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P R E F A Ţ Ă

Având în vedere faptul că Republica Moldova, de mai mult timp, se află 
într-o perioadă de tranziţie de la economia planificată a sistemului totalitar la 
economia de piaţă, situaţia dată a creat necesitatea adoptării unei noi legislaţii, 
care să corespundă totalmente exigenţelor de astăzi.

Cu această ocazie, la 12 iunie 2003 au intrat în vigoare noile coduri: civil și 
de procedură civilă.

La fel, în legătură cu adoptarea noilor coduri, precum și în vederea regle-
mentării corecte a relaţiilor civile apărute în cadrul unei societăţi democratice 
și în vederea excluderii unor eventuale lacune, au fost adoptate mai multe legi 
și acte normative în acest sens.

Adoptarea noilor coduri și a multor acte normative care vizează relaţiile ci-
vile și reglementarea acestora a provocat mari dificultăţi cetăţenilor în apărarea 
drepturilor lor și a libertăţilor fundamentale.

În vederea excluderii încălcării dreptului unui cetăţean la „accesul la justi-
ţie”, consfinţit în Constituţia Republicii Moldova și apărat de Convenţia euro-
peană a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, precum și în vederea 
facilitării dreptului cetăţeanului de a adresa cereri instanței de judecată, jude-
cătorii și colaboratorii Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie au selectat și au întocmit un șir de cereri-model în strictă 
corespundere cu legislaţia procesual-civilă.

De menţionat că pentru cetăţenii care nu sunt juriști-profesioniști publi-
carea unei astfel de lucrări, în care să fie incluse toate modelele de cereri, prin 
care aceștia să se adreseze instanţei de judecată, ar putea facilita întocmirea 
unor astfel de cereri.

Pornind de la faptul că unui cetăţean îi este lezat un drept al său, cons-
finţit în Constituţia Republicii Moldova și apărat de Convenţia europeană a 
drepturilor omului și libertăţilor fundamentale, el, cetăţeanul, având ca suport 
lucrarea „Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă)”, poate să-și întocmească și 
să-și motiveze de unul singur cerinţele în vederea apărării dreptului încălcat, 
cu ulterioara sesizare a instanței de judecată.

Considerăm lucrarea „Ghidul cetăţeanului” de o mare valoare juridică, 
aceasta cuprinzând un șir de cereri-model prin care cetăţeanul ar putea să în-
tocmească o cerere, prin care să sesizeze instanţa de judecată în strictă confor-
mitate cu legislaţia procesual-civilă în vigoare, de aceea o recomandăm judecă-
torilor, avocaţilor, procurorilor, studenţilor de la facultățile de drept, juriștilor 
și publicului larg.

În 2007, cu suportul Fundaţiei „Soros-Moldova”, a fost editată o „Culegere 
de practică judiciară a Colegiului civil și de contencios administrativ (2005-
2006)”, lucrare de mare importanţă în aplicarea legislaţiei civile în Republica 
Moldova.
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Din considerentele menţionate rugăm finanţarea editării lucrării „Ghidul 
cetăţeanului (Procedura civilă)”.

Sperăm că și lucrarea în cauză va fi de folos cetăţeanului la întocmirea co-
rectă și uniformă a cererilor de sesizare a unei instanţe de judecată în vederea 
apărării dreptului încălcat.

Mihai Poalelungi

Vicepreședinte al
Curţii Supreme de Justiţie,
Președinte al
Colegiului civil și de contencios administrativ,
doctor în drept
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C U VÂ N T - Î N A I N T E

Fiind una dintre cele mai importante valori ale unei societăți civilizate, 
justiția în procedură civilă se înfăptuiește doar la solicitarea persoanelor care 
pretind că li s-a încălcat sau contestat un drept sau un interes legitim.

Sporirea numărului de adresări către instanțele de judecată denotă indiscu-
tabil că cetățenii Republicii Moldova cred în justiție și recurg la ea atunci când 
necesită ca drepturile lor să fie apărate. Astfel, se realizează accesul la justiție 
în condițiile legii, iar eficacitatea acestuia va depinde de temeinicia de fapt și de 
drept a solicitărilor justițiabililor în instanțele de judecată. Altfel spus, cu cât 
mai calitativ este întocmită o cerere adresată instanței de judecată, fie pentru 
a porni un proces civil, fie pentru a-l susține pe parcursul examinării acestuia, 
pe atât de justă și de promptă va fi atitudinea instanței materializată în diverse 
acte de dispoziție. De aceea, calitatea înaltă și caracterul legal al cererilor și 
demersurilor formulate de către cetățeni în cadrul proceselor civile vor facilita 
și munca deloc ușoară a judecătorilor.

Legea procesuală pune la dispoziția titularilor de drepturi foarte multe 
mijloace procedurale în scopul unei apărări efective, persoanele putând să for-
muleze, respectiv, diverse cereri către instanța de judecată. În acest sens sunt 
necesare cunoștințe elementare în materie de drept de care trebuie să dispună 
atât juriștii profesioniști, cât și persoanele fără o pregătire specială, dar cărora, 
în virtutea circumstanțelor, le revine calitatea de justițiabili.

De aceea, un Ghid care ar călăuzi persoanele în labirintul justiției este ex-
trem de necesar și util. În primul rând, pentru că, în Republica Moldova, în baza 
actualei legislații nu există nici o lucrare de acest gen, în al doilea rând, pentru 
că necesitățile sistemului judecătoresc evaluate la diferite niveluri sunt stringen-
te. Popularizarea cunoștințelor juridice cu un pronunțat aspect practic va spori 
atât conștiința juridică, cât și calitatea înfăptuirii justiției în cauzele civile.

Autorii prezentei lucrări nu au intenționat să desfășoare evoluția unor ca-
zuri concrete, lucru care ar fi împovărat și derutat cetățenii, ci au recurs la 
modele orientative de cereri, în care nu se regăsesc motive de fapt nici măcar ca 
exemple. În acest fel oricine va putea folosi modelele de cereri publicate în acest 
Ghid, ajustându-le la diverse situații de fapt.

Lucrarea în cauză întruchipează continuarea realizării unui șir de publicații 
ale Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a 
RM, care au ca scop corectarea unor erori, evitarea unor confuzii și uniformiza-
rea practicii judiciare, pentru a asigura stabilitatea raporturilor juridice civile și a 
garanta respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În acest sens, este apreciabilă intenția Curții Supreme de Justiție a Repu-
blicii Moldova de a ajuta cetățenii simpli să ajungă în justiție și să foloseas-
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că cât mai eficient și cu bună-credință drepturile și obligațiile lor procesuale. 
De asemenea, juriștii profesioniși, a căror activitate este legată nemijlocit sau 
tangențial de instanțele de judecată, vor beneficia de un real suport în cadrul 
îndrumărilor de care au nevoie în procesul de examinare și soluționare a cere-
rilor în instanța de judecată.

În aceeași ordine de idei, „Ghidul cetățeanului (Procedura civilă)” este o 
sursă de informare pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la facultățile 
de drept din republică.

