                           
2542Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2543În raport de calitatea petentului şi de obiectul cererii necontencioase judiciare, se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct .3) şi 4) din C. proc. civ. 
2544Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, petentul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2545 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2546Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2547Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2548Mențiunea este facultativă, având în vedere că cele mai multe categorii de cereri necontencioase nu 

implică terțe persoane. 
2549 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2550Se va indica de către parte, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. 
2551Se vor indica de către parte, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 148 din C. proc. 

civ. 
2552Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2553Având în vedere caracterul necontencios, de principiu lipsește intimatul, astfel că cererea nu va conține 

decât datele de identificare ale petentului. În schimb, conform dispozițiilor art. 530 C.proc.civ. cererea va 

cuprinde datele de identificare ale persoanelor chemate de petent înaintea instanței: de exemplu are caracter 

necontencios cererea privind restituirea cauțiunii, conform dispozițiilor art. 1064 din C.proc.civ. cerere ce 

se soluționează cu citarea părților implicate în procedura judiciară în cadrul căreia s-a achitat cauțiunea. 
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CERERE  

 

prin care solicităm instanţei să dispună darea autorizației judecătorești pentru 

..../luarea măsurii legale de supraveghere/de ocrotire ori de asigurare/eliberarea 

de înscrisuri, titluri ori valori aflate în depozitul instanței2554 ..... . 

 

În fapt, arătăm că2555 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile2556 ...... . 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri 2557.... 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2558 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în2559 ....exemplare. 

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar2560. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 de lei2561 

....lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

                                                           
2554Se va menționa măsura concretă solicitată. 
2555Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii.  
2556Se vor indica textele legale, pe care partea îşi întemeiază pretenţiile. 
2557Art. 530 alin. (2) din C.proc.civ. prevede că cererea necontencioasă va fi însoțită de înscrisurile pe care 

se sprijină. 
2558Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2559De principiu, înscrisurile se vor depune în exemplar unic, pentru instanță având în vedere că nu există 

intimat și, în acele situații în care petentul a solicitat chemare în instanță a altor persoane, instanța poate 

dispune desfășurarea procedurii fără citare. În schimb, în acele situații în care legea prevede citarea nu doar 

a petentului ci și a altor persoane, înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul 

pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant 

comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare 

şi unul pentru instanţă. 
2560De principiu,cererea va fi depusă într-un singur exemplar, având în vedere că nu există intimat și, în 

acele situații în care petentul a solicitat chemare în instanță a altor persoane, instanța poate dispune 

desfășurarea procedurii fără citare. Totuși, în cazurile în care legea impune citarea părților, petentul va 

depune cererea, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimați sunt şi un 

exemplar pentru instanţă. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, 

se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi.  
2561Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013. 
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reprezentare2562/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2563/extras din registrul public2564/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare 

 

Data,        Semnătura2565, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2562Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2563Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2564Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2565Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cereri privind refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 1054- 1056 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 2566 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul2567 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar /prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2568 în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2569 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2570 (denumirea .....), prin reprezentant2571 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
2566 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului şi completul pentru ca 

registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
2567 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2568 Se va indica expres calitatea procesuală a celui care formulează cererea. 
2569 Menţiunea nu este obligatorie dacă se solicită refacerea înscrisurilor sau a hotărârii, având în vedere 

obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la 

dosar.  
2570 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2571 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ...../, în calitate de parte2572 în dosarul nr. ...../...../....., în care 

părţi2573 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE PRIVIND REFACEREA ÎNSCRISURILOR/HOTĂRÂRII 

DISPĂRUTE 

 

 

 prin care solicităm instanţei, ca prin încheierea ce o va pronunţa să dispună refacerea 

înscrisurilor/hotărârii dispărute2574: …. 

       

 În fapt, arătăm că2575  ….. 

 

  În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile  art. 1054-1055 C. proc. civ. 

 

      În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

      În cadrul probei cu înscrisuri, depunem copii legalizate ale următoarelor 

înscrisurilor dispărute2576 :  ....  sau depunem copia legalizată a hotărârii dispărute2577. 

De asemenea, solicităm emiterea unei adrese către2578 …. în vederea depunerii la 

dosar a copiilor acestor înscrisuri, precum şi efectuarea de verificări în registrele 

instanţei pentru identificarea tuturor datelor privitoare la înscrisurile ce se refac. 

                                                           
2572 Se va indica expres calitatea procesuală a celui care formulează cererea. 
2573 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2574 Se vor indica, după caz, toate elementele de identificare cunoscute şi care sunt utile procedurii de 

refacere: a) numărul dosarului, numărul de volume, stadiul procesual – pentru ipoteza refacerii dosarului 

dispărut; b) denumirea, data, conţinutul înscrisului, părţile semnatare –pentru ipoteza refacerii înscrisurilor 

dispărute; c) numărul hotărârii, data pronunţării, instanţa care a pronunţat hotărârea – pentru ipoteza 

refacerii hotărârii dispărute. 
2575 Motivele de fapt trebuie să releve anumite aspecte esenţiale pentru admisibilitatea procedurii, respectiv: 

1. dosarele sau înscrisurile a căror refacere se solicită sunt aferente unei pricini în curs de judecată, potrivit 

art. 1054 alin. (1) C. proc. civ., respectiv, pentru refacerea hotărârii, se va arăta că dosarul sau înscrisurile 

priveau o pricină în care se pronunţase o hotărâre, conform art. 1055 alin. (1) C. proc. civ.; 2. volumele 

dosarului, înscrisurile dispărute să fi făcut parte din dosarul  cauzei. 
2576Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe înscrisurile dispărute ce se află în posesia părţilor. 

(art. 1054 alin. (3) C. proc. civ.)  
2577 Pot servi la refacere copia legalizată de pe hotărâre, încredinţată părţilor (art. 1055 alin (1) C. proc. civ.) 
2578 Autorităţile emitente ale înscrisurilor transmise instanţei sau către părţile care au depus înscrisurile, 

potrivit art. 1054 alin. (2) C. proc. civ., în cazul refacerii dosarelor sau înscrisurilor dispărute/ 
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Sau 

Solicităm efectuarea unor publicaţii într-un ziar de largă răspândire, cu invitaţia 

ca orice posesor al unei copii de pe hotărâre să o depună la grefa instanţei.2579 

 Depunem prezenta cerere, în2580 ..... exemplare. 

     Solicităm judecarea cauzei în lipsă2581, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de2582 .....  procura 

în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2583/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2584/extras din registrul public2585/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2586. 

  

Data,        Semnătura2587 , 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei..../Tribunalului...../Curţii de Apel  

                                                           
2579 Exclusiv în ipoteza solicitării refacerii hotărârii dispărute, dacă a dispărut şi exemplarul păstrat la mapă, 

iar partea solicitantă nu are o copie a hotărârii. 
2580 Cererea, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., se va depune în atâtea exemplare câte părţi sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, 

se poate depune un singur exemplar.  
2581Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu 

doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2582Taxa de timbru este de 50 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. h) din O.U.G. nr.80/2013. 
2583 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
2584 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
2585 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
2586 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
2587Semnătura de pe cererea trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute privitoare la o cauză în 
curs de soluţionare 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 1054 C. proc. civ 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2588 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2589(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2590 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2591 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2592în....., având următoarele date de contact2593..., personal/reprezentat prin 

                                                           
2588Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată,  pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea aducerii cererii la cunoştinţa 

completului de judecată. 
2589Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2590 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2591Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2592 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2593Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume 

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

având următoarele date de contact2594 .....  

sau 

Subscrisa2595 (denumirea .....), cu sediul2596 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2597/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2598/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2599 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2600  în ....., având 

următoarele date de contact2601..., prin reprezentant2602 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2603 ..... formulăm 

 

 

CEREREA DE REFACERE A DOSARULUI/ÎNSCRISURILOR 

DISPĂRUTE2604 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin încheierea ce o va pronunţa să dispună refacerea 

dosarului/înscrisului dispărut, 

 

                                                           
2594Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2595Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2596În raport de calitatea părţii şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin.(1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
2597Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2598Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2599Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2600 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2601Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2602Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2603Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2604Cererea este de competenţa instanţei, pe rolul căreia se află pricina în curs de judecată, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 1054 alin (1) din C. proc. civ. 
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În fapt, arătăm că2605..... pe rolul instanţei se află înregistrată cauza cu 

nr....../...../..... în curs de judecată din care a dispărut dosarul/ următorul înscris ….. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1054 C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.2606 

Solicităm emiterea de adrese către părţi şi către autorităţi pentru a înainta copii de 

pe înscrisurile ce au fost anterior depuse.  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2607 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de2608  .....şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2609/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2610/extras din registrul public2611/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2612. 

 

Data,        Semnătura2613, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2605Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cererii, respectiv se 

vor indica împrejurările dispariţiei dosarului sau înscrisului în măsura în care acestea sunt cunoscute. 
2606Vor fi depuse înscrisurile deţinute de parte şi pe care aceasta le-a folosit în dosarul aflat în curs de 

judecată. Copiile se vor depune legalizate. 
2607Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2608Taxa de timbru este de 50 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. h) din O.U.G. nr.80/2013. 
2609Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2610Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2611Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2612Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2613 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de refacere a  hotărârii judecatoreşti dispărute 

 

Sediul materiei: 

 Art. 1055 C. proc. civ 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2614 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2615 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2616   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2617 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2618  în....., având următoarele date de contact2619..., personal//prin mandatar/ 

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

reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact2620 .....  

sau 

                                                           
2614 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru a se  lua 

măsurile necesare. 
2615 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2616 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2617 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2618 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2619 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2620Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2621 (denumirea .....), cu sediul2622 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2623/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2624/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2625 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2626  în ....., având 

următoarele date de contact2627..., prin reprezentant2628 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2629 ..... formulăm 

 

 

CEREREA DE REFACERE A HOTĂRÂRII DISPĂRUTE2630 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin încheierea ce o va pronunţa să dispună refacerea 

hotărârii dispărute ..... . 

 

 

                                                           
2621 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2622 În raport de calitatea părţii şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau 

domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin.(1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
2623 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2624 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2625 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2626 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2627 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2628 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2629 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2630 Cererea este de competenţa instanţei care a pronunţat  hotărârea dispărută,  conform disp. art. 1055 

alin.(1)   şi  alin. (2)  C. proc. civ. Cererea se va adresa instanţei de apel,  când  cauza se afla în acest stadiu 

procesual şi în situaţia în care hotarârea nu s-a putut reface, conform disp. art. 1055 alin. 3 C. proc. civ. 

Cererea adresată instanţei de recurs, când procesul se afla în acest stadiu procesual, iar hotărârile date în 

primă instanţă sau apel nu au putut fi refăcute nici potrivit disp. art. 1055 alin. 3 C. proc. civ.  se va trimite 

instantei de apel.   



355 

 

În fapt, arătăm că pe rolul instanţei a fost  înregistrată cauza cu nr. ...../...../.....  

solutionată prin hotărârea nr….. care a dispărut  în următoarele împrejurări2631..... .  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1055 C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.2632  

Solicităm ataşarea  unei copii certificate de pe cel de-al doilea exemplar al 

hotărârii, păstrat la mapa instantei.  

  

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2633 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de2634  ..... şi procura 

în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2635/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2636/extras din registrul public2637/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2638. 

 

Data,        Semnătura2639 , 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului...../Curţii de Apel 

  

                                                           
2631 Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cererii, respectiv se 

vor indica împrejurările dispariţiei hotărârii, în măsura în care acestea sunt cunoscute. 
2632 Vor fi depuse copii legalizate de pe hotărâre şi care a fost încredintaţă părţilor şi altor persoane Copiile 

se vor depune legalizate. 
2633 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2634 Taxa de timbru este de 50 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. h) din O.U.G. nr.80/2013 
2635 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2636 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2637 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2638 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2639 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de sechestru asigurător 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 952-953 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2640 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2641(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2642  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2643 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2644    în....., având următoarele date de contact2645..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact2646 ..... 

                                                           
2640Cererea se adresează instanţei de fond, care este competentă să judece procesul, în primă instanţă, în 

conformitate 953 din C. proc. civ. 
2641Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2642 Mențiunea se completează atunci când creditorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2643Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2644 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2645Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2646Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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sau 

Subscrisa2647 (denumirea .....), cu sediul2648 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2649/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2650/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2651 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2652    în ....., având 

următoarele date de contact2653..., prin reprezentant2654 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ..... având următoarele date de contact2655 .....  

în contradictoriu cu debitorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/  

reședința2656    în....., având codul numeric personal2657 ....., 

  sau 

în contradictoriu cu debitoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2658, prin reprezentant2659 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

                                                           
2647Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2648În raport de calitatea reclamantului creditor şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica 

şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 

alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2649Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2650Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2651Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat.. 
2652 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2653Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2654Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2655Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2656 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2657Se va indica de către reclamantul creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2658Se vor indica de către reclamantul creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2659Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE SECHESTRU ASIGURĂTOR 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului 

(nume ....., prenume .....), aflate în posesia sa sau a unui terţ (nume ....., prenume 

.....), cu domiciliul în ....., până la concurenţa sumei de2660 ...... . 