Dr. Elena Belei,
conf. universitar,
Catedra de drept procesual-civil, USM

Dr. Alexandru Munteanu,
lector universitar,
Catedra de drept procesual-civil, USM
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CERERI DE CHEMARE 

ÎN JUDECATĂ
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)
  (în cazul în care cererea de chemare în ju- 

     decată este de competenţa judecătoriei)

Curtea de Apel 
   (denumirea instanţei)
  (în cazul în care cererea de chemare în ju- 

     decată este de competenţa curţilor de apel)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea completă  

     în cazul persoanei juridice)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – sediul lor, codul fiscal și codul  
     bancar, numele și adresa reprezentantului)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea completă  

     în cazul persoanei juridice)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – sediul lor, codul fiscal și codul  
     bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind 

    (obiectul acţiunii)

În fapt, 

 (se enunţă starea de fapt: se face o scurtă expunere a împrejurărilor 
   de fapt care susţin pretenţia)

  (se indică obiectul acţiunii și valoarea lui)

(se indică date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe 
 cale extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este 
  prevăzută de lege sau de contractul părţilor)

.
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În drept, conform art. …
(se indică textele de lege materială pe care reclamantul le consideră aplicabile în 
cauza respectivă, temeiul juridic), precum și cele de drept procedural care justifică 
depunerea cererii de chemare în judecată, art. 166-167, Cod de procedură civilă)

.

c e r

Admiterea acţiunii și .
    (se indică pretenţiile formulate)
Acţiunea o întemeiez pe următoarele probe 
(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, 
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul 
  martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţe)

.
Formulez următoarele demersuri 

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri, certificate 

în modul stabilit, într-un număr egal cu numărul de pârâţi și un rând de 
cópii pentru instanţă;

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  
în valoare de  lei,

– documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabi-
lă a litigiului (dacă respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau 
de contractul părţilor);

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant
(nume, prenume sau denumirea)
sau
Reprezentantul reclamantului
(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa;)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind desfacerea căsătoriei

În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a)  la data
de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor de
stare civilă la nr.  la  de către Oficiul Stării Civile

. Aceasta este  mea căsătorie.
     (prima, a doua etc.)
Din căsătoria noastră avem  copii: , născut
       (numele)

la , și , născut la .
    (numele)

Viaţa mea în comun cu pârâtul(a)  a eșuat. În anii de 
căsătorie în relaţiile noastre s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînţelege-
re, deseori ne certăm. De aproximativ doi ani locuim separat.

Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și 
principiilor de convieţuire în contextul atmosferei create m-au condus la con-
vingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre.

Conform art. 2 din Codul familiei al Republicii Moldova, relaţiile familiale 
sunt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale 
fidelității conjugale și soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii 
familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relaţia noastră.

În această situaţie, consider inoportună menţinerea familiei, eșuând toate 
căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanţei de judecată desfacerea 
căsătoriei încheiate între noi.

La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce 
atrage după sine imposibilitatea concilierii familiale.

Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută 
fără acordarea unor termene de conciliere.
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În privinţa educării și întreţinerii copilului am ajuns la un consens. Litigii 
patrimoniale de asemenea nu avem, întrucât am încheiat în mod benevol un 
acord cu privire la partajul averii comune.

Concomitent, rog ca cheltuielile de judecată să fie puse pe seama pârâtului.

În drept, conform art. 2, 19-21, 33, 35, 37, Codul familiei, art. 166-167, Cod 
de procedură civilă,

c e r

Admiterea cererii de chemare în judecată.
Desfacerea căsătoriei încheiate între  și 

la , înregistrată și trecută în registrul actelor de stare civilă
la nr.  de către Oficiul Stării Civile .

Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată 
pe care le voi suporta în acest proces.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– originalul certificatului de înregistrare a căsătoriei;
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei,
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant
(nume, prenume sau denumirea)
sau
Reprezentantul reclamantului
(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa;)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind desfacerea căsătoriei și împărţirea bunurilor 

proprietate comună în devălmășie

În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a)  la data
de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor
de stare civilă la nr.  la  de către Oficiul Stării Civile

. Aceasta este  mea căsătorie.
    (prima, a doua etc.)
Din căsătoria noastră avem  copii: , născut 
       (numele)

la , și , născut la .
    (numele)

Viaţa mea în comun cu pârâtul(a)  a eșuat. În anii de 
căsătorie în relaţiile noastre s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînţelege-
re, deseori ne certăm. De aproximativ doi ani locuim separat.

Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și prin-
cipiilor de convieţuire în comun în contextul atmosferei create m-au condus la 
convingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre.

Conform art. 2 din Codul familiei al Republicii Moldova, relaţiile familiale 
sunt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale 
fidelității conjugale și soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii 
familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relaţia noastră.

În această situaţie, consider inoportună menţinerea familiei, eșuând toate 
căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanţei de judecată desfacerea 
căsătoriei încheiate între noi.

La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce 
atrage după sine imposibilitatea concilierii familiale.
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Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută 
fără acordarea unor termene de conciliere.

Litigii cu privire la educaţia în continuare a copiilor și la modul de între-
vedere cu ei nu avem, între noi fiind încheiat un acord cu privire la stabilirea 
locului de trai al copiilor.

Totodată, în timpul căsătoriei am dobândit bunuri proprietate comună în 
devălmășie, și anume 

(se indică toate bunurile care se solicită de a fi partajate, se indică estimativ costul acestora)

.
Ținând seama de principiul egalităţii cotelor-părţi în proprietatea comună 

în devălmășie, inserat în art. 26 din Codul familiei, rog împărţirea lor în mod 
egal, și anume: 

 (se indică modalităţile și variantele de partajare pentru care a optat reclamantul)

.
În vederea probării faptului că bunurile au fost dobândite în timpul căsăto-

riei și că ele ne aparţin cu drept de proprietate invoc următoarele dovezi

(se indică dovezile, care pot fi contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat 
eliberat de oficiul cadastral teritorial, acte de repartizare a terenului pentru 
construcţia imobilului etc., se poate face referire și la proba cu martori)

.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 2, 19-21, 25-26, 33, 35, 
37, Codul familiei, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea acţiunii.
Desfacerea căsătoriei încheiate între  și 

la , înregistrată și trecută în registrul actelor de stare civilă
la nr.  de către Oficiul Stării Civile .

A împărţi bunurile proprietate comună în devălmășie ale subsemnatei(lui)
 și  după cum urmează:

Să mi se atribuie următoarele bunuri:
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– 
– 
– , în sumă totală de  lei.

Să i se atribuie pârâtului următoarele bunuri:
– 
– 
– , în sumă totală de  lei.

Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată 
pe care le voi suporta în acest proces.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia certificatului de înregistrare a căsătoriei;
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;
– acte ce confirmă dreptul de proprietate al soţilor asupra bunurilor: con-

tract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat eliberat de oficiul cadastral 
teritorial, acte de repartizare a terenului pentru construcţia imobilului etc.

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  
în valoare de  lei,

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant
(nume, prenume sau denumirea)  Semnătura 
sau
Reprezentantul reclamantului
(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa;)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind desfacerea căsătoriei și determinarea domiciliului copilului 

minor (încredinţarea copilului minor spre creștere și educare)

În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a)  la data
de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor
de stare civilă la nr.  la  de către Oficiul Stării Civile

. Aceasta este  mea căsătorie.
     (prima, a doua etc.)
Din căsătoria noastră avem  copii: , născut
       (numele)

la , și , născut la .
    (numele)
Viaţa mea în comun cu pârâtul(a)  a eșuat. În anii de 

căsătorie în relaţiile noastre s-a creat o atmosferă insuportabilă, de neînţelege-
re, deseori ne certăm. De aproximativ doi ani locuim separat.

Incompatibilitatea caracterelor și viziunile contrare asupra modului și 
principiilor de convieţuire în contextul atmosferei create m-au condus la con-
vingerea fermă privind imposibilitatea păstrării familiei noastre.

Conform art. 2 din Codul familiei al Republicii Moldova, relaţiile familiale 
sunt guvernate inclusiv de principiile sprijinului reciproc moral și material, ale 
fidelității conjugale și soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii 
familiale, principii ce lipsesc cu desăvârșire în relaţia noastră.

În această situaţie, consider inoportună menţinerea familiei, eșuând toate 
căile de împăcare, fapt pentru care și solicit instanţei de judecată desfacerea 
căsătoriei încheiate între noi.

La încercările mele de a păstra familia avem doar rezultate negative, ceea ce 
atrage după sine imposibilitatea concilierii familiale.

Din considerentele expuse consider că căsătoria noastră poate fi desfăcută 
fără acordarea unor termene de conciliere.
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Litigii patrimoniale nu avem.
Întrucât locuim separat și nu am ajuns la un acord comun în privința do-

miciliului copiilor noștri, consider că este necesar de a determina domiciliul 
copiilor minori.

Având în vedere că până în prezent pârâtul a manifestat un total dezinteres 
faţă de creșterea și educaţia copiilor, sarcina aceasta revenindu-mi în exclusivi-
tate, consider că cel mai raţional ar fi să stabiliți domiciliul lor la mine.

În plus, dispun de condiţii materiale suficiente (îndeletnicirile și regimul 
de lucru, condiţiile de trai etc.) pentru a le asigura un nivel de trai decent și 
adecvat, pentru sănătatea și dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală, educa-
rea, învăţătura și pregătirea profesională a copiilor.

Conform art. 2, 19-21, 33, 35, 37, 38, 54, 63, Codul familiei, art. 8 din Legea 
privind drepturile copilului și în conformitate cu art. 166, 167, Cod de proce-
dură civilă,

c e r

Admiterea acţiunii.
Desfacerea căsătoriei încheiate între  și  la

data de , înregistrată și trecută în registrul actelor de stare
civilă la nr.  de către Oficiul Stării Civile .

A transmite mie pentru educaţie și întreţinere a copiilor minorii:
, născut la , și ,

născut la .
Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată 

pe care le voi suporta în acest proces.
La cerere anexez:

– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia certificatului de înregistrare a căsătoriei;
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;
– avizul(avizele) autorităţii tutelare după cercetarea domiciliului, privind 

atașamentul copilului faţă de fiecare părinte, calităţile morale ale părinţi-
lor; posibilitatea fiecărui părinte de a crește și educa copilul etc.;

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  
în valoare de  lei,

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant
(nume, prenume sau denumirea)  Semnătura 
sau
Reprezentantul reclamantului
(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa;)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

Autoritatea tutelară 
Sediul 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind decăderea din drepturile părintești

În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a)  la data
de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor
de stare civilă la nr.  la  de către Oficiul Stării Civile

.
Din căsătoria noastră avem  copii: , născut
       (numele)

la , și , născut la .
    (numele)
Prin hotărârea Judecătoriei  din 

căsătoria noastră a fost desfăcută.
În luna  a anului , pârâtul a lăsat co-

piii sub educaţia și întreţinerea mea, a plecat peste hotarele Republicii Moldova 
și nu a mai revenit. În toată această perioadă acesta nu a contribuit cu nimic la 
întreţinerea și educaţia copiilor.

Conform art. 67 lit. a) din Codul familiei, părinţii pot fi decăzuţi din drep-
turile părintești dacă se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părintești, in-
clusiv de la plata pensiei de întreţinere.

În atare împrejurări, deoarece pârâtul s-a eschivat de la exercitarea obliga-
ţiilor părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere, consider că urmează 
a fi decăzut din drepturile părintești în privinţa copiilor.

Circumstanţele invocate se confirmă prin următoarele dovezi:

   (se indică dovezile)
.
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În drept, conform art. 67-68, Codul familiei, art. 166, 167, Cod de proce-
dură civilă,

c e r

Admiterea acţiunii.
Decăderea din drepturile părintești a  faţă de copii:
    (nume, prenume, ziua, luna, anul, locul nașterii)

, născut la , și ,
născut la .

Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată 
pe care le voi suporta în acest proces.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia certificatului de înregistrare a căsătoriei;
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;
– copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și certificatul de di-

vorţ.
– actul de cercetare în privinţa unuia sau a ambilor părinţi eliberat de auto-

ritatea tutelară privind aspectele constatate și concluzia de decădere din 
drepturile părintești;

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  
în valoare de  lei);

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie 

a soţilor după desfacerea căsătoriei

În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul (a)  la data
de , eveniment înregistrat și trecut în registrul actelor
de stare civilă la nr.  la  de către Oficiul Stării Civile

.
Din căsătoria noastră avem  copii: , născut 
       (numele)

la , și , născut la .
    (numele)
Prin hotărârea Judecătoriei  din 

căsătoria noastră a fost desfăcută. La momentul desfacerii căsătoriei nu am in-
vocat pretenţii patrimoniale în speranţa soluţionării lor pe cale amiabilă, pe 
baza unui acord privind împărţirea bunurilor.

Până în prezent, după mai multe discuţii purtate cu pârâtul(a) privind îm-
părţirea bunurilor pe calea concilierii, nu s-a reușit atingerea unui compromis, 
motiv pentru care adresez prezenta cerere instanţei de judecată.

Astfel, în timpul căsătoriei am dobândit bunuri proprietate comună în 
devălmășie, și anume 

   (se indică toate bunurile care se solicită a fi partajate,   
    se indică estimativ costul acestora)

.
Ținând seama de principiul egalităţii cotelor-părţi în proprietatea comună 

în devălmășie, inserat în art. 26 din Codul familiei, rog împărţirea lor în mod 
egal, și anume: 

 (se indică modalităţile și variantele de partajare pentru care a optat reclamantul)
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.

În vederea probării faptului că bunurile au fost dobândite în timpul căsăto-
riei și că ele ne aparţin cu drept de proprietate invoc următoarele dovezi

(se indică dovezile, care pot fi: contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat 
eliberat de oficiul cadastral teritorial, acte de repartizare a terenului pentru 
construcţia imobilului etc., se poate face referire și la proba cu martori)

.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 2, 19-21, 25-26, Codul 
familiei, art. 371, art. 373, Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Admiterea acţiunii.
A împărţi bunurile proprietate comună în devălmășie ale subsemnatei(lui)

 și  după cum urmează:

Să mi se atribuie următoarele bunuri:
– 
– 
– , în sumă totală de  lei.