 

În fapt, arătăm că deţinem o creanţă împotriva debitorului în cuantum de2661 

......, scadentă la data de ..... . 

Debitorul nu a achitat datoria, la termenul scadent, astfel încât am depus o 

cerere de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr.2662 ....., 

prin care am solicitat obligarea debitorului la restituirea sumei datorate. 

Până la soluţionarea cererii de chemare în judecată, promovez prezenta 

acţiune în scopul indisponibilizăriibunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale 

debitorului. 

 Învederăm că2663 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 952- 9523 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2664 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2665 ....exemplare. 

                                                           
2660 Se va indica valoarea creanţei deţinute de către creditor. 
2661Se va indica valoarea creanţei deţinute de către creditor. 
2662Se va menţiona numărul dosarului de fond, înregistrat pe rolul aceleaşi instanţe, având ca obiect 

obligarea debitorului la restituirea creanţei deţinute de către creditor. 
2663Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la existenţa raporturilor juridice dintre creditor şi debitor. 
2664Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2665Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale 
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 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2666, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

debitor şi pe terţul poprit la plata cheltuielilor de judecată2667 ocazionate de acest 

proces. 

 Depunem prezenta cerere, în2668 .....exemplare. 

 Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de2669 .....,  dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2670 şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare2671/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2672/extras din registrul 

public2673/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare2674. 

 

 Data,        Semnătura2675, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului 

                                                           
2666Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului creditor. Se va indica numai dacă 

reclamantul creditor nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2667Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2668Cererea de sechestru asigurător va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia.  
2669Cuantumul cauţiunii va fi fixat de instanţă, atunci când creditorul deţine un titlu pentru creanţa sa. În 

situaţia în care creditorul nu deţine un titlu, valoarea cauţiunii este de jumătate din valoarea reclamată. 
2670Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013. 
2671Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2672Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2673Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2674Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2675Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de poprire asigurătorie 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 970-971 cu aplicarea art. 953 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2676 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2677(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2678  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2679 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2680    în....., având următoarele date de contact2681..., personal/prin 

                                                           
2676Cererea se adresează instanţei de fond, care este competentă să judece procesul, în primă instanţă, în 

conformitate cu  art. 971 cu aplicarea art. 953-954 din C. proc. Civ. 
2677Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2678 Mențiunea se completează atunci când creditorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2679Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte 

comunicarea actelor de procedură la la altă adresă decât cea de domiciliu. 
2680 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2681 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume 

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

având următoarele date de contact2682 ..... 

sau 

Subscrisa2683 (denumirea .....), cu sediul2684 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2685/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2686/contul banca 

....., cu sediul procesual ales2687 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2688 în ....., având următoarele date 

de contact2689.../prin reprezentant2690 (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic 

(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional 

în ....., având următoarele date de contact2691 .....  

în contradictoriu cu debitorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/  

reședința2692  în....., având codul numeric personal2693 ....., şi 

în contradictoriu cu terţul poprit2694(nume ....., prenume .....), cu domiciliul 

în....., având codul numeric personal2695 .....,  

                                                           
2682Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2683Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2684În raport de calitatea reclamantului creditor şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica 

şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 

alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2685Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2686Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2687Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2688 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2689 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2690Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2691Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2692 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2693Se va indica de către reclamantul creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2694Menţiunea nu este obligatorie, în cazul cererii de poprire bancară, deoarece creditorul nu este dator să 

individualizeze terţii popriţi, în conformitate cu art. 970 alin. (2) din C. proc. civ. 
2695Se va indica de către reclamantul creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
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  sau 

în contradictoriu cu debitoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2696, prin reprezentant2697 (nume ....., prenume .....), şi 

în contradictoriu cu terţul poprit2698 (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate iscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2699, prin reprezentant2700 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE DE POPRIRE ASIGURĂTORIE 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

înfiinţarea unei popriri asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau 

altor bunuri incorporabile urmăribile datorate, în prezent şi în viitor, debitorului 

(nume ....., prenume .....), de către terţul poprit (nume ....., prenume .....), până la 

concurenţa sumei de2701. ..... 

 

În fapt, arătăm că deţinem o creanţă împotriva debitorului în cuantum de2702 ......, 

scadentă la data de ..... . 

                                                           
2696Se vor indica de către reclamantul creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2697Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2698Menţiunea nu este obligatorie, în cazul cererii de poprire bancară, deoarece creditorul nu este dator să 

individualizeze terţii popriţi, în conformitate cu art. 970 alin. (2) din C. proc. civ. 
2699Se vor indica de către reclamantul creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2700Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2701 Se va indica valoarea creanţei deţinute de către creditor. 
2702Se va indica valoarea creanţei deţinute de către creditor. 
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Debitorul nu a achitat datoria, la termenul scadent, astfel încât am depus o cerere 

de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr.2703....., prin care 

am solicitat obligarea debitorului la restituirea sumei datorate. 

Până la soluţionarea cererii de chemare în judecată, promovăm prezenta acţiune 

în scopul indisponibilizării sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri 

incorporabile urmăribile datorate debitorului de către terţul poprit sau pe care terţul 

poprit i le va datora în viitor, în temeiul raporturilor juridice existente între debitor 

şi terţ poprit.  

Învederăm că2704 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 970cu aplicarea art. 953 din 

C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2705 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în2706  ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2707, în conformitate cu art. 411 alin. (1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

debitor şi pe terţul poprit la plata cheltuielilor de judecată2708 ocazionate de acest 

proces. 

                                                           
2703Se va menţiona numărul dosarului de fond, înregistrat pe rolul aceleaşi instanţe, având ca obiect 

obligarea debitorului la restituirea creanţei deţinute de către creditor. 
2704Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la existenţa raporturilor juridice dintre debitor şi terţ poprit. 
2705Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2706Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale 
2707Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului creditor. Se va indica numai dacă 

reclamantul creditor nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2708Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
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 Depunem prezenta cerere, în2709  .....exemplare. 

 Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de2710 .....,  dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2711 şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare2712/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2713/extras din registrul 

public2714/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare2715. 

 

 

 Data,        Semnătura2716, 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului 

  

                                                           
2709Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia.  
2710Cuantumul cauţiunii va fi fixat de instanţă, atunci când creditorul deţine un titlu pentru creanţa sa. În 

situaţia în care creditorul nu deţine un titlu, atunci valoarea cauţiunii este jumătate din valoarea reclamată. 
2711Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.80/2013. 
2712Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2713Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2714Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2715Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2716Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 



365 

 

 

Cerere de ridicare a măsurilor asigurătorii 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 957 C. proc. civ 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul2717(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2718  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2719 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu 

domiciliul/reședința2720   în.....,având următoarele date de contact2721..., 

personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar 

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

profesional în ....., având următoarele date de contact2722 .....  

sau 

                                                           
2717Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2718 Mențiunea se completează atunci când debitorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2719Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, debitorul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2720 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2721Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2722Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa2723(denumirea .....), cu sediul2724 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2725/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2726/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales2727 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2728   în .....,având 

următoarele date de contact2729..., prin reprezentant2730 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2731 .....  

în contradictoriu cu creditorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2732    în....., având codul numeric personal2733 .....,  

sau 

în contradictoriu cu creditoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2734, prin reprezentant2735 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

 

                                                           
2723Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2724În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2725Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2726Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2727Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, debitoarea doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
2728 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2729Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2730Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2731Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2732 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2733Se va indica de către debitor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2734Se vor indica de către debitor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2735Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ  

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

ridicarea sechestrului asigurător/popririi asigurătorii înfiinţate prin încheierea 

dată de2736 ….. la data de ….. în dosarul nr. …../…../….. . 

 

În fapt, arătăm că prin încheierea pronunţată de ….. la data de ….. în dosarul 

nr. …../…../...., s-a încuviinţat sechestrul asigurătoriu/poprirea asigurătorie 

asupra2737 ..... . 

Precizăm că am dat o garanţie îndestulătoare pentru acoperirea creanței, astfel 

cum rezultă din 2738……sau că acţiunea principală, în temeiul căreia a fost 

încuviinţată măsura asigurătorie, a fost anulată/respinsă/perimată/s-a luat act de 

renunţarea la judecata acesteia, prin hotărârea2739 ….. , rămasă definitivă2740 …..  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 957 din C. proc. civ./art. 

971 alin. (1) din C. proc. civ. cu referire la art. 957 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2741 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2742 .... exemplare. 

                                                           
2736Se va menţiona instanţa care a pronunţat încheierea de instituire a măsurii asigurătorii. 
2737Va fi individualizat obiectul măsurii asigurătorii, astfel cum acesta figurează în încheierea de luare a 

măsurii. 
2738Se va menţiona actul care atestă garanţia oferită de către debitor. 
2739Se va menţiona numărul, data şi emitentul hotărârii judecătoreşti incidente în cauză.  
2740Se va menţiona modalitatea rămânerii definitive a respectivei hotărâri judecătoreşti.  
2741Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2742Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câţi creditori  sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate 

cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care creditorii au un reprezentant comun sau  figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale. 
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Solicităm judecarea cauzei  în lipsă2743, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 

2) din C. proc. civ. 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

creditor la plata cheltuielilor de judecată2744 ocazionate de acest proces.   

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în2745..... exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 de lei2746 

..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2747/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2748/extras din registrul public2749/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2750. 

 

 Data,        Semnătura2751, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului 

  

                                                           
2743Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia debitorului. Se va indica numai dacă debitorul nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2744Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2745Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi creditori sunt şi un exemplar pentru instanţă. În cazul în care creditorii au un reprezentant 

comun sau figurează în mai multe calităţi, se va depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul 

pentru instanţă.. 
2746Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.80/2013. 
2747Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2748Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al debitorului. 
2749Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2750Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2751Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de sechestru judiciar 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 972-974 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2752 ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2753(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2754  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2755 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2756 în....., având următoarele date de contact2757..., personal/prin 

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

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

având următoarele date de contact2758 .....  

sau 

                                                           
2752Cererea se adresează instanţei învestite cu judecarea acţiunii principale în cazul prevăzut la art. 973 alin. 

(1) C. proc. civ., respectiv instanţei în circumscripţia căreia se află bunul în cazurile prevăzute la  973 alin. 

(2) din C. proc. civ. 
2753Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2754 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2755Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2756 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2757Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2758Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa2759 (denumirea .....), cu sediul2760 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2761/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2762/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales2763 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2764  în ....., având 

următoarele date de contact2765..., prin reprezentant2766 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ..... având următoarele date de contact2767 .....  

în contradictoriu cu pârâtul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2768   în....., având codul numeric personal2769 ....., 

  sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar2770, prin reprezentant2771 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

 

                                                           
2759Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2760În raport de calitatea reclamantului creditor şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica 

şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 

alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
2761Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2762Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
2763Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
2764 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2765Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2766Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2767Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2768 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2769Se va indica de către reclamantul creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2770Se vor indica de către reclamantul creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 

din C. proc. civ. 
2771Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE SECHESTRU JUDICIAR 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile ce formează obiectul litigiului 

înregistrat pe rolul instanţei2772 .....  sau, după caz, ale debitorului (nume ....., 

prenume .....)/ aflate în posesia numitului (nume ....., prenume .....), cu domiciliul 

în ....., şi încredinţarea pazei bunului/bunurilor puse sub sechestru către numitul 

(nume ....., prenume .....). 

 

În fapt, arătăm că2773 .....  

 

Învederăm că2774 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 972-973 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2775 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2776 ....exemplare. 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2777, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

                                                           
2772Conform art. 973 alin. (1) din C. proc. civ., se vor indica detaliile, respectiv nr. de dosar, cu privire la 

existenţa pe rolul instanţei a unui proces asupra proprietăţii sau altui drept real principal, asupra posesiei 

unui bun mobil sau imobil sau asupra folosinţei sau administrării unui bun proprietate comună. 
2773 Dacă nu există un proces pe rol, atunci se va învedera existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute de art. 

973 alin. (2) din C. proc. civ. Indiferent de ipoteză, se vor releva acele împrejurări ce justifică necesitatea 

instituirii sechestrului judiciar. 
2774Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la existenţa raporturilor juridice dintre părţi. 
2775Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2776Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale. 
2777Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului creditor. Se va indica numai dacă 

reclamantul creditor nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
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 În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

pârâtul/pârâtă la plata cheltuielilor de judecată2778 ocazionate de acest proces. 

 Depunem prezenta cerere, în2779 .....exemplare. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei2780 

şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2781/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2782/extras din registrul public2783/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2784. 

 

 Data,        Semnătura2785, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului 

  

                                                           
2778Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli 

necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
2779Cererea de sechestru asigurător va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia.  
2780Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013. 
2781Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2782Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2783Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2784Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2785Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere privind asigurarea probelor 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 359-360 C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

Dosar nr.2786 ...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2787(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2788  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2789 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2790  în....., având următoarele date de contact2791..., personal/reprezentat 

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

                                                           
2786Cererea privind asigurarea probelor se poate formula atât înainte de judecată, cât și în timpul judecății. 

Dacă cererea este formulată înainte de judecată este evident că antetul va cuprinde doar referiri privind 

instanța învestită, celelalte date (privind numărul de dosar, completul de judecată, termenul de judecată) 

nefiind cunoscute. 
2787Menţiunile se referă la persoana fizică și vor cuprinde mențiunile prev. la art. 194 lit. a) din C.proc.civ. 

în ipoteza în care cererea se formulează anterior judecății propriu-zise. Dimpotrivă, dacă cererea se 

formulează în timpul judecății, dat fiind că datele de identificare ale părților se regăsesc în dosar, mențiunile 

se vor limita la cele prev. de art. 148 alin. (1) din C.proc.civ. 
2788 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2789Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
2790 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2791 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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.....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume ....), cu sediul profesional în ....., 

având următoarele date de contact2792 .....  

sau 

Subscrisa2793 (denumirea .....), cu sediul2794 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2795/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2796/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales2797 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2798    în ....., având 

următoarele date de contact2799 ..., prin reprezentant2800 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2801 .....  

privind pe pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința2802    

în....., având codul numeric personal2803 .....,  

sau 

privind  pe pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având 

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

                                                           
2792Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2793Menţiunile se referă la persoana juridică și vor respecta dispozițiile art. 194 lit. a) din C.proc.civ. ori pe 

cele ale art. 148 alin. (1) și (2) din C.proc.civ. după cum este formulată înainte de judecată ori în timpul 

judecății. 
2794În raport de calitatea petentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
2795Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
2796Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2797Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care petentul doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
2798 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2799 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2800Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2801Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
2802 Mențiunea se completează atunci când pârâtul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2803Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
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registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul 

bancar2804, prin reprezentant2805 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

CERERE PRIVIND ASIGURAREA DE PROBE 

 

 

prin care vă solicităm să încuviințați administrarea probei2806 .....  

 

În fapt, arătăm că2807 .... 

 
În drept, invocăm dispoziţiile art. 359 și urm. din C. proc. civ. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri, în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul2808  ......, în două exemplare, unul pentru 

pârât şi unul pentru instanţă.  

De asemenea, solicităm, în conformitate cu art.293 din C. proc. Civ., ca 

pârâtul să depună la dosarul cauzei, în copie certificată, pentru conformitate cu 

originalul, următoarele înscrisuri2809 ..... . 

 Depunem prezenta cerere, în2810 .....exemplare. 

                                                           
2804Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2805Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2806Se va menționa proba a cărei asigurare se solicită, anume mărturia unei persoane, o expertiză, starea 

unor bunuri mobile ori imobile, recunoașterea unui înscris, a unui fapt ori a unui drept. 
2807Se vor menționa probele a căror administrare se solicită, faptele pe care partea dorește să le dovedească, 

precum și motivele care fac necesară asigurarea probelor (pericolul ca proba să dispară ori să fie greu de 

administrat în viitor) ori, după caz, acordul părții adverse. Se va menționa numele și adresele persoanelor 

propuse pentru a fi audiate în calitate de martor. Partea va menționa natura expertizei solicitate și obiectivele 

propuse. 
2808Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile sunt 

redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un 

traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile 

în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile 

legii speciale 
2809Este obligatoriu să se menţioneze, în mod expres, de către parte înscrisurile, pe care doreşte să le 

înfăţişeze pârâtul. 
2810Cererea, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., se va depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, se 

poate depune un singur exemplar.  
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Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de2811 ..... lei şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2812/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant2813/extras din registrul public2814/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2815. 

 

 

 Data,        Semnătura2816, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../al Tribunalului  

  

                                                           
2811Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. 
2812Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2813Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2814Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2815Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2816Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea de delegare a unui executor judecătoresc 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 364-365 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2817(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2818  în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales2819 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința2820   în....., personal///prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin 

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

prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2821 .....  

sau 

                                                           
2817Menţiunile se referă persoana fizică. 
2818 Mențiunea se completează atunci când reclamantul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2819Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
2820 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2821Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
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Subscrisa2822 (denumirea .....), cu sediul2823 în ....., având codul unic de 

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

comerţului2824/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice2825/contul 

bancar  ....., cu sediul procesual ales2826 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2827    în ....., prin 

reprezentant2828 (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact2829 .....  

privind pe pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința2830   

în....., având codul numeric personal2831 .....,  

sau 

privind pe pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având 

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

registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul 

bancar2832, prin reprezentant2833 (nume ....., prenume .....), formulăm 

 

 

CEREREA DE DELEGARE A UNUI EXECUTOR JUDECĂTORESC 

 

                                                           
2822Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2823În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 

din C. proc. civ. 
2824Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sun înregistrate în registrul comerţului. 
2825Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
2826Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
2827 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2828Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2829Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
2830 Mențiunea se completează atunci când pârâtul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2831Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
2832Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
2833Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
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prin care solicităm instanţei2834 ....., ca prin încheierea de admitere a cererii ce o 

va pronunţa să dispună încuviinţarea efectuării constatării de urgenţă a unei stări 

de fapt de către un executor judecătoresc  competent, potrivit legii. 

 

În fapt, arătăm că2835 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile2836 ...... . 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2837 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în ....2838 exemplare. 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă2839, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în .....2840 exemplare. 

 Anexăm dovada îndeplinirii achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 

.....2841 şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare2842/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
2834Intervenţia instantei este conditionată de lipsa acordului părtii adverse sau a altei persoane împotriva 

careia constatarea urmeaza a fi făcută 
2835Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

obiectul cererii de chemare în judecată.  
2836Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea.   
2837Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2838Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale 
2839Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă partea nu doreşte 

să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
2840Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 

exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
2841Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. 
2842Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant2843/extras din registrul public2844/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare2845. 

 

 Data,        Semnătura2846, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului  

  

                                                           
2843Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2844Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2845Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2846Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).. 
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Cerere pentru incuviinţarea probelor  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 254 alin. (2) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2847 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2848 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2849....., 

în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2850 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2851 (denumirea .....), prin reprezentant2852 (nume ....., prenume .....)/ 

prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
2847Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea să fie adusă la cunoştinţa 

completului de judecată 
2848Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2849Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2850Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2851Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2852Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2853....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi2854 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

CERERE DE ÎNCUVIINŢARE A PROBELOR 

 

 

prin care solicităm încuviinţarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 254 alin. (2) pct. 
2855 ….. din C. proc. civ., a următoarelor probe2856: ….. 

 

În fapt, arătăm că2857…..  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri2858 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2859 ....exemplare. 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința2860  în2861  ....., pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt2862  ..... şi solicităm citarea acestora. 

 

 

                                                           
2853Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2854Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2855În funcţie de situaţie se va indica unul dintre punctele prevăzute la art. 254 alin. (2) din C. proc. civ. 
2856Se vor indica probele a căror încuviinţare se solicită. 
2857Se vor indica aspectele de fapt esenţiale prin care să justifice formularea cererii de probatorii cu depăşirea 

termenelor prevăzute de art. 254 alin. (1) din C. proc. civ. . Spre exemplu, se va arăta că faţă de susţinerile 

noi ale părţii adverse, de la termenul anterior, se impune administrarea probei testimoniale. În acest caz, 

este aplicabil art. 254 alin. (2) pct. 2) din C. proc. civ, în sensul că necesitatea administrării probei a rezultat 

din cercetarea judecătorească, iar partea nu o putea prevedea.     
2858Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2859Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale 
2860 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2861Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2862 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
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 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică2863, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând2864 

..... . 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective2865: ..... . 

 
În drept, invocăm dispoziţiile art. 254 alin. (2) pct. ….. din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta cerere, în2866 .....exemplare. 

Cererea nu se timbrează. 

 

 Data,        Semnătura2867, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2863Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii, în două exemplare, din momentul 

depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. 
2864Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze.  
2865Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
2866Cererea, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., se va depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, se 

poate depune un singur exemplar.  
2867Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere pentru proba contrară- art.254 alin. (3) 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 254 alin. (3) C. proc. civ. 

 Art. 148 -151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2868 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

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

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

prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2869....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi2870 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2871 (denumirea .....), prin reprezentant2872 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
2868Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea de probatorii să fie adusă la 

cunoştinţa completului de judecată 
2869Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2870Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2871Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2872Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ..... , în calitate de parte2873....., în dosarul nr. ...../...../....., în care 

părţi2874 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta 

 

CERERE DE PROBATORII 

 

 

prin care solicităm să încuviinţaţi proba contrară având în vedere că s-a încuviinţat 

pentru partea adversă probele, în conformitate cu dispoziţiile art.254 alin. (2) din C. 

proc. civ.,2875: ….. 

 

În fapt, arătăm că2876…..  

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri2877 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în2878 ....exemplare. 

 

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

martori, pe numiţii ....., cu domiciliul/reședința2879  în2880  ..... pentru dovedirea 

următoarelor împrejurări de fapt2881  .....  şi solicităm citarea acestora. 

 

                                                           
2873Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2874Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2875Se vor indica probele încuviinţate a căror administrare se solicită. 
2876Se va indica faptul că proba contrară vizează acelaşi aspect pentru care s-a încuviinţat proba părţii 

adverse. 
2877Se vor enumera înscrisurile a căror depunere se solicită a fi admisă cu menţionarea elementelor pentru 

identificare în dovedirea faptului că respectivele înscrisuri au fost anterior încuviinţate. 
2878Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale 
2879 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu 

art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
2880Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2881 Se vor menționa împrejurările pentru dovedirea cărora se solicită încuviințarea probei testimoniale. 
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 În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană 

fizică2882, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând2883 

..... . 

 

 În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea 

următoarelor obiective2884: ..... . 

În drept, invocăm dispoziţiile art. 254 alin. (3) din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta cerere, în .....2885 exemplare. 

Cererea nu se timbrează. 

  

 

Data,        Semnătura2886, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2882Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la 

interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două 

exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. 

proc.civ. 
2883Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze prin proba încuviinţată a cărei 

administrare o solicită.  
2884Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. 
2885Cererea, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., se va depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, se 

poate depune un singur exemplar.  
2886Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de înlocuire a unui martor 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 311 C. proc. civ. 

 Art. 148 -151 C. proc. civ. 

 

 

 

Instanţa 2887 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2888 în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2889 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2890 (denumirea .....), prin reprezentant2891 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

                                                           
2887Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
2888Se va indica expres calitatea procesuală a celui care formulează cererea. 
2889 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2890 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2891 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte2892  în dosarul nr. ...../...../....., în 

care părţi2893 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta 

 

 

CERERE DE ÎNLOCUIRE A MARTORILOR  

 

Învederăm că la data de…., instanţa a încuviinţat dovada cu martori, 

dispunând citarea martorilor (nume…., prenume….). 

Arătăm că martorul/martorii(nume…., prenume….)nu se poate/ pot prezenta  

întrucât …2894 motiv pentru care solicităm înlocuirea acestora cu următorii martori 

(nume…., prenume….) domiciliul în2895  .....,  

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 311 C. proc. civ. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare2896/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant2897/extras din registrul public2898/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare2899. 

 

 

 Data,        Semnătura2900, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

  

                                                           
2892Se va indica expres calitatea procesuală a celui care formulează cererea. 
2893 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2894Motivarea se va referi expres la martorul/martorii ce se solicită a fi înlocuiţi, arătându-se, pentru fiecare 

în parte, împrejurarea care justifică solicitarea (moarte, dispariţie sau motive bine întemeiate, de ex. 

executarea unei pedepse privative de libertate, stare de sănătate precară). 
2895 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, 

sectorul/judeţul). 
2896Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2897Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2898Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2899Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2900Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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 Cerere pentru depunerea listei de martori 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 254 alin. (4) lit. a) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2901 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE,  

 

 

Subsemnatul2902 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2903....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2904 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2905 (denumirea .....), prin reprezentant2906 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
2901Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea să fie adusă la cunoştinţa 

completului de judecată, în vederea citării martorilor, pentru următorul termen. 
2902Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2903Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2904Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2905Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2906Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3)şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2907....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi2908 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta 

 

LISTĂ DE MARTORI2909 

 

 

având în vedere dispoziţiile instanţei din cuprinsul încheierii de şedinţă2910 din data 

de ....., când mi-a fost încuviinţată această probă, în conformitate cu dispoziţiile 

art.254 alin. (4) lit.a) din C. proc. civ. şi vă solicităm să dispuneţi citarea martorilor 

indicaţi2911....., pentru termenul de judecată din data de ..... . 

 

Ne conformăm dispoziţiilor instanţei şi indicăm numele şi adresa completă a 

următorilor martori: 

1.Numitul  (nume ....., prenume ....), domiciliat2912 în (localitate...., strada ....., 
număr ....., bloc ....., scara ....., etajul ....., blocul ....., sectorul/judeţul .....). 

2. Numitul  (nume ....., prenume ....), domiciliat în (localitate...., strada ....., 
număr ....., bloc ....., scara ....., etajul ....., blocul ....., sectorul/judeţul .....). 

 
 

În drept, invocăm dispoziţiile art.254 alin. (4) lit. a) din C. proc. civ. 

  

Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar. 

Cererea nu se timbrează.  

 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare2913/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

                                                           
2907Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2908Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2909Lista trebuie formulată în formă scrisă şi trebuie depusă, în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei. 
2910Este util să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus încuviinţarea probei 

testimoniale. 
2911Se va indica numărul martorilor încuviinţaţi. 
2912Se va menţiona adresa completă a martorilor 
2913Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
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calităţii de reprezentant2914/extras din registrul public2915/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare2916. 