Să i se atribuie pârâtului următoarele bunuri:
– 
– 
– , în sumă totală de  lei.

Încasarea în beneficiul meu din contul pârâtului a cheltuielilor de judecată 
pe care le voi suporta în acest proces.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia certificatului de înregistrare a căsătoriei;
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;
– copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și certificatul de di-

vorţ;
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– acte ce confirmă dreptul de proprietate al soţilor asupra bunurilor: contract 
de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat eliberat de oficiul cadastral teri-
torial, acte de repartizare a terenului pentru construcţia imobilului etc.;

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  
în valoare de  lei);

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind încasarea sumei în temeiul contractului 

de împrumut pecuniar cu titlu oneros

În fapt, la data de , subsemnatul(a) , 
având calitatea de „împrumutător” și pârâtul(a), având calitatea de „împrumu-
tat”, am încheiat un contract de împrumut pecuniar cu titlu oneros, având ca 
obiect transmiterea către ultimul a sumei de  (lei, dolari, euro), 
pe un termen de  ani. În contract a fost stipulată de asemenea plata 
unei dobânzi anuale în mărime de  din suma împrumutată.

Potrivit punctului  al contractului vizat, pârâtul și-a 
asumat obligaţia fermă faţă de mine de a restitui banii la expirarea termenului 
stabilit.

La scadenţă însă, pârâtul nu a executat obligaţia asumată, inclusiv nu a 
achitat dobânda anuală pentru toată această perioadă.

Multiplele solicitări invocate pârâtului de a restitui în mod extrajudiciar 
sumele menţionate, inclusiv prin notificarea scrisă și remisă debitorului, nu 
s-au soldat cu succes.

În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul 
corespunzător și în termenul prevăzut de contractul încheiat.

Totodată, conform art. 871 al. (1), Cod civil, împrumutatul trebuie să resti-
tuie împrumutul în termenul și în modul stabilite de contract.

În consecinţă, consider că pârâtul urmează a fi obligat pe cale judiciară la 
restituirea împrumutului, a dobânzii pentru folosirea împrumutului.

La fel, întrucât pârâtul nu a achitat împrumutul în termenul stipulat, din 
contul acestuia urmează a se încasa și dobânda de întârziere pentru nerestitui-
rea împrumutului în termen.

Astfel, de la scadenţă  a trecut o perioada de  
zile, timp pentru care urmează a se calcula dobânda de întârziere, care la caz 
constituie .



31

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), 867 al. (1), 
871 al. (1), art. 872 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu 

, a sumei împrumutului în mărime de , 
a dobânzii pentru folosirea împrumutului în sumă de  și 
a dobânzii de întârziere pentru nerestituirea împrumutului în termen, care 
constituie , iar în total .

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu a tuturor cheltuielilor de 
judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câţi pârâţi sunt)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia contractului de împrumut (a recipisei);
– se indică alte probe ce confirmă încheierea contractului de împrumut.
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind încasarea sumei în temeiul contractului 

de împrumut pecuniar cu titlu gratuit

În fapt, la data de , subsemnatul(a) , 
având calitatea de „împrumutător”, și pârâtul(a) , având calitatea 
de „împrumutat”, am încheiat un contract de împrumut pecuniar cu titlu gratu-
it, având ca obiect transmiterea către ultimul a sumei de  (lei, 
dolari, euro), pe un termen de  ani.

Potrivit punctului  al contractului vizat, pârâtul și-a asumat 
obligaţia fermă faţă de mine de a restitui banii la expirarea termenului stabilit.

La scadenţă însă, pârâtul nu a executat obligaţia ce îi incumbă.
Multiplele solicitări invocate pârâtului de a restitui în mod extrajudiciar 

sumele menţionate, inclusiv prin notificarea scrisă și remisă debitorului, nu 
s-au soldat cu succes.

În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul 
corespunzător și în termenul prevăzut de contractul încheiat.

Totodată, conform art. 871 al. (1), Cod civil, împrumutatul trebuie să resti-
tuie împrumutul în termenul și în modul stabilite de contract.

În consecinţă, consider că pârâtul urmează a fi obligat pe cale judiciară la 
restituirea împrumutului.

La fel, întrucât pârâtul nu a achitat împrumutul în termenul stipulat, din 
contul acestuia urmează a se încasa și dobânda de întârziere pentru nerestitui-
rea împrumutului în termen.

Astfel, de la scadenţă  a trecut o perioadă de  
zile, timp pentru care urmează a se calcula dobânda de întârziere, care la caz 
constituie .

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), 867 al. (1), 
871 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.
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Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu 

, a sumei împrumutului în mărime de  și 
a dobânzii de întârziere pentru nerestituirea împrumutului în termen care 
constituie , iar în total .

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu a tuturor cheltuielilor de 
judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia contractului de împrumut (a recipisei);
– se indică alte probe ce confirmă încheierea contractul de împrumut;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa;)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind restituirea dublului arvunei

În fapt, la data  am convenit cu pârâtul 
să fie încheiat un contract de vânzare-cumpărare a casei de locuit nr.  din 
str. , care îi aparţine cu drept de proprietate pârâtului. 
(după caz se indică orice alt contract ce urma a fi încheiat)

În confirmarea încheierii contractului i-am transmis pârâtului  
suma arvunei în mărime de  (lei, dolari, euro).

La momentul negocierii, am stabilit condiţia ca contractul de vânzare-
cumpărare nominalizat să fie întocmit în termen de  de la data 
întocmirii înţelegerii cu privire la arvună.

La epuizarea termenului acordat, pârâtul a refuzat să încheie contractul de 
vânzare-cumpărare respectiv.

Conform art. 633 al. (1), Cod civil, dacă pentru neexecutarea contractului 
răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte 
părţi dublul arvunei.

Astfel, ca mijloc de garantare a executării contractului, arvuna este menită 
să tempereze interesul fiecărei părţi contractante de a face tot posibilul pen-
tru ca contractul garantat cu arvună să se execute, căci, în caz de neexecutare 
a contractului, partea vinovată va suporta consecinţele negative, manifestate 
prin plata dublului arvunei de către partea care a primit-o.

Urmare celor menţionate, consider necesar să solicit pe cale judiciară înca-
sarea de la pârât în beneficiul meu a dublului arvunei transmise lui la data de

 în sumă de , care constituie .

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), art. 631 al. 
(1), art. 633 al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
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c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu 

, a sumei de , care constituie mări-
mea dublă a arvunei transmise în vederea garantării executării obligaţiei de a 
încheia contractul de vânzare-cumpărare a casei de locuit nr.  din str. 

.
Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 

de judecată pe care le voi suporta în acest proces.
Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia înţelegerii cu privire la arvună;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind restituirea dublului arvunei în temeiul antecontractului

În fapt, la data de , între subsemnatul(a) 
și  a fost semnat și încheiat un antecontract de vânzare-
cumpărare a bunului imobil, identificat cu nr. cadastral , constând din
construcţie nefinalizată, cu suprafaţa totală de , amplasat 
în .