 

 Data,        Semnătura2917, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ .....Tribunalului ...../Curţii de Apel 

  

                                                           
2914Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
2915Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
2916Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
2917Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea pentru depunerea de înscrisuri probatorii la dosar 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 254 alin. (4) lit. b) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2918 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termen de judecată….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul2919 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2920....., 

în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2921 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2922 (denumirea .....), prin reprezentant2923 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2924....., în dosarul nr. 

                                                           
2918Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului completul  şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii la dosarul cauzei. 
2919Menţiunea se referă la persoana fizică. 
2920Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/, intervenient 

accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. 
2921Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2922Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2923Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. 
2924Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
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...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi2925 sunt (nume ....., 

prenume ....),formulăm 

 

CERERE PENTRU DEPUNEREA DE ÎNSCRISURI PROBATORII 

LA DOSARUL CAUZEI 

 

având în vedere dispoziţiile instanţei din cuprinsul încheierii de şedinţă2926 ..... din 

data de ....., când mi-a fost încuviinţată această probă, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 254 alin. (4) lit.b) din C. proc. civ., depunem următoarele înscrisuri2927 ....,. în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în2928 .... exemplare. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 254 alin. (4) lit. b) C. proc. 

civ. 

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare2929/copie legalizată de pe înscrisul doveditor 

al calităţii de reprezentant2930/extras din registrul public2931/extras, în copie 

legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare2932. 

 

 Data,        Semnătura2933, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

                                                           
2925Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2926Este util să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus încuviinţarea probei. 
2927 Se vor enumera înscrisurile depuse cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
2928Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
2929 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2930 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2931 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2932 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2933Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere privind alegerea domiciliului/sediului procesual al părţilor 

 

Sediul materiei:  

 Art. 158 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2934 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2935 (nume ....., prenume ....),personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2936....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2937 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2938 (denumirea .....), prin reprezentant2939 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
2934Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de 

judecată învestit cu soluţionarea litigiului. 
2935Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2936Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2937Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2938Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2939Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2940....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi2941 sunt (nume ....., prenume ....),depun prezenta cerere privind  

 

ALEGEREA  DOMICILIULUI/SEDIULUI PROCESUAL 

 

 

la numitul2942..... , persoană însărcinată cu primirea corespondenţei, ce are 

următoarea adresă2943 ....., unde urmează să îmi fie comunicate toate actele de 

procedură ce se vor efectua în continuare în prezenta cauză2944. 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art.158 din C. proc. civ. 

 

 Depun prezenta într-un singur exemplar2945. 

Anexez împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare2946/copie 

legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2947. 

 Data,        Semnătura2948, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

                                                           
2940Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2941Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2942Este important a se indica în cuprinsul cererii numele persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei. 

În caz contrar, citarea şi comunicarea altor acte de procedură vor fi efectuate fără a se lua în considerare 

domiciliul/sediul procesual ales, urmând a se da eficienţă prevederilor art. 155 şi art. 156 C. proc. civ. 
2943Se va indica adresa completă a domiciliului/sediului procesual ales. De asemenea, domiciliul sau sediul 

procesual ales poate fi schimbat pe parcursul desfăşurării procesului. 
2944Art. 158 alin. (2) C. proc. civ. prevede dreptul părţii de a alege ca toate actele de procedură să-i fie 

comunicate şi la căsuţa poştală, împrejurare în care partea va menţiona toate datele de identificare ale 

acesteia. 
2945Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
2946Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic. 
2947Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
2948Semnătura de pe cererea de alegere a domiciliului/sediului procesual trebuie să fie olografă (scrisă de 

mână). 
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Cerere privind schimbarea domiciliului părţii 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 172 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

 

Instanţa 2949 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

Completul…. 

Termenul…. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

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

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

prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2950 în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi2951 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2952 (denumirea .....), prin reprezentant2953 (nume ....., prenume .....)/prin 

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

                                                           
2949Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
2950Se va indica expres calitatea procesuală a celui care formulează cererea. 
2951 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2952 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2953 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte2954  în dosarul nr. ...../...../....., în 

care părţi2955 sunt (nume ....., prenume ....), depun prezenta 

 

 

CERERE PRIVIND SCHIMBAREA LOCULUI CITĂRII 

 

 

În fapt, arăt  că, începând cu data de…., mi-am schimbat adresa la care am 

fost citat. 

Faţă de această împrejurare, înţeleg să indic locul unde urmează să fiu citat şi 

să mi se comunice toate celelalte acte de procedură, respectiv la adresa din…. . 

Precizez că am încunoştinţat şi partea adversă cu privire la schimbarea locului 

citării, conform recipisei de predare a scrisorii recomandate. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 172 C. proc. civ. 

 

Anexăm recipisa de predare a scrisorii recomandate prin care a fost 

încunoştinţată partea adversă2956, precum şi procura în original/copie 

legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare2957/copie legalizată de 

pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant2958/extras din registrul 

public2959/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare2960. 

  

 Data,        Semnătura2961, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2954Se va indica expres calitatea procesuală a celui care formulează cererea. 
2955 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2956Depunerea acestui înscris este obligatorie pentru ca schimbarea locului citării să producă efecte. 
2957Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2958Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2959Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2960Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2961Semnătura de pe cererea de legalizare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere amânare a judecăţii 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2962 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2963 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/ prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2964....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2965 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2966 (denumirea .....), prin reprezentant2967 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/ prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
2962Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, secţia, completul şi termenul de judecată, 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea transmiterii cererii de amânare către completul 

de judecată. 
2963Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2964Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert. 
2965Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2966Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2967Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte2968....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi2969 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm  

 

CERERE DE AMÂNARE A JUDECĂŢII 

 

În fapt, arătăm că formulăm cerere de amânare a judecăţii cauzei 

deoarece2970..... . 

 

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art.2971 ..... din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri2972 ..... . 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare2973/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant2974/extras din registrul public2975/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare2976. 

 

 Data,        Semnătura2977, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
2968Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert. 
2969Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2970Se indica motivul pentru care se solicita amânarea judecăţii. 
2971 Se vor indica dispoziţiile legale aplicabile în funcţie de motivul invocat. 
2972Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate. 
2973Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
2974Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
2975Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
2976Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
2977Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 222 C. proc. civ. 

 Art. 148 -151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2978 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule preşedinte,  

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2979....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2980 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2981 (denumirea .....), prin reprezentant2982 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

                                                           
2978Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea de probatorii să fie adusă la 

cunoştinţa completului de judecată 
2979Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2980Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2981Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2982Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte2983....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi2984 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta 

 

CERERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE 

 

 

prin care solicităm să dispuneţi amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare şi, în cazul 

în care instanţa nu va încuviinţa cererea de amânare, solicităm amânarea pronunţării 

în vederea depunerii de concluzii scrise. 

 

În fapt, arătăm că2985…..  

 

În raport cu cererea de amânare formulată, depunem următoarele 

înscrisuri într-un singur exemplar. 

 

În drept, invocăm dispoziţiile art. 222 din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar. 

 

Cererea nu se timbrează. 

 

 

Data,        Semnătura2986, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2983Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2984Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2985Se vor indica aspectele de fapt esenţiale care  justifică amânarea pentru lipsa de apărare şi faptul că 

motivul absenţei nu-i este imputabil. 
2986Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 13 alin. (3) C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2987 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2988 (nume ....., prenume ....),personal, în calitate de parte2989....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2990 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa2991 (denumirea .....), prin reprezentant2992 (nume ....., prenume .....) în 

calitate de parte2993....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi2994 sunt (nume ....., 

prenume ....), formulăm 

                                                           
2987Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii completului de judecată anterior termenului. 
2988Menţiunile se referă la persoana fizică. 
2989Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2990Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
2991Menţiunile se referă la persoana juridică. 
2992Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
2993Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
2994Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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CERERE DE AMÂNARE PENTRU IMPOSIBILITATE DE 

PREZENTARE 

 

 

prin care solicităm instanţei să amâne judecata şi să acorde un nou termen. 

 

În fapt, arătăm că nu ne putem prezenta la termenul acordat întrucât2995 …..  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 13 alin. (3) din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri2996 ..... . 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar. 

 

 

 Data,        Semnătura2997, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
2995Se vor indica aspectele de fapt esenţiale, care justifică imposibilitatea părţii de a se prezenta la judecata. 

Spre exemplu, partea poate arăta că, la data la care a fost acordat termenul, nu se află în ţară.  
2996Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate. 
2997Semnătura de pe cererea de amânare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de renunţare la mandat  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 89 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa2998 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul2999(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3000  în ....., 

cu domiciliul procesual ales3001 pentru comunicarea actelor de procedurã la numitul 

(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3002    în ....., având următoarele date 

de contact3003..., personal/prin reprezentant (nume ....., prenume .....)3004/prin avocat 

                                                           
2998Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, completul de judecată, termenul de 

judecată pentru ca registratorul să identifice dosarul în timp util. 
2999Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3000 Mențiunea se completează atunci când partea nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3001Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
3002 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3003 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3004Mandatul la care se referă textul de lege vizează în mod evident reprezentarea convenţională/asistenţă 

judiciară, iar în faţa instanţei de fond şi în apel, mandatar poate fi, în cazul persoanei fizice, atât un avocat 

cât şi o altă persoană fizică, având în vedere dispoziţiile art. 83 din C.proc.civ.În cel din urmă caz, 

mandatarul neavocat poate fi reprezentat în instanţă printr-un avocat. În acest caz cererea va cuprinde şi 
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(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de mandatar al 

reclamantului/pârâtului/intervenientului principal/intervenient accesoriu/chemat în 

garanție ..... (nume ....., prenume .....) menþionãm cã înþelegem sã  

 

 

RENUNŢĂM LA MANDATUL, CARE NE-A FOST ACORDAT DE 

NUMITUL ..... 

 

 

şi solicităm instanţei să ia act de manifestarea de voinţă în sensul menţionat. 

 

În fapt, arătăm că3005 .... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 89 din C. proc. civ. 

 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar, însoţită de dovada 

comunicării renunţării către mandant în termenul prevăzut de lege şi către partea 

adversă3006. 

 

 

 Data,        Semnătura3007, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

  

                                                           
datele acestuia din urmă. Persoana juridică poate fi reprezentată în faţa instanţei de fond şi în apel doar prin 

consilier juridic/avocat, în condiţiile legii, conform dispoziţiilor art. 84 din C.proc.civ. 
3005Se vor menţiona datele de identificare ale contractului de mandat încheiat între părţi, faptul că 

mandatarul a încunoştinţat mandantul despre renunţare cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de judecată 

imediat următor renunţării, cu trimitere la înscrisurile doveditoare în acest sens. 
3006Renunţarea la mandat nu poate fi opusă părţii adverse decât dacă i-a fost comunicată, cu excepţia cazului 

în care renunţarea a fost făcută în şedinţă de judecată şi în prezenţa acesteia. 
3007Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână) şi să aparţină mandatarului, avocat sau nu, care 

înţelege să renunţe la mandat. 
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Cerere de revocare mandat  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 89 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3008 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3009(nume ....., prenume .....), personal/prin mandatar3010(nume 

....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... 

, în calitate de parte3011....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3012 sunt (nume ....., 

prenume ....) 

sau 

Subscrisa3013 (denumirea .....), prin reprezentant3014 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., 

                                                           
3008Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, completul de judecată, termenul de 

judecată pentru ca registratorul să identifice dosarul în timp util. 
3009Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3010Mandatul la care se referă textul de lege vizează reprezentarea convenţională. Se va menţiona numele 

noului mandatar al părţii, care a fost împuternicit să depună cererea de revocare. 
3011Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3012Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3013Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3014Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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prenume.....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3015....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi3016 sunt (nume ....., prenume ....)vã solicitãm sã luați act de  

 

REVOCAREA MANDATULUI ACORDAT NUMITULUI3017 ..... 

 

începând cu data de .....  

Menționez că am încunoștințat mandatarul în privința revocării mandatului, iar 

dovada de primire a comunicării din data de ..... o atașez prezentei cereri. 

 

  În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 89 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3018 ....., în copii certificate pentru 

conformitate cu originalul, într-un exemplar. 

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar, însoţită de dovada 

comunicării revocării către mandatar în termenul prevăzut de lege şi către partea 

adversă3019. 

 

 

 Data,        Semnătura3020, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

  

                                                           
3015Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3016Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3017Se va menţiona numele vechiul mandatar, al cărui mandat este revocat de către parte. 
3018Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Dacă cererea de 

revocare a mandatului este depusă de către noul mandatar al părţii, se va ataşa şi dovada mandatului special 

acordat de către parte. 
3019Revocarea la mandat nu poate fi opusă părţii adverse decât dacă i-a fost comunicată, cu excepţia cazului 

în care revocarea a fost făcută în şedinţă de judecată şi în prezenţa acesteia. 
3020Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână) și să aparțină părții ce a revocat mandatul sau a noului 

mandatar, care este împuternicit să depună cererea de revocare a mandatului. 
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Cerere de preschimbare a termenului de judecată 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 230 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3021 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3022 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3023....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3024 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3025 (denumirea .....), prin reprezentant3026 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
3021Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa numărul dosarului, completul de judecată 

şi termenul de judecată pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii 

completului de judecată anterior termenului, în vederea soluţionării cererii de preschimbare. 
3022Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3023Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
3024Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3025Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3026Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte3027....., în dosarul nr. ...../...../....., în care 

părţi3028 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CERERE DE PRESCHIMBARE3029 A TERMENULUI DE 

JUDECATĂ 

 

prin care solicităm instanţei să dispună preschimbarea termenului de judecată 

acordat la data de ..... . 

 

În fapt, arătăm că3030 …..  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 230 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3031 ..... . 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar3032. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3033/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3034/extras din registrul public3035/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3036. 

                                                           
3027Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
3028Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3029Preschimbarea termenului de judecată se poate realiza de către instanţă din oficiu sau la cererea părţii 

interesate, numai pentru motive temeinice. Preschimbarea din oficiu se dispune de către instanţa de judecată 

atunci când intervin situaţii neprevăzute, de exemplu, modificarea planificărilor şedinţelor de judecată sau 

desfiinţarea unor complete de judecată. 
3030Se vor indica motivele temeinice care justifică preschimbarea termenului de judecată acordat de către 

instanţă. De exemplu, un motiv temeinic poate fi starea de sănătate precară a părţii, vârsta părţii, obiectul 

cauzei, etc. 
3031Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate. 
3032Cererea de preschimbare se judecă de către instanţa de judecată, în camera de consiliu, fără citarea 

părţilor. Cererea nu se comunică celorlalte părţi, astfel încât este suficient să se depună într-un singur 

exemplar, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. 
3033Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3034Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
3035Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3036Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
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 Data,        Semnătura3037, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel /Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  

                                                           
3037Semnătura de pe cererea de preschimbare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea de lăsare a cauzei la sfârşitul şedinţei 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 215 alin (4) C. proc.civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 121 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti 

 

 

Instanţa3038 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul ….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul3039 (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar 

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

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de 

parte3040....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3041 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3042 (denumirea .....), prin reprezentant3043 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
3038Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, completul şi termenul pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii completului de judecată pe al cărui rol 

se află cauza. 
3039Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3040Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
3041Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3042Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3043Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3044....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi3045 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm prezenta 

 

 

CERERE DE LĂSARE A CAUZEI LA SFÂRŞITUL ŞEDINŢEI 

 

 

În fapt, arătăm că3046 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiileart. 215 alin. (4) C. proc. civ.  

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3047 ..... în copii certificate pentru 

conformitate cu originalul, în3048 ..... exemplare. 

 Depunem prezenta în într-un singur exemplar. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3049/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3050/extras din registrul public3051/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3052. 

 

 Data,        Semnătura3053, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel..... 

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

                                                           
3044Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
3045Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3046Se vor prezenta motivele temeinice, apte a justifica strigarea cauzei la sfârşitul şedinţei (altfel decât 

ordinea din lista de şedinţă afişată). 
3047Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii. 
3048Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
3049 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3050 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
3051 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3052 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3053Semnătura trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 



413 

 

Cerere de desfăşurare a procesului fără prezenţa publicului 

 

Sediul materiei:  

 Art. 213 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

Instanţa3054 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul3055 (nume ....., prenume ....),personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3056....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3057 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3058 (denumirea .....), prin reprezentant3059 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3060....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi sunt (nume ....., prenume ....),vă solicităm să dispuneţi ca  

 

DEZBATEREA FONDULUI ÎN ACEASTĂ CAUZĂ SĂ SE DESFĂŞOARE 

ÎN ÎNTREGIME/ÎN PARTE FĂRĂ PREZENŢA PUBLICULUI 

                                                           
3054Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de 

judecată învestit cu soluţionarea cauzei. 
3055Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3056Se va menţiona calitatea părţii din dosar/a semnatarului cererii, respectiv reclamant, pârât, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3057Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3058Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3059Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3060Se va menţiona calitatea părţii din dosar/a semnatarului cererii, respectiv reclamant, pârât, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
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În fapt, arătăm3061 ..... 

 

Totodată, vă solicităm să permiteţi accesul în sala de şedinţă a următoarelor 

persoane 3062....., pentru următoarele motive: ..... .  

 

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 213 din C. proc. civ. 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3063: ..... . 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar3064. 

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare3065//copie 

legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant3066/ 

 

 Data,        Semnătura3067, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel..... 

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
3061În funcţie de natura cauzei, se vor prezenta argumentele care au determinat formularea cererii, din care 

să rezulte că dezbaterea fondului în întregime/în parte în şedinţă publică ar aduce atingere moralităţii, ordinii 

publice, intereselor minorilor, vieţii private a părţilor ori intereselor justiţiei. 
3062Potrivit art. 213 alin. (3) C.proc.civ., au acces în sala de şedinţă părţile, reprezentanţii lor, cei care îi 

asistă pe minori, apărătorii părţilor, martorii, experţii, traducătorii, interpreţii, precum şi alte persoane cărora 

instanţa, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces.  
3063Se vor depune înscrisuri care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate, respectiv care să probeze vătămarea părţilor sau din care să rezulte că ar putea fi afectată viaţa 

privată a părţilor, dreptul lor la imagine, etc. 
3064Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art. 149 

din C. proc. civ. 
3065Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic. 
3066Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
3067Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 148 – 151 C. proc. civ. 

 Art. 160 Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

 

 

 

Instanţa 3068 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3069....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3070 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3071 (denumirea .....), prin reprezentant3072 (nume ....., prenume .....)/prin 

avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

                                                           
3068Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
3069 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3070 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3071 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3072 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  



416 

 

juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte3073....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi3074 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta 

 

CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT 

 

referitor la soluţia pronunţată de Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ….. în 

dosarul …./…./…., potrivit minutei întocmite la data de3075 ….. . 

Formulăm prezenta cerere deoarece3076.... . 

 

 În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 160 din Regulamentul de 

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de3077 ….. şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3078/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3079/extras din registrul public3080/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3081. 

 

 Data,        Semnătura3082, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel 

 

 

 

                                                           
3073 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3074 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3075Se va indica data pronunţării. 
3076Se vor indica motivele pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea certificatului. 
3077Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. k) din O.U.G. nr.80/2013 – 

respectiv 1 leu/pagină. 
3078 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3079 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
3080 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3081 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3082Semnătura de pe cererea de legalizare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind dovada existenţei pe rolul 
instanţei a unei cauze  

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 160 Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 3083 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul3084 (nume ....., prenume ....),personal//prin mandatar/ prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3085....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3086 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3087 (denumirea .....), prin reprezentant3088 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
3083 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
3084Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3085 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3086 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3087 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3088 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3089....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi3090 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT DE GREFĂ 

 

privind existenţa pe rolul instanţei a dosarului nr. ...../...../....., /al 

Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel ....., din care să rezulte părţile, obiectul 

acestuia şi termenul de judecată acordat3091..... . 

Solicităm eliberarea certificatului de grefă deoarece ….. . 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 128 Regulamentul de 

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar3092. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de3093 ….. şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3094/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3095/extras din registrul public3096/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3097. 

 

  

 Data,        Semnătura3098, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel  

 

                                                           
3089 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3090 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3091In cazul în care dosarul se află în procedura prealabilă se va indica doar numărul de dosar, părţile şi 

obiectul. 
3092 Cererea nu se comunică celorlalte părţi, astfel încât este suficient să se depună într-un singur exemplar, 

nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. 
3093 Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. k) din O.U.G. nr. 80/2013 - 

respectiv 1 leu pentru fiecare pagină. 
3094 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3095 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
3096 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3097 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3098Semnătura de pe cererea trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere eliberare copie simplă de pe înscrisuri  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 538 alin. (1) şi (3) C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3099 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte 3100.....,  în dosarul 

nr. ...../...../....., în care părţi3101 sunt (nume ....., prenume ....)  

sau 

Subscrisa3102 (denumirea .....), prin reprezentant3103 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

                                                           
3099Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, secţia, completul şi termenul de judecată, 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de judecată 

învestit cu soluţionarea litigiului; 
3100Se va menţiona calitatea celui care solicită copia, respectiv reclamant, pârât, intervenient 

principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, în alt dosar și în care terțul are nevoie de 

încheiere etc. 
3101Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3102Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3103Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  



420 

 

juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte3104....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi3105 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

CERERE 

 

prin care solicităm eliberarea unei copii de pe înscrisul3106..... din dosarul nr. 

...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi sunt (nume ....., 

prenume ....) și solicităm a-mi fi comunicată la  următoarea adresă3107 .....sau la 

căsuța poștală3108..... . 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 538 alin. (1) şi (3) din C. 

proc. civ. 

 

 Depun prezenta într-un singur exemplar3109. 

Anexez  dovada achitării taxei de timbru în cuantum de3110. …... 

  

 

Data,        Semnătura3111, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel..... 

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
3104Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3105Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3106Este important să se indice de către cel care solicită eliberarea unei copii de pe înscris( raportul de 

expertiză, declarație martor, interogatoriu, alte înscrisuri).  
3107Se va indica adresa completă a domiciliului/sediului procesual la care se solicită comunicarea de către 

terț. De asemenea, se va menționa că plata expedierii se va face ramburs de către solicitant. 
3108Art. 158 alin. (2) C. proc. civ. prevede, cu caracter de noutate legislativă, dreptul părţii de a alege ca 

toate actele de procedură să-i fie comunicate şi la căsuţa poştală, împrejurare în care partea va menţiona 

toate datele de identificare ale acesteia. 
3109Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 

3110Taxa de timbru se calculează 0,20 de bani/pagină, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. i) 

O.U. G. nr.80/2013. 
3111Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti/încheieri de şedinţă 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 161  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

 Art. 538 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 3112 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul3113 (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/ prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3114....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3115 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3116 (denumirea .....), prin reprezentant3117 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
3112Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.  
3113Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3114 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3115 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3116 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3117 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3118....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi3119 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

CERERE DE LEGALIZARE 

 

a copiei sentinţei/deciziei/încheierii nr. ....., pronunţate  în dosarul nr. ...../...../....., de 

către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ..... . 

Solicităm legalizarea copiei sentinţei/deciziei/încheierii în3120 ….. exemplare. 

 

    În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 161 Regulamentul de ordine 

interioară a instanţelor judecătoreşti şi art. 538 din C. proc. civ. 

 

Depunem copia hotărârii de legalizat în ….. exemplare. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de3121 ….. şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3122/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3123/extras din registrul public3124/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3125. 

 

 Data,        Semnătura3126, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de 

Apel...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

                                                           
3118 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3119 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3120 Se va indica numărul exemplarelor. 
3121 Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. l) din O.U.G. nr. 80/2013 - 

respectiv 5 lei pentru fiecare exemplar de copie. 
3122 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3123 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
3124 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3125 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3126Semnătura de pe cererea de legalizare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 45 O.U.G. nr. 80/2013 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3127 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3128 (nume ....., prenume ....),personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3129....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3130 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3131 (denumirea .....), prin reprezentant3132 (nume ....., prenume....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

                                                           
3127Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de restituire a taxei judiciare de timbru. 

Cererea de restituire a taxei judiciare de timbru se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus 

acţiunea sau cererea, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013. 
3128Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3129Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
3130Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3131Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3132Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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sediul profesional în ....., în calitate de parte3133....., în dosarul nr. ...../...../....., în care 

părţi3134 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE3135DE RESTITUIRE ÎN TOT/ÎN PARTE A TAXEI 

JUDICIARE DE TIMBRU 

 

 

pe care am achitat-o în dosarul nr.3136 ...../...../....., pentru soluţionarea cererii 

formulate3137 ..... . 

 

În fapt, arătăm că am formulat o cerere, prin care am solicitat ...... Am achitat 

taxa de timbru în cuantum de3138 ..... aferentă cererii formulate, fiind depusă chitanţa 

nr3139. ....., emisă la data de3140 ....., de către3141 ...... 

Precizăm3142 ..... că taxa plătită nu era datorată/s-a achitat mai mult decât 

cuantumul legal/cererea a rămas fără obiect, ca urmare a adoptării unor dispoziţii 

legale/am renunţat la judecată, până la comunicarea cererii de chemare în judecată 

către pârât/contestaţia la executare a fost admisă în tot/parte/instanţa şi-a declinat 

competenţa de soluţionare a cauzei/instanţa a respins cererea ca nefiind de 

competenţa instanţelor române/probele au fost administrate de către avocaţi sau 

consilieri juridici/participantul recuzat s-a abţinut/cererea de recuzare a fost 

admisă/cererea de strămutare a fost admisă. 