Conform antecontractului încheiat, pârâtul s-a obligat să încheie cu sub-
semnatul(a), în condiţiile stipulate, contractul de vânzare-cumpărare a bunu-
lui sus-menţionat până la data de .

Actul juridic vizat, în strictă corespundere cu dispoziţia art. 679, Cod civil 
al Republicii Moldova, a fost supus condiţiei de formă obligatorie contractului 
de vânzare-cumpărare convenit, prin autentificare notarială, realizată la Biroul 
Notarului .

Potrivit punctului  al antecontractului, preţul conven-
ţiei finale a fost determinat de către părţi în valoare de  lei, iar 
în vederea asigurării încheierii contractului și garantării executării lui, părţile 
prin punctul  al antecontractului au stipulat instituirea 
arvunei în mărime de  lei.

Precum rezultă din recipisa emisă de pârât, se confirmă în mod incontes-
tabil achitarea de către mine a sumei arvunei convenite, urmând astfel exe-
cutarea obligaţiei principale la data de  prin încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare.

La termenul convenit de către pârât mi-a fost prezentată o notificare prea-
labilă, perfectată în scris, prin care acesta se degrevează de la obligaţiile asu-
mate prin antecontractul din , refuzând astfel încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare cu motivaţia renunţării sale de a vinde bu-
nul imobil menţionat.
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În conformitate cu punctul  al antecontractului înche-
iat, s-a stipulat în mod expres răspunderea contractuală în cazul neexecutării 
obligaţiilor juridice asumate sau în cazul executării necorespunzătoare a aces-
tora, fiind prevăzut că în cazul în care pârâtul în mod unilateral refuză execu-
tarea obligaţiilor contractuale – încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
–, acesta este obligat să-mi restituie dublul arvunei primite.

Reglementări normative similare contractului încheiat sunt reglementate 
și de dispoziţia art. 633, Cod civil al Republicii Moldova, conform căreia dacă 
pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este 
obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei.

În virtutea, art. 572, Cod civil al Republicii Moldova, temeiul executării re-
zidă în existenţa unei obligaţii, art. 514, Cod civil al Republicii Moldova, stipu-
lând că obligaţiile se nasc din contract, inclusiv orice alt act sau fapt susceptibil 
de a le produce în condiţiile legii, obligaţiile urmând a fi executate în modul 
corespunzător, cu bună-credinţă, la locul și în momentul stabilit, reglementări 
similare fiind prescrise și de dispoziţiile art. 512 și 513, Cod civil al Republicii 
Moldova.

În asemenea circumstanţe, pârâtul, pornind de la manifestarea unilaterală 
de a refuza semnarea și încheierea contractului de vânzare-cumpărare conve-
nit prin antecontractul din , urmează a fi obligat să-mi 
restituie arvuna achitată ultimului, în cuantum dublu.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, 66-668, 631, 633, 
Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu 

, a sumei de , care constituie mări-
mea dublă a arvunei achitate în vederea garantării executării obligaţiei con-
form antecontractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil, identificat cu 
nr. cadastral , constând din construcţie nefinalizată, cu 
suprafaţa totală de , amplasat în .

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt)

.
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La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia antecontractului din ;
– copia notificării;
– copia notificării, alte probe;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind restituirea avansului

În fapt, la data de , între subsemnatul 
și  a fost semnat și încheiat un acord de vânzare-cumpărare
a bunului mobil-autoturism de model , identificat cu nr. de
înmatriculare , nr. motorului , nr. caroseriei ,
prin care pârâtul s-a obligat să încheie cu subsemnatul, până la data de 

, contractul de vânzare-cumpărare a bunului sus-menţionat.
Conform acordului, preţul contractului l-am stabilit în sumă de 

lei, iar în vederea asigurării din partea subsemnatului a obligaţiei de procurare a 
autoturismului, am achitat pârâtului un avans în mărime de  lei,
fapt confirmat prin recipisa de recepţionare a banilor perfectată în mod simplu 
la data de .

Prin punctul  al acordului, s-a stabilit că suma avansului se in-
clude în preţul final al autoturismului și constituie parte integrantă a acestuia.

La data convenită, pârâtul m-a anunţat că se degrevează de la obligaţii-
le asumate prin acordul din , refuzând astfel încheierea 
tranzacţiei de vânzare-cumpărare a automobilului.

La solicitarea subsemnatului(ei) privind restituirea avansului achitat în ve-
derea procurării finale a autoturismului, ultimul a refuzat restituirea acestuia, 
invocând lipsa posibilităţii achitării.

În virtutea art. 572, Cod civil al Republicii Moldova, temeiul executării re-
zidă în existenţa unei obligaţii, art. 514, Cod civil al Republicii Moldova, stipu-
lând că obligaţiile se nasc din contract, inclusiv orice alt act sau fapt susceptibil 
de a le produce în condiţiile legii, obligaţiile urmând a fi executate în modul 
corespunzător, cu bună-credinţă, la locul și în momentul stabilit, reglementări 
similare fiind prescrise și de dispoziţiile art. 512 și 513, Cod civil al Republicii 
Moldova.
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În asemenea circumstanţe, pârâtul, pornind de la manifestarea sa unilate-
rală de a renunţa la semnarea și încheierea contractului de vânzare-cumpărare, 
convenit prin acordul din , urmează a fi obligat(ă) la res-
tituirea avansului primit.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, Cod civil al R. 
Moldova, art. 166, 167, Cod de procedură civilă al R. Moldova.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu 

, a sumei de , care constituie avansul achi-
tat conform acordului din .

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia acordului din ;
– copia recipisei de primire a sumei avansului;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind încasarea datoriei și clauzei penale

În fapt, la data de , între subsemnat, având calitatea 
de „vânzător”, și , având calitatea de „cumpărător”, am 
încheiat contractul nr.  privind livrarea (furnizarea) de către vânzător 
în adresa cumpărătorului a unor produse cerealiere de pe cota mea de teren 
echivalent, proprietate privată, în asortimentul, cantitatea și calitatea convenite 
conform anexelor, parte integrantă la contract, cu termen de valabilitate până 
la .

Potrivit punctului  al contractului vizat, cumpărătorul și-a asu-
mat obligaţia fermă faţă de vânzător de a efectua achitarea pentru produsele 
livrate la cota de 100 % în decurs de  zile de la data livrării 
mărfii, iar în decurs de 48 de ore de la achitare să remită pe adresa destinataru-
lui copia dispoziţiei de plată cu confirmarea bancară a decontărilor efectuate.

Astfel, în vederea executării stricte a contractului, pornind de la sarcina de 
livrare solicitată de către pârât în baza , subsemnatul(a) am 
furnizat pe adresa destinatarului cerealele ce constituie obiectul contractual, în 
valoare de  lei, marfă primită de către pârât precum rezultă 
din confirmarea sub semnătură remisă pe adresa subsemnatului.