                                                           
3133Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în 

garanţie, chemat în judecată, etc. 
3134Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3135Cererea de restituire a taxei judiciare de timbru se poate formula în termen de un an de la data naşterii 

sale, conform art. 45 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013. 
3136Se va indica numărul dosarului, în care a fost achitată şi depusă taxa judiciară de timbru, a cărei restituire 

se solicită. 
3137Se va menţiona pe scurt obiectul cererii formulate de către petent şi pentru care a fost achitată taxa 

judiciară de timbru, a cărei restituire se solicită. 
3138Se va indica cuantumul taxei judiciare de timbru achitate de către petent. 
3139Se va menţiona numărul chitanţei, prin care se dovedeşte achitarea taxei judiciare de timbru. 
3140Se va indica data plăţii taxei judiciare de timbru, aşa cum rezultă din chitanţa de plată. 
3141Se va menţiona unitatea bancară, la care a fost achitată taxa judiciară de timbru. 
3142Se va menţiona cazul care justifică restituirea taxei judiciare de timbru, respectiv unul dintre cazurile 

prevăzute de dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. a)-j) din O.U.G. nr. 80/2013. 
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Considerăm că sunt îndeplinite condiţiile pentru restituire în tot/în parte a taxei 

judiciare de timbru achitate deoarece3143 ..... .  

 

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit.3144 ..... 

din O.U.G. nr. 80/2013. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3145 ..... . 

 Depunem prezenta într-un singur exemplar3146.  

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3147/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3148/extras din registrul public3149/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3150. 

 

 

 Data,        Semnătura3151, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel..... 

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
3143Se vor indica argumentele pentru care parte consideră că se încadrează în ipotezele prevăzute de art. 45 

alin. (1) lit. a)-j) din O.U.G. nr. 80/2013. 
3144Se va indica temeiul de drept care jusifică restituirea în tot/în parte a taxei judiciare de timbru, respectiv 

unul dintre cazurile prevăzute de art. 45 alin. (1) lit. a)-j) din O.U.G. nr.80/2013. 
3145Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii. 
3146Cererea nu se comunică celorlalte părţi, astfel încât este suficient să se depună într-un singur exemplar, 

nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. 
3147Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3148Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. 
3149Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3150Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3151Semnătura de pe cerere de restituire trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cererea de repunere pe rol 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3152 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul3153 (nume ....., prenume .....), personal/reprezentat prin 

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

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de 

în calitate de parte3154....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3155 sunt (nume ....., 

prenume ....), 

sau 

Subscrisa3156 (denumirea .....), prin reprezentant3157 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
3152Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii de repunere pe rol către completul de 

judecată învestit cu soluţionarea cauzei. 
3153Menţiunea se referă la persoana fizică. 
3154Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
3155Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3156Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3157Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ...., în calitate de parte3158....., în dosarul nr. ...../...../....., 

în care părţi3159 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm 

 

 

CERERE DE REPUNERE PE ROL A CAUZEI 

 

 

prin care vă rog să dispuneţi fixarea unui termen de judecată şi citarea părţilor, în 

vederea continuării judecăţii. 

 

În fapt, arătăm că prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de3160 ..... , 

instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei, în temeiul3161….. . 

Precizăm că, în prezent, a dispărut cauza care a dus la suspendarea 

procesului. Astfel3162 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. .... din C.proc.civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3163 ..... în copii certificate pentru 

conformitate cu originalul, în3164 .... exemplare. 

 Depunem prezenta cerere în3165..... exemplare. 

                                                           
3158Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată. 
3159Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3160 Este util să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea prin care s-a dispus suspendarea cauzei. 
3161Se vor indica motivele de fapt şi de drept care au determinat suspendarea cauzei. 
3162Se vor detalia motivele potrivit cărora titularul cererii apreciază că motivele care au dus la suspendarea 

cererii nu mai subzistă. 
3163Se vor enumera înscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse înscrisurile care nu se află la dosarul 

cauzei şi care sunt relevante pentru soluţionarea cererii de repunere a cauzei pe rol).  
3164Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate 

înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în 

condițiile legii speciale 
3165Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi 

un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, 

pentru acestea se poate depune un singur exemplar.  
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Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de3166 .....  şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3167/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3168/extras din registrul public3169/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3170. 

 

 

 Data,        Semnătura3171, 

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel..... 

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
3166Taxa de timbru este stabilită în cuantum de 50% din taxa judiciara de timbru, pentru cererea sau acţiunea, 

a cărei judecare a fost suspendată, din culpa părţilor, în conformitate cu art. 9 lit.g) din O.U.G. nr. 80/2013. 
3167 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3168 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3169 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
3170 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
3171Semnătura de pe cererea de repunere a cauzei pe rol trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Contestație privind tergiversarea procesului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 522-524 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3172 ..... 

Dosar nr. ...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3173 (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar /prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3174....., în 

dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3175 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3176 (denumirea .....), prin reprezentant3177 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
3172Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul 

de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de 

judecată. 
3173 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3174Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3175Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3176Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3177Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3178....., în dosarul nr. 

...../...../....., în care părţi3179 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm 

 

 

CONTESTAȚIE PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI 

 

 

prin care solicităm instanţei, ca prin încheierea ce o va pronunţa să dispună3180 ..... 

 

În fapt, arătăm că3181 ..... . 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 522 din C.proc.civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care depun 

următoarele înscrisuri3182 ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, 

într-un exemplar. 

  

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar3183. 

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei3184, 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3185/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

                                                           
3178Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3179Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3180În funcție de fiecare dintre ipotezele prev. la art. 522 alin. (2) C.proc.civ. partea va solicita instanței să 

dispună măsuri concrete, de exemplu, pentru situația prev. de art. 522 alin. (2) pct. 1) C.proc.civ. să 

motiveze hotărârea pronunțată într-un anumit termen, să aplice sancțiuni procedurale în privința 

participantului la proces care nu a îndeplinit actul de procedură în termenul stabilit, pentru ipoteza prev. de 

art. 522 alin. (2) pct. 2) C.proc.civ. etc. 
3181Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea contestației, în raport 

de fiecare dintre ipotezele prev. de art. 522 alin. (2) C.proc.civ. 
3182Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
3183Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ 
3184 Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.80/2013. 
3185Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
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reprezentant3186/extras din registrul public3187/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3188. 

 

 

 Data,        Semnătura3189, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel..... 

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
3186Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
3187Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3188Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3189Semnătura de pe cererea trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Plângere împotriva incheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea 
procesului 

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 524-525 C. proc. civ. 

 Art. 148–151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa 3190 ….. 

Dosar nr. …../…../….. 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul3191(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3192  în ....., 

cu domiciliul procesual ales3193 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul 

(nume ....., prenume .....), având următoarele date de contact3194 ....., 

personal/reprezentat prin mandatar /reprezentant legal/reprezentant judiciar (nume 

....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., 

având următoarele date de contact3195 .....  

sau 

                                                           
3190Potrivit prevederilor art. 524 alin. (5)  C. proc. civ. plângerea se depune la instanţa care a pronunţat 

încheierea. Este important ca în antetul cererii să fie menţionat numărul de dosar, pentru ca registratorul să 

ia măsurile necesare în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei.  
3191Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3192 Mențiunea se completează atunci când petentul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3193Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
3194Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
3195Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa3196 (denumirea .....), prin reprezentant3197 (nume ....., prenume .....) cu 

sediul3198 în ....., cu sediul procesual ales3199 pentru comunicarea actelor de procedură 

la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3200   în ....., având 

următoarele date de contact3201 ...../ prin reprezentant3202 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume .....,prenume 

.....),cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact3203 .....  

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul / 

reședința3204   în....., având codul numeric personal3205 ....., 

sau 

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar3206, prin reprezentant3207 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

PLÂNGERE  

 

 

                                                           
3196Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3197 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3198În raport de calitatea contestatorului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul 

reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3199Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, contestatorul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. 
3200 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3201 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3202 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3203 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3204 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3205 Se va indica de către contestator, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
3206 Se vor indica de către contestator, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 

proc. civ. 
3207Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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împotriva încheierii civile nr......, pronunţate în dosarul nr. ...../...../....., de către 

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ....., în 

termenul legal de 3 zile3208, de la comunicarea încheierii, prin care solicităm 

admiterea plângerii şi obligarea instanţei care judecă procesul3209. ….. 

 

În fapt, arătăm că, la data de ….., am formulat contestaţie privind 

tergiversarea procesului întrucât3210 ….. . 

Prin încheierea civilă din data de ….. pronunţată în dosarul nr. …../…../….., 

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ..... a respins, ca neîntemeiată, contestaţia 

privind tergiversarea procesului. 

Arătam că soluţia instanţei este greşită întrucât3211 ….. motiv pentru care 

solicităm admiterea plângerii. 

 

În drept, ne întemeiem declaraţia pe dispoziţiile art. 524 alin. (5) C. proc. civ. 

Depunem prezenta plângere într-un singur exemplar. 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei3212 şi 

procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3213/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3214/extras din registrul public3215/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3216. 

 

 Data,        Semnătura3217, 

Domnului Preşedinte al Tribunalului ...../Curţii de Apel..../Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie 

                                                           
3208 Termenul de exercitare a plângerii este prevăzut la art. 524 alin.(5) C. proc. civ. 
3209 Potrivit art. 525 alin. (2) C. proc. civ. se poate solicita obligarea instanţei la îndeplinirea unui act de 

procedură sau la luarea unor măsuri.  
3210 Se vor expune motivele pentru care a fost formulată contestaţia prin raportare la dispoziţiile art. 522 

alin. (2) C. proc. civ. care prevăd cazurile în care se poate formula contestaţie privind tergiversarea 

procesului. 
3211Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele contestatorului, în susţinerea cererii formulate referitoare 

la modalitatea de soluţionare a contestaţiei cu indicarea aspectelor de nelegalitate ale încheierii. 
3212 Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.80/2013. 
3213 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3214 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. 
3215 Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3216 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3217Semnătura de pe plângere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere numire curator – art. 167 C. proc. civ. 

 

Sediul materiei:  

 Art. 167 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C.proc. civ. 

 

 

Instanţa3218 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul (nume ....., prenume ....),personal/prin avocat (nume ....., 

prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3219....., în dosarul 

nr...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi3220 sunt (nume ....., 

prenume ....) 

sau 

Subscrisa3221 (denumirea .....), prin reprezentant3222 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte3223....., în dosarul nr...../...../....., 

                                                           
3218 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, secţia, completul şi termenul de judecată, 

pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de judecată 

învestit cu soluţionarea litigiului. 
3219 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3220 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3221 Menţiunile se referă la persoana juridică.  
3222 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3223 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 



436 

 

cu termen de judecată la data de ....., în care părţi3224 sunt (nume ....., prenume ....),vă 

solicităm 

 

Numirea unui curator special 

 

dintre avocații baroului, potrivit art. 58 din C. proc.civ., pentru numitul3225..... , ce 

are calitatea de3226 ....., în prezenta cauză, ce are ca obiect ...... 

Solicităm efectuarea citării pârâtului prin publicitate prin afișare la ușa 

instanței, pe portalul instanțelor de judecată și la ultimul domiciliu cunoscut al 

pârâtului, precum și publicarea citației în Monitorul Oficial sau printr-un ziar central 

de largă răspândire, dacă instanța apreciază necesar. 

 

În fapt, învederăm faptul că3227 ....., astfel că se impune numirea unui curator 

special. 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 167 din C. proc. civ. 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3228: ..... 

  

Depunem prezenta într-un singur exemplar3229. 

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare3230. 

 

Data,        Semnătura3231, 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de 

Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

                                                           
3224 Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3225 Se va indica pârâtul, persoana fizică care a fost citată la domiciliu sau la alt loc unde ar putea fi citată, 

în mod legal și față de care procedura de citare nu este legal îndeplinită, astfel încât se impune citarea 

acesteia, în conformitate cu art. 167 din C. proc. civ.  
3226 Se va indica şi calitatea procesuală a celui pentru care se solicită desemnarea unui curator special. 
3227 Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa este abilitată să dispună numirea unui curator, conform 

art. 167 din C. proc. civ., şi anume: demersurile realizate de reclamant pentru a afla domiciliul real al 

pârâtului și imposibilitatea acestuia de a indica un alt loc unde ar putea fi legal citat pârâtul. 
3228 Se vor depune înscrisuri care să susţină existenţa situaţiei prevăzute de lege, respectiv demersurile 

realizate în vederea aflării domiciliului pârâtului. 
3229 Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ. 
3230 Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic. 
3231 Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere privind acordarea 

facilității de la plata taxei judiciare de timbru-persoană juridică art. 43 din 

OUG nr. 80/2013 

 

Sediul materiei: 

 Art. 43 O.U.G. nr. 80/2013 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3232 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Termen3233 .... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subscrisa3234 (denumirea .....), prin reprezentant3235 (nume ....., prenume 

.....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier 

juridic(nume ....., prenume .....), în calitate de parte3236....., în dosarul 

nr.3237....../...../....., în care părţi3238 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

                                                           
3232 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca 

registratorul să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării. 
3233Se va menționa termenul de judecată în acele situații în care, în situația reclamantei, se impune achitarea 

unei taxe suplimentare pentru ipoteza în care, de exemplu, acesta modifică cererea și/sau majorează câtimea 

obiectului cererii, în condițiile stipulate de art. 204 C. proc.civ. ,iar pentru celelalte părți, în toate cazurile. 
3234Menţiunile se referă la persoana juridică.  
3235Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.  
3236Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3237Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
3238Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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CERERE DE REEXAMINARE3239 împotriva încheierii de respingere a 

acordării facilității de la plata taxei judiciare de timbru  nr..... din data de ....3240 

 

În fapt, arătăm că, prin încheierea de şedinţă3241..... pronunţată la data de ....., 

s-a dispus admiterea în parte/respingerea cererii de acordare a facilităților la plata 

taxei judiciare de timbru. 

 Învederăm că încheierea instanței este nelegală și/sau netemeinică3242 ....., 

deoarece petenta a depus înscrisurile necesare din care rezultă îndeplinirea 

condițiilor legale pentru acordarea acestui beneficiu, respectiv cuantumul taxei 

reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate/ 

plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de 

lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, 

indisponibilizate/ situația economico-financiară a persoanei juridice, ar fi de natură 

să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice prin plata 

taxei de timbru, la valoarea datorată. 

  

Pentru aceste motive, solicităm admiterea cererii de reexaminare, anularea 

încheierii pronunțate în data de … și, în consecință, admiterea cererii de acordare a 

facilității la plata taxei judiciare de timbru sub forma3243.... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 43 alin. (4) din O.U.G. nr. 

80/2013. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3244 ..... 

 Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar3245. 

 

                                                           
3239 Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, prin care a 

fost admisă în parte/respinsă cererea de acordare a facilităților de la plata taxelor judiciare de timbru, 

conform art. 43 alin. (4) din OUG nr. 80/2013. 
3240Se va menționa numărul și data pronunțării încheierii din ședința camerei de consiliu.  
3241Este necesar să se identifice, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus respingerea cererii de 

acordare a facilității la plata taxelor judiciare de timbru. 
3242Se vor indica împrejurările care justifică nelegalitatea/netemeinicia încheierii contestate.  
3243Se va menționa dacă se solicită admiterea cererii sub forma reducerii, eșalonării sau amânării pentru 

plata taxelor judiciare de timbru, prevăzute de art. 42 alin. (2) din OUG nr. 80/2013.  
3244 Se vor menționa înscrisurile depuse relevante pentru soluționarea cererii de reexaminare. 
3245Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 

din C. proc. civ 
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Data,         Semnătura3246, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie ..... 

  

                                                           
3246Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Întâmpinare la contestația în anulare  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 508 alin. (2) C. proc.civ. 

 Art. 205-208 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3247 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3248(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3249 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3250 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3251 în....., având următoarele date de contact3252..., personal/prin mandatar/ 

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

reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact3253 ....., în calitate de intimat,  

sau 

                                                           
3247 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată ce va soluţiona cererea. 
3248 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3249 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3250 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
3251 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3252 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3253Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa3254 (denumirea .....), cu sediul3255 în ....., având codul unic de 

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

comerţului3256/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice3257/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales3258 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3259 în ....., având 

următoarele date de contact3260..., prin reprezentant3261 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact3262 ..... în calitate de 

intimat,  

în contradictoriu cu contestatorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3263 în.....,  

sau 

în contradictoriu cu contestatoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu 

sediul în ....., prin reprezentant3264 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

ÎNTÂMPINARE3265 LA CONTESTAȚIA ÎN ANULARE 

                                                           
3254 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3255 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 

conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3256 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
3257 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
3258 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, se doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
3259 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3260 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3261 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3262 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
3263 Mențiunea se completează atunci când partea a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3264 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3265 Conform art. 508 C. proc. civ. întampinarea este obligatorie și se depune la dosar cu cel puțin 5 zile 

înaintea primului termen de judecată. Nedepunerea întâmpinarii în termenul prevăzut de lege atrage 

decăderea intimatului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine 

publică, dacă legea nu prevede altfel. Contestatorul va lua cunoștință de conținutul acesteia de la dosarul 

cauzei. 
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prin care solicităm instanței admiterea următoarelor excepții 

procesuale…/respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare, pentru 

considerentul neîntrunirii condițiilor sale de admisibilitate/respingerea ca 

neîntemeiată a contestației în anulare.  

 

În fapt, faţă de motivele contestației în anulare înţelegem să formulăm 

următoarele apărari3266 ..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 508 alin. (2) coroborat cu  

art. 205 din C. proc. civ.  

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri3267. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri3268 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în3269 ....exemplare. 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă3270, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 Depunem prezenta întâmpinare, în3271 .....exemplare. 

                                                           
3266 Se vor prezenta apărarile, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

fiecare susținere invocată de către contestator, prin contestația în anulare formulată.  
3267 În calea extraordinară a contestaţiei în anulare pot fi solicitate şi alte probe, respectiv proba testimonială 

sau proba cu expertiză, în funcţie de motivul de contestaţie în anulare invocat şi de apărările care pot fi 

formulate de către intimat în combaterea acestuia. 
3268 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
3269 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
3270 Menţiunea este facultativă Se va indica numai dacă intimatul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen 

de judecată. 
3271  Întâmpinarea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă contestatorii au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
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 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3272/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3273/extras din registrul public3274/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3275. 

 

Data,        Semnătura3276, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../al Curții de Apel.../al 

Înaltei Curții de Casație și Justiție... 

  

                                                           
3272 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3273 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
3274 Se depune atunci întâmpinarea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3275 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără 

personalitate juridică. 
3276 Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Întâmpinare la cererea de revizuire  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 513 alin. (2) C. proc.civ. 

 Art. 205-208 C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3277 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3278(nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3279 în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3280 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3281 în....., având următoarele date de contact3282..., personal/prin mandatar/ 

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

reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având 

următoarele date de contact3283 ....., în calitate de intimat  

sau 

                                                           
3277 Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată ce va soluţiona cererea. 
3278 Menţiunile se referă la persoana fizică. 
3279 Mențiunea se completează atunci când intimatul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3280 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea 

actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. 
3281 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3282 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3283Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa3284 (denumirea .....), cu sediul3285 în ....., având codul unic de 

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

comerţului3286/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice3287/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales3288 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3289 în ....., având 

următoarele date de contact3290..., prin reprezentant3291 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact3292 ..... , în calitate de 

intimat 

în contradictoriu cu revizuentul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3293 în.....,  

sau 

în contradictoriu cu revizuenta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., prin reprezentant3294 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

ÎNTÂMPINARE3295 LA CEREREA DE REVIZUIRE 

 

                                                           
3284 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3285 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 

conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3286 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
3287 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . 
3288 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, se doreşte comunicarea 

actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
3289 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3290 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3291 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3292 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
3293 Mențiunea se completează atunci când partea a indicat că nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3294 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3295 Conform art. 513 C. proc. civ. întampinarea este obligatorie și se depune la dosar cu cel puțin 5 zile 

înaintea primului termen de judecată. Nedepunerea întâmpinarii în termenul prevăzut de lege atrage 

decăderea intimatului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine 

publică, dacă legea nu prevede altfel. Revizuentul va lua cunoștință de conținutul acesteia de la dosarul 

cauzei. 
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prin care solicităm solicităm instanței admiterea următoarelor excepții 

procesuale…/respingerea ca inadmisibilă a cererii de revizuire, pentru 

considerentul neîntrunirii condițiilor sale de admisibilitate/respingerea ca 

neîntemeiată a cererii de revizuire. 

 

În fapt, faţă de motivele de revizuire înţelegem să formulăm următoarele 

apărari3296 ..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 513 alin. (2) coroborat cu  

art. 205 din C.proc. civ.  

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri3297.  

 

  În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri3298 ....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în3299 ....exemplare. 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă3300, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

Depunem prezenta întâmpinare, în3301 .....exemplare. 

                                                           
3296 Se vor prezenta apărarile, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de 

fiecare susținere invocată de către revizuent prin cererea de revizuire formulată.  
3297 În calea extraordinară a revizuirii pot fi solicitate şi alte probe, respectiv proba testimonială sau proba 

cu expertiză, în funcţie de motivul de revizuire invocat şi de apărările care pot fi formulate de către intimat 

în combaterea acestuia. 
3298 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Când înscrisurile 

sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată 

efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care 

sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare 

ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
3299 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 
3300 Menţiunea este facultativă Se va indica numai dacă intimatul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen 

de judecată. 
3301  Întâmpinarea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă contestatorii au un reprezentant comun sau partea 

figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
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 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3302/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3303/extras din registrul public3304/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3305. 

 

Data,        Semnătura3306, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../al Curții de Apel.../al 

Înaltei Curții de Casație și Justiție... 

  

                                                           
3302 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3303 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
3304 Se depune atunci întâmpinarea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3305 Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără 

personalitate juridică. 
3306 Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere înlocuire executor judecătoresc  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 653 alin. (4)  C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul3307(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința3308   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3309 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3310  în....., având următoarele date de contact3311..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact3312 .....  

sau 

                                                           
3307 Menţiunile se referă la persoana fizică. Titularul cererii este creditorul. 
3308 Mențiunea se completează atunci când creditorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3309 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
3310 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3311 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3312Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa3313 (denumirea .....), cu sediul3314 în ....., având codul unic de 

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

comerţului3315/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice3316/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales3317 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3318 în ....., având 

următoarele date de contact3319.../prin reprezentant3320 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact3321 .....  

în contradictoriu cu debitorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3322  în....., având codul numeric personal3323 .....,  

sau 

în contradictoriu cu debitoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul 

în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 

juridice/contul bancar3324, prin reprezentant3325 (nume ....., prenume .....)  

 

 

                                                           
3313 Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii este creditorul. 
3314 În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3315 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
3316 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
3317 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
3318 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3319 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3320 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform 

art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3321 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
3322 Mențiunea se completează atunci când debitorul nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3323 Se va indica de către creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
3324 Se vor indica de către creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 

civ. 
3325 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE DE ÎNLOCUIRE A EXECUTORULUI 

JUDECĂTORESC3326 

 

 

...... pe rolul căruia se află dosarul executare nr.3327 ..., cu executorul 

judecătoresc3328 ... . 

 

În fapt, arătăm că3329…. .   

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.653 alin. (4) C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri3330 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... 3331 exemplare. 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă3332, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

debitor la plata cheltuielilor de judecată3333 ocazionate de acest proces.   

                                                           
3326 Se va menționa numele executorului judecătoresc a cărei înlocuire se solicită. 
3327 Se va indica numărul dosarului de executare. 
3328 Se va menționa numele executorului judecătorescu pentru care se solicită înlocuirea. 
3329 Se vor arăta toate motivele care justifică cererea de înlocuire a executorului judecătoresc, respectiv 

motivele temeinice, precum: suspendarea din funcție a executorului, imposibilitatea de exercitare a 

profesiei din motive medicale, admiterea sistematică a unor contestații la executare silită de natură să 

sugereze o anumită incapacitate profesională), etc.  
3330 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
3331 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
3332 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părții. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
3333Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
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 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... 3334 exemplare. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3335/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3336/extras din registrul public3337/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3338. 

 

Data,       Semnătura3339 , 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei 

  

                                                           
3334  Cererea de înlocuire va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

părți  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
3335 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3336 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al contestatorului. 
3337 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3338 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3339Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere conexare a executării silite  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 654  C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul3340(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința3341   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3342 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3343  în....., având următoarele date de contact3344..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact3345 .....  

sau 

                                                           
3340 Menţiunile se referă la persoana fizică. Titularul cererii poate fi debitorul/creditorul/altă persoană 

interesată (precum creditorii intervenienți)/executorul judecătoresc, în conformitate cu art. 654 din 

C.proc.civ. 
3341 Mențiunea se completează atunci când persoana interesată nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3342 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
3343 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3344 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3345Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa3346 (denumirea .....), cu sediul3347 în ....., având codul unic de 

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

comerţului3348/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice3349/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales3350 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3351 în ....., având 

următoarele date de contact3352.../prin reprezentant3353 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact3354 .....  

privind pe debitorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3355  în....., 

având codul numeric personal3356 .....,  

sau 

privind cu debitoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., 

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

în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul 

bancar3357, prin reprezentant3358 (nume ....., prenume .....) și  

 

                                                           
3346 Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii poate fi debitorul/creditorul/altă persoană 

interesată (precum creditorii intervenienți)/executorul judecătoresc, în conformitate cu art. 654 din 

C.proc.civ. 
3347 În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3348 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
3349 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
3350 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
3351 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3352 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3353 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform 

art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3354 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
3355 Mențiunea se completează atunci când partea nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3356 Se va indica de către parte, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. 
3357 Se vor indica de către partea care a formulat cererea, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate 

cu art. 194 din C. proc. civ. 
3358 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE de conexare a executării silite  

 

efectuate în dosarul de executare înregistrat sub nr.3359 … la executorul 

judecătoresc3360....  la executarea silită efectuată de către executorul 

judecătoresc.....3361, în dosarul execuțional nr.3362 ...,   

Solicităm continuarea executării silite de către executorul ... (care a îndeplinit 

actul de executare cel mai înaintat/executorul care a început cel dintâi executarea, 

dacă executările se află în același stadiu), iar, în conformitate cu art. 654 alin. (2) 

teza a II-a C.pr.civ.,  trimiterea dosarelor conexate către acesta. 

 

În fapt, arătăm că3363…. .   

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.654 C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri3364 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... 3365 exemplare. 