Ulterior, în data de , de către subsemnat și pârât, în mod repe-
tat, a fost reîncheiat un alt contract de livrare cu nr.  având același obiect 
– livrarea produselor cerealiere de către vânzător pe adresa cumpărătorului în 
asortimentul, calitatea și cantitatea convenite de către părţi conform anexelor, 
parte integrantă la contract, cu termen de valabilitate până la .

De asemenea, în scopul executării stricte a clauzelor contractuale, pornind 
de la sarcina de livrare solicitată de către pârât în baza , sub-
semnatul am furnizat pe adresa destinatarului cerealele ce constituie obiectul 
contractual, în valoare de  lei, marfă primită de către pârât pre-
cum rezultă din confirmarea sub semnătură remisă pe adresa subsemnatului.
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Precum rezultă din chitanţele de plată din , pârâtul a achi-
tat subsemnatului parţial suma de  lei, având obligaţii scadente 
restante faţă de reclamant în mărime totală de  lei.

În contextul declarat, în ceea ce privește contractele de livrare nr.  din 
 și nr.  din  mi-am onorat pe deplin 

obligaţiile contractuale, fapt confirmat prin actele sus-menţionate, iar pârâtul
 și-a onorat obligaţiile pecuniare doar parţial, creându-se 

la momentul actual o datorie debitorială restantă în valoare de  lei, da-
torie recunoscută de către pârât prin notificarea remisă pe adresa mea și prin 
extrasul verificării obligaţiilor reciproce.

În virtutea art. 572, Cod civil al Republicii Moldova, temeiul executării re-
zidă în existenţa unei obligaţii, art. 514, Cod civil al Republicii Moldova, stipu-
lând că obligaţiile se nasc din contract, inclusiv orice alt act sau fapt susceptibil 
de a le produce în condiţiile legii, obligaţiile urmând a fi executate în modul 
corespunzător, cu bună-credinţă, la locul și în momentul stabilite, Reglementă-
ri similare fiind prescrise și de dispoziţiile art. 512 și 513, Cod civil al Republicii 
Moldova.

De asemenea, în conformitate cu punctul  al contractului, 
de către părţi au fost stabilite sancţiuni pentru executarea necorespunzătoare 
sau neexecutarea obligaţiilor contractuale, fiind stipulat că în cazul reţinerii 
plăţilor pentru marfa livrată peste termenul convenţional stabilit, cumpărăto-
rul se obligă să achite vânzătorului o penalitate în mărime de  % 
pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea mărfii neachitate.

Astfel, perioada reţinerii plăţilor privind contractele încheiate constituie 
 zile și, deci, valoarea penalităţii constituie  lei.

Reclamaţia înaintată pârâtului în vederea restituirii în mod extrajudiciar a 
datoriei formate și a penalităţii calculate nu s-a soldat cu succes.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512-514, 572, 666-668, 
Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă al R. Moldova.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului  în beneficiul sub-

semnatului  a sumei de , care consti-
tuie datoria restantă formată în privința contractelor de livrare nr.  din 

 și nr.  din .
Încasarea din contul pârâtului  în beneficiul subsem-

natului  a sumei de , care constituie 
clauza penală pentru întârzierea plăţilor privind contractele de livrare nr.  
din  și nr.  din .
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Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia contractelor din ;
– copia notificării, alte probe;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind compensarea valorii îmbunătăţirilor 
bunului în temeiul contractului de locaţiune

În fapt, la data de , prin contractul încheiat între
, în calitate de locator, și mine , în

calitate de locatar, mi s-a transmis în locaţiune bunul imobil ,
identificat prin nr. cadastral , amplasat în .

Potrivit punctului  al contractului vizat, termenul lo-
caţiunii l-a constituit perioada , chiria fiind stabilită în 
mărime de  lei.

Pornind de la considerentul că perioada locaţiunii depășește termenul de 
3 ani, în corespundere cu dispoziţiile art. 876, Cod civil al Republicii Moldova, 
contractul a fost supus înregistrării cadastrale prin grevarea înscrisă în regi-
strul bunurilor imobile.

Totodată, în temeiul punctului  al contractului de lo-
caţiune, mi-am rezervat dreptul, cu acordul locatorului, de a efectua reparaţia 
capitală a bunului, în conformitate cu proiectul aprobat și existent la momentul 
semnării contractului.

În perioada extinderii raporturilor de locaţiune, am efectuat reparaţia ca-
pitală a construcţiei conform proiectului, în baza contractului de antrepriză 
din , semnat cu . Reparaţia a fost recep-
ţionată de către locator în baza actului de transmitere-predare a lucrărilor, lu-
crările în valoare de  lei fiind achitate în totalitate în baza 
documentelor justificative.

În temeiul punctului  al contractului, locatorul s-a 
obligat ca la expirarea termenului convenţional să restituie locatarului contra-
valoarea îmbunătăţirilor efectuate pentru reparaţia capitală a bunului imobil.

La scadenţa fixată încetării locaţiunii, am eliberat necondiţionat bunul 
imobil închiriat, fără a face uz de retenţie a bunului, semnând actul de trans-
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mitere-predare, însă sub rezerva obligaţiei locatorului de a-mi restitui suma de 
 lei, ce constituie contravaloarea îmbunătăţirilor aduse bunului.

De altfel, suma îmbunătăţirilor a fost acceptată de către pârât, obligaţia 
asumată fiind confirmată prin actul semnat.

La expirarea termenului convenit, locatorul nu și-a executat obligaţia pre-
scrisă, astfel fiind încălcat grav contractul încheiat, iar solicitarea invocată 
pârâtului de a restitui suma îmbunătăţirilor prin notificarea scrisă nu a fost 
admisă.

În temeiul art. 668, Cod civil al R. Moldova, obligaţiile trebuie să fie exe-
cutate în modul corespunzător și în termenul stabilit prevăzut de contractul 
încheiat, iar în corespundere cu dispoziţia art. 512, Cod civil al R. Moldova, 
creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii (de a 
da, a face sau a nu face), iar debitorul este ţinut să o execute.

Totodată, conform art. 909, Cod civil al Republicii Moldova, la expirarea 
termenului contractului de locaţiune, locatarul are dreptul să separe îmbună-
tăţirile, efectuate cu permisiunea locatorului, care pot fi separate fără a se dete-
riora bunul, ori să ceară compensarea valorii lor de către locator dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.

În asemenea circumstanţe, pârâtul se face obligat la achitarea către mine a 
contravalorii îmbunătăţirilor aduse bunului imobil închiriat, efectuată cu per-
misiunea pârâtului și acceptată în echivalent financiar.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, 668, 909 Cod civil, 
art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului  în beneficiul subsem-

natului  a sumei de , ce constituie 
contravaloarea îmbunătăţirilor aduse bunului imobil închiriat, efectuate cu 
permisiunea pârâtului.

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul 
înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii 
câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, 
prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.
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La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia contractului de locaţiune din ;
– copia actului de transmitere-primire a bunului, care certifică caracteristi-

cile bunului închiriat;
– copia actului de inventariere a bunului, alte probe;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind evacuarea locatarului

În fapt, la data de , prin contractul încheiat între
subsemnatul , în calitate de locator, și pârâtul ,
în calitate de locatar, i-a transmis ultimului în locaţiune bunul imobil ,
identificat prin nr. cadastral , amplasat în .

Potrivit punctului  al contractului vizat, termenul locaţiu-
nii l-a constituit perioada , chiria fiind stabilită în mărime 
de  lei.

Pornind de la considerentul că perioada locaţiunii depășește termenul de 
3 ani, în corespundere cu dispoziţiile art. 876, Cod civil al Republicii Moldova, 
contractul a fost supus înregistrării cadastrale prin grevarea înscrisă în regi-
strul bunurilor imobile.

Totodată, în temeiul punctului  al contractului de locaţiune, 
pârâtul s-a obligat ca la expirarea termenului constituirii locaţiunii să elibereze 
necondiţionat bunul imobil deţinut în termen de  zile.

La scadenţa fixată, locatarul nu și-a executat obligaţia asumată, fapt prin 
care a fost încălcat grav contractul încheiat, iar solicitarea invocată pârâtului de 
a restitui bunul imobil prin notificarea scrisă remisă locatarului nu s-a soldat 
cu succes.

În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul 
corespunzător și în termenul stabilit prevăzut de contractul încheiat, iar în co-
respundere cu dispoziţia art. 512, Cod civil, creditorul este în drept să pretindă 
de la debitor executarea unei prestaţii (de a da, a face sau a nu face), iar debito-
rul este ţinut să o execute.

Totodată, conform art. 903, Cod civil, locaţiunea încetează la expirarea ter-
menului contractului, iar în temeiul art. 908, Cod civil al Republicii Moldova, 
după încetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să restituie bu-
nul închiriat, obligaţii imperative neexecutate până în prezent de către pârât.
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De asemenea, perioada ce depășește termenul locaţiunii, expirat la ,
până la momentul depunerii prezentei acţiuni constituie  zile.

Potrivit art. 910, Cod civil al Republicii Moldova, dacă după încetarea ra-
porturilor contractuale locatarul nu restituie bunul închiriat, locatorul este în 
drept să ceară plata chiriei pentru toată durata întârzierii.

În asemenea circumstanţe, pârâtul se face obligat la achitarea către mine și a 
plăţii de chirie pentru perioada folosirii bunului imobil închiriat după expirarea 
locaţiunii, până la momentul transmiterii depline și evacuării bunului închiriat.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512, 668, 903, 910, Cod 
civil, art. 5, 6, 28, 55, 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
A dispune evacuarea pârâtului  din imobilul identifi-

cat prin nr. cadastral , amplasat în , și 
restituirea bunului în proprietatea mea .

A dispune încasarea din contul pârâtului(ei)  în bene-
ficiul meu  a sumei de , ce constituie plata 
chiriei pentru folosirea bunului după încetarea raporturilor contractuale.

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, 
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul 
martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţe)

.
La cerere anexez:

– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia contractului de locaţiune din ;
– copia notificării, alte probe;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind repararea prejudiciului cauzat 

cumpărătorului în cazul evicţiunii

În fapt, la data de , între mine, având calitatea de 
„cumpărător”, și , având calitatea de „vânzător”, a fost 
încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil – apartament cu 

 camere, identificat cu nr. cadastral , ampla-
sat în , la preţul convenit de  lei, achitaţi pe de-
plin vânzătorului, până la semnarea și autentificarea notarială a contractului.

La data de , conform art. 214, 290, 755, Cod civil, 
contractul de vânzare-cumpărare a fost supus înregistrării cadastrale, ceea ce, 
în corespundere cu dispoziţiile art. 321, Cod civil, care stipulează că în cazul 
bunurilor imobile dobândirea dreptului de proprietate se efectuează de la data 
înscrierii în registrul bunurilor imobile, semnifică nașterea dreptului de pro-
prietate privată a subsemnatului asupra bunului imobil procurat, fiind protejat 
drept autentic proprietar în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Precum rezultă din punctul  al contractului, vânzăto-
rul m-a asigurat și a confirmat că bunul imobil tranzacţionat este liber de pre-
tenţii, nu este vândut altor persoane, nu este gajat sau sechestrat și nu constituie 
obiectul vreunui litigiu.

Astfel, din momentul procurării până la instalarea definitivă în aparta-
ment, pentru o perioadă de  luni, am efectuat reparaţia capitală 
a apartamentului, suma reparaţiei fiind de  lei.

Prin investiţiile efectuate în reparaţia apartamentului s-a îmbunătăţit con-
siderabil valoarea acestuia, constituind suma de  lei.

Prin hotărârea Judecătoriei  din , 
devenită definitivă prin decizia Curţii de Apel  din 

 și irevocabilă prin decizia Colegiului Curţii Supreme de 
Justiţie din , cetăţeanul  a fost recu-
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noscut drept autentic proprietar al apartamentului procurat de către mine, do-
bândit anterior semnării contractului menţionat, fiind astfel dispusă obligarea 
mea la înlăturarea obstacolelor create autenticului proprietar la folosirea pro-
prietăţii sale și evacuarea mea din acest imobil.

În temeiul art. 764, Cod civil al Republicii Moldova, vânzătorul este obli-
gat să predea bunul fără vicii de natură juridică (liber de drepturile unui terţ 
asupra lui).

Totodată, în temeiul art. 767, Cod civil al Republicii Moldova, în cazul evic-
ţiunii cumpărătorului în baza drepturilor unui terţ asupra bunului care s-au 
constituit înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzăto-
rul repară prejudiciul cauzat cumpărătorului.

În asemenea circumstanţe și ținând seama de evicţiunea prin contractul de 
vânzare-cumpărare din , pârâtul urmează a fi obligat să-
mi restituie valoarea de  lei, care constituie prejudiciile cauzate 
prin achitarea costului imobilului procurat în temeiul contractului de vânzare-
cumpărare din  și îmbunătăţirile aduse acestuia.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 764-767, Cod civil, art. 
5, 6, 28, 55, 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului  în beneficiul meu 

 a sumei de , ce constituie costul aparta-
mentului și prejudiciul cauzat prin evicţiunea cumpărătorului în contractul de 
vânzare-cumpărare a bunului imobil – apartament cu  camere, 
identificat cu nr. cadastral , amplasat în .

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul 
înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii 
câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, 
prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia contractului de vânzare-cumpărare din ;
– copia extrasului din registrul bunurilor imobile;
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– copiile actelor judecătorești, alte probe;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind repararea prejudiciului material 

cauzat printr-un delict civil

În fapt, , locuiesc la etajul , bloc ,
în același imobil cu pârâtul , care locuiește la etajul superior,
chiar deasupra apartamentului meu, amplasat în .

La data de , pârâtul, uitând robinetul deschis în baia 
apartamentului său, a inundat atât apartamentul său, cât și apartamentul meu 
în întregime.

Întrucât pârâtul a revenit în locuinţa sa, de altfel ca și mine, abia spre seară, 
fiind astfel în imposibilitate de a sesiza inundaţia, iar apa s-a scurs neîntrerupt 
în apartamentul meu pe parcursul întregii zile, faptul s-a soldat cu efecte de-
vastatoare pentru apartamentul meu.