 

                                                           
3359 Se va menționa numărul dosarului de executare care se solicită a fi conexat. 
3360 Se va menționa numele executorului judecătoresc pe rolul căruia este înregistrat dosarul care va fi 

conexat. 
3361 Se va indica numele executorului judecătoresc pe rolul căruia este înregistrat dosarul  la care va fi 

conexat cel de-al doilea dosar de executare. 
3362 Se va indica numărul dosarului de executare, la care se va realiza conexarea, respectiv dosarul în care 

a fost  îndeplinit actul de executare cel mai înaintat/executorul a început cel dintâi executarea, dacă 

executările se află în același stadiu.  
3363 Se vor arăta toate motivele care justifică cererea de conexare a executărilor silite, respectiv existența a 

două dosare de executare silite, înregistrate pe rolul a doi executor diferiți, care privesc același bun/aceleași 

bunuri.   

 
3364 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
3365 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
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 Solicităm judecarea cauzei în lipsă3366, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

 În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe 

debitor la plata cheltuielilor de judecată3367 ocazionate de acest proces.   

 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... 3368 exemplare. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3369/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3370/extras din registrul public3371/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3372. 

 

Data,       Semnătura3373 , 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei 

  

                                                           
3366 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părții. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
3367Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 

avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 

cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
3368  Cererea de conexare va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

părți  sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
3369 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3370 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părții. 
3371 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3372 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3373Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere autorizare intrare imobil  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 680 alin. (2)  C. proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 Art. 192 C. proc. civ. 

 Art. 194-195 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul3374(nume ....., prenume .....), cu domiciliul / reședința3375   în ....., 

având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3376 pentru 

comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința3377  în....., având următoarele date de contact3378..., personal/reprezentat 

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

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

având următoarele date de contact3379 .....  

sau 

                                                           
3374 Menţiunile se referă la persoana fizică. Titularul cererii poate fi creditorul/executorul judecătoresc, în 

conformitate cu art. 680 alin. (2) din C.proc.civ. 
3375 Mențiunea se completează atunci când persoana interesată nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3376 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. 
3377 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3378 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3379Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
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Subscrisa3380 (denumirea .....), cu sediul3381 în ....., având codul unic de 

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

comerţului3382/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice3383/contul 

bancar ....., cu sediul procesual ales3384 pentru comunicarea actelor de procedură la 

numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3385 în ....., având 

următoarele date de contact3386.../prin reprezentant3387 (nume ....., prenume .....)/prin 

consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu 

sediul profesional în ....., având următoarele date de contact3388 .....  

privind pe intimatul3389 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința3390  

în....., având codul numeric personal3391 .....,  

sau 

privind pe intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., 

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

în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul 

bancar3392, prin reprezentant3393 (nume ....., prenume .....) și  

                                                           
3380 Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii poate fi creditorul/ executorul judecătoresc, 

în conformitate cu art. 680 din C.proc.civ. 
3381 În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul 

dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) 

pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3382 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
3383 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. 
3384 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 

comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. 
3385 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3386 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.  
3387 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform 

art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. 
3388 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 

electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
3389 Calitatea de intimat o poate avea debitorul sau terțul în posesia căruia se află bunurile urmăribile ale 

debitorului. 
3390 Mențiunea se completează atunci când partea nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la 

reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ. 
3391 Se va indica de către parte, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. 
3392 Se vor indica de către partea care a formulat cererea, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate 

cu art. 194 din C. proc. civ. 
3393 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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CERERE de autorizarea intrării3394 

 

în încăperile ce reprezintă domiciliul, reședința sau sediul debitorului sau ale 

terțului3395..., precum și în orice următoarele locuri3396.. unde există indicii că se află 

bunurile urmărite ale debitorului... 

 

În fapt, arătăm că3397…. .   

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.680 C. proc. civ. 

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri3398 ....., în 

copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... 3399 exemplare. 

 

 Solicităm judecarea cauzei în lipsă3400, în conformitate cu art. 411 alin.(1) 

pct.2) din C. proc. civ. 

                                                           
3394 Poate fi depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată. Această cerere 

se formulează în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, de către creditor sau de executor 

judecătoresc, în conformitate cu art. 680 alin. (2) din C.proc.civ. 
3395 Se va menționa numele terțului care se află în posesia bunurilor urmăribile ale debitorului. 
3396 Se vor menționa datele de identificare ale locurilor respective. 
3397 Se vor arăta toate motivele care justifică cererea de autorizarea intrării în domiciliul debitorului/terțului, 

respectiv faptul că creditorul este în posesia unui titlu executoriu ceea ce justifică executarea silită a 

bunurilor debitorului, deținute de către acesta/de către terț  și că există indicii că bunurile urmărite se găsesc 

în locurile menționate. 

 
3398 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. 
3399 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 

art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 

multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. Când 

înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea 

legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba 

în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere 

cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 
3400 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părții. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte să se 

prezinte la fiecare termen de judecată. 
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 Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... 3401 exemplare. 

 Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea 

avocaţială/delegaţia de reprezentare3402/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităţii de reprezentant3403/extras din registrul public3404/extras, în copie legalizată, 

din actul care atestă dreptul de reprezentare3405. 

 

Data,       Semnătura3406 , 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei 

  

                                                           
3401  Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi părți  sunt 

şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe 

calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
3402 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
3403 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părții. 
3404 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
3405 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
3406Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a judecării - art. 143 C. proc. civ. 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 143 C. proc. civ 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3407 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte3408,  

 

 

Subsemnatul3409 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3410....., în 

dosarul nr3411...../...../....., în care părţi3412 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
3407Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului de strămutare, pentru 

ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea depunerii cererii de suspendare în dosarul de strămutare. 
3408În conformitate cu dispoziţiile art. 143 C.proc. civ, cererea de suspendare poate fi formulată odată cu 

cererea de strămutarea sau ulterior, înainte de soluționarea cererii de strămutare de către instanța învestită.  
3409Menţiunea se referă la persoana fizică. 
3410 Se va menţiona calitatea părţii din dosarul a cărei strămutare se solicită, respectiv reclamant, pârât, 

intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3411 Se va menţiona numărul dosarului, cu privire la care s-a formulat cererea de strămutarea a judecății. 
3412Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa3413 (denumirea .....), prin reprezentant3414 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3415....., în dosarul 

nr.3416....../...../....., în care părţi3417 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII PROCESULUI 

 

 

care formează obiectul dosarului nr3418....aflat pe rolul Judecătoriei/Tribunalului....,  

În fapt, arăt că am formulat cerere de strămutare  a cauzei, care a fost înregistrată 

pe rolul Curții de Apel..../Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care am solicitat 

strămutarea pentru motive de bănuială legitimă3419….. 

Învederez că se impune suspendarea judecării procesului până la soluționarea 

cererii de strămutare, deoarece3420... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 143 din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3421 ..... 

Depunem prezenta cerere în3422 .....exemplare. 

                                                           
3413 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3414 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3415 Se va menţiona calitatea părţii din dosarul a cărei strămutare se solicită, respectiv  reclamant, pârât, 

intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3416 Se va menţiona numărul dosarului, cu privire la care s-a formulat cerera de strămutarea a judecății. 
3417Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3418 Se va indica numărul dosarului de fond cu privire la care se solicită strămutarea și suspendarea judecării 

procesului. 
3419Se va arăta motivul pentru care s-a solicitat strămutarea procesului. 
3420 Se vor menționa motivele temeinice pentru care se solicită suspendarea cauzei, până la soluționarea 

cererii de strămutare. 
3421Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate.  
3422 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi/apelanţi/recurenţi/contestatori sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă aceştia au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
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Anexăm în original recipisa de plată a cauțiunii în cuantum de 1000 lei,  procura 

în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 

reprezentare3423/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3424/extras din registrul public3425/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3426. 

 

 

Data,         Semnătura3427, 

 

Domnului al Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

  

                                                           
3423Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3424Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3425Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
3426Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
3427 Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de suspendare a judecării - art. 520 alin. (4)  C. proc. civ. 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 520 alin. (4) C. proc. civ 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3428 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

 

Subsemnatul3429 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3430....., în 

dosarul nr3431...../...../....., în care părţi3432 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

Subscrisa3433 (denumirea .....), prin reprezentant3434 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

                                                           
3428Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de suspendare. 
3429Menţiunea se referă la persoana fizică. 
3430 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3431 Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
3432Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3433 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3434 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
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.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3435....., în dosarul 

nr.3436....../...../....., în care părţi3437 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE SUSPENDARE A JUDECĂRII CAUZEI 

 

 

până la soluționarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizării privind 

pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept3438.... 

În fapt, arăt că Tribunalul/Curtea de Apel3439.... a dispus, prin încheierea de 

ședință din data de3440 .., sesizarea  Înaltei Curți de Casație și Justiție privind 

pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept...., în 

dosarul nr.3441.... 

Chestiunea de drept..... care formează obiectul sesizării, are relevanță în 

soluționarea cauzei  având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată.... și 

temeiul de drept invocat3442....  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 520 alin. (4) din C. proc. civ. 

 

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3443 ..... 

Depunem prezenta cerere în3444 .....exemplare. 

                                                           
3435 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv  reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3436 Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită dispunerea măsurii suspendării. 
3437Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3438 Se va menționa chestiunea de drept care formează obiectul sesizării. 
3439 Se va indica denumirea instanței, care a pronunțat încheierea de ședință prin care s-a dispus sesizarea 

Înaltei Curți de Casație și Justiție. 
3440 Se va indica numărul și data pronunțării încheierii de sesizare. 
3441 Se va menționa numărul dosarului în care a fost pronunțată încheierea de ședință, prin care s-a dispus 

sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. 
3442 Se vor menționa obiectul și temeiul de drept al cererii de chemare în judecată pentru a dovedi existența 

unei cauze similare. 
3443Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate.  
3444 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi/apelanţi/recurenţi/contestatori sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă aceştia au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
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Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia 

de reprezentare3445/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3446/extras din registrul public3447/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3448. 

 

 

Data,         Semnătura3449, 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ..... 

  

                                                           
3445Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3446Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3447Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
3448Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
3449 Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 
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Cerere de sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind 

dezlegarea unei probleme de drept- art. 519 C. proc. civ. 

 

 

Sediul materiei: 

 Art. 519 C. proc. civ 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa3450 ..... 

Dosar nr...../...../..... 

Completul ..... 

Termenul de judecată ..... 

 

 

Domnule Preşedinte  

 

 

Subsemnatul3451 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3452....., în 

dosarul nr3453...../...../....., în care părţi3454 sunt (nume ....., prenume ....) 

sau 

                                                           
3450Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul 

să ia măsurile necesare, în vederea depunerii cererii la completul de judecată învestit cu soluționarea cauzei 

pe fond. 
3451Menţiunea se referă la persoana fizică. 
3452 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3453 Se va menţiona numărul dosarului, în care se formulează cererea de sesizare. 
3454Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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Subscrisa3455 (denumirea .....), prin reprezentant3456 (nume ....., prenume 

.....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume 

.....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte3457....., în dosarul 

nr.3458....../...../....., în care părţi3459 sunt (nume ....., prenume ....), formulăm  

 

 

CERERE DE SESIZARE A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI 

JUSTIȚIE 

 

 

în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de 

drept3460. 

Învederãm instanței cã, în cauzã, sunt întrunite cumulativ condițiile prevãzute 

de lege pentru admiterea sesizãrii, și anume: 

a)   chestiunea de drept este invocatã în legãturã cu o judecatã aflatã în curs; 

b)  judecata este pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție/curții de apel/tribunalului, 

iar aceasta este învestitã cu soluționarea cauzei în ultimã instanțã; 

c)  lãmurirea chestiunii de drept este determinantã în ce privește soluționarea pe 

fond a cauzei; 

d)  problema de drept este nouã, în sensul cã asupra ei nu a statuat Înalta Curte de 

Casație și Justiție, și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii. 

 

 În concluzie, solicităm instanței să pronunțe o încheiere, prin care să dispună 

sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri 

prealabile și să dispună suspendarea cauzei, până la pronunțarea acesteia.  

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 519 din C. proc. civ. 

 

 

                                                           
3455 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
3456 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
3457 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv  reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, 

chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. 
3458 Se va menţiona numărul dosarului, în care se formulează cererea de sesizare. 
3459Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi 

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
3460 Se va menționa chestiunea de drept care formează obiectul sesizării 
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În dovedire, depunem următoarele înscrisuri3461 ..... 

Depunem prezenta cerere în3462 .....exemplare. 

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia 

de reprezentare3463/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant3464/extras din registrul public3465/extras, în copie legalizată, din actul 

care atestă dreptul de reprezentare3466. 

 

 

Data,         Semnătura3467, 

 

Domnului Preşedinte Tribunalului ...../Curţii de Apel ..... 

  

  

 

 

 

                                                           
3461Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii 

formulate.  
3462 Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi 

reclamanţi/apelanţi/recurenţi/contestatori sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă aceştia au un 

reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar.  
3463Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este 

depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3464Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. 
3465Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă 

la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant.  
3466Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de 

reprezentant. 
3467 Semnătura de pe cererea de suspendare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 