Astfel, au fost umeziţi complet pereţii apartamentului, acesta necesitând 
zugrăvire în întregime și revopsire totală; s-au defectat, de asemenea, următoa-
rele bunuri: , în total remedierile 
fiind estimate la  lei.

Faptele sus-menţionate au fost inspectate prin actul constatator nr.  
din , eliberat de .

Potrivit art. 8, Cod civil al Republicii Moldova, drepturile și obligaţiile ci-
vile apar inclusiv în urma cauzării de prejudicii unei persoane, iar conform art. 
1398, Cod civil al Republicii Moldova, care reglementează temeiurile și condi-
ţiile generale ale răspunderii delictuale, cel care acţionează faţă de altul în mod 
ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial.

Având în vedere împrejurarea că, deși am adresat pârâtului până în prezent 
mai multe notificări privind restituirea pe cale amiabilă a contravalorii preju-
diciului material cauzat, iar ultimul refuză restituirea acesteia, solicit instanţei 
de judecată constatarea culpei pârâtului privind cauzarea de prejudicii mie și 
restituirea pagubelor.
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În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 8, 1398, Cod civil, art. 
166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea din contul pârâtului , în beneficiul meu

, a prejudiciului material cauzat în sumă de  lei.
Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 

de judecată pe care le voi suporta în acest proces.
Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege 
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, 
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul 
martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia actului constatator nr.  din ;
– alte probe ce atestă cuantumul prejudiciului material cauzat;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind repararea prejudiciului material 

cauzat de un izvor de pericol sporit

În fapt, la data de , aproximativ la ora , deplasân-
du-mă cu autoturismul, proprietate privată de model , cu 
numărul de înmatriculare , pe traseul , 
în direcţia , am fost implicat într-un accident rutier, prin 
tamponare frontală, cu un autoturism de model , cu nu-
mărul de înmatriculare , în urma căruia mi-au fost pro-
vocate leziuni corporale, constatate prin fișa medicală și certificatul medical 
emise în acest sens.

Totodată, autoturismul meu a fost grav avariat, constând în defecţiunea 
totală a  și parţială a .

Conform înscrisurilor aferente constatării accidentului rutier, precum și de-
ciziei de sancţionare cu privire la faptul invocat, se confirmă în mod incontesta-
bil culpa șoferului autoturismului de model  cu numărul de 
înmatriculare , ce aparţine cu drept de proprietate pârâtului(ei).

În vederea reabilitării sănătăţii și a urmării unui tratament medical, am 
suportat cheltuieli în mărime de  lei (se anexează bonurile de 
plată), iar pentru reparaţia autoturismului, conform facturii, am achitat suma 
de  lei.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 8, 1398, 1410, Cod civil, 
art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
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Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul 
înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii 
câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, 
prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia deciziei de sancţionare (a sentinţei de condamnare) ;
– probe ce atestă cuantumul prejudiciului material cauzat;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind repararea prejudiciului moral 

cauzat de un izvor de pericol sporit

În fapt, la data de , aproximativ la ora , deplasân-
du-mă cu autoturismul, proprietate privată de model , cu 
numărul de înmatriculare , pe traseul , 
în direcţia , am fost implicat într-un accident rutier, prin 
tamponare frontală, cu un autoturism de model , cu nu-
mărul de înmatriculare , în urma căruia mi-au fost pro-
vocate leziuni corporale, constatate prin fișa medicală și certificatul medical 
emise în acest sens.

Totodată, autoturismul meu a fost grav avariat, constând în defecţiunea 
totală a  și parţială a .

Conform înscrisurilor aferente constatării accidentului rutier, precum și de-
ciziei de sancţionare cu privire la faptul invocat, se confirmă în mod incontes-
tabil culpa șoferului autoturismului de model , cu numărul de 
înmatriculare , ce aparţine cu drept de proprietate pârâtului(ei).

În vederea reabilitării sănătăţii și a urmării unui tratament medical, am 
suportat cheltuieli în mărime de  lei (se anexează bonuri-
le de plată), iar pentru reparaţia autoturismului, conform facturii, am achitat 
suma de  lei.

La momentul producerii accidentului, pârâtul avea încheiat un contract 
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu Compania de Asigurări 

, care mi-a fost achitat.
Totodată, pârâtul refuză să-mi reparare prejudiciul moral cauzat prin ac-

ţiunile sale culpabile, care s-au manifestat prin stare de stres și frustrare ținând 
seama de împrejurările în care s-a produs accidentul rutier, precum și prin 
consecinţele afective. Or, prejudiciul afectiv constă în suferinţe psihice cauzate 
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prin lezarea sentimentelor de afecţiune, care cuprind suferinţele psihice deter-
minate de rănirea, mutilarea, desfigurarea, de limitarea sau privarea tempora-
ră de anumite drepturi, cât și orice alte suferinţe psihice similare.

Conform art. 1398 al. (1), Cod civil, cel care acţionează faţă de altul în mod 
ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile 
prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.

Pârâtul  a fost recunoscut vinovat de comiterea contra-
venţiei administrative prevăzute de art. 124 al. (2), CCA, și anume pentru în-
călcarea regulilor de circulaţie rutieră.

Conform art. 255 al. (1), CCA, partea vătămată este persoana căreia i s-a pri-
cinuit prin contravenţie administrativă o daună morală, fizică sau materială.

Conform art. 1422 al. (1), Cod civil, în cazul în care persoanei i s-a cau-
zat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la 
drepturile ei personale nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de 
legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la 
reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.

În atare împrejurări, deoarece repararea prejudiciului moral în acest caz 
este prevăzută de legislaţie, odată ce norma de drept enunţată reglementea-
ză expres dreptul la dauna morală al persoanei prejudiciate în urma comiterii 
unei contravenţii administrative, consider că pârâtul urmează a fi obligat la 
plata despăgubirilor morale.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 8, 1398 al. (1), art. 1422 
al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Obligarea pârâtului  la repararea prejudiciului moral 

cauzat în urma accidentului rutier prin încasarea în beneficiul meu a echiva-
lentului bănesc în sumă de  lei.

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul 
înţelege să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii 
câți pârâţi sunt, dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, 
prenumele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.
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La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia deciziei de sancţionare (a sentinţei de condamnare) ;
– probe ce atestă suferinţele morale;
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa;)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind revendicarea bunului imobil

În fapt, subsemnatul(a)  sunt proprietarul bunului 
imobil – apartamentul nr. , situat în , 
str. , individualizat cu nr. cadastral  în teme-
iul contractului de vânzare-cumpărare încheiat între , în 
calitate de vânzător, și mine, în calitate de cumpărător, cu respectarea condiţiei 
de formă prin autentificare notarială.

La data de , conform art. 214, 290, 755, Cod civil, 
contractul de vânzare-cumpărare a fost supus înregistrării cadastrale, ceea ce, 
în corespundere cu dispoziţiile art. 321, Cod civil, care stipulează că în cazul 
bunurilor imobile dobândirea dreptului de proprietate se efectuează de la data 
înscrierii în Registrul bunurilor imobile, semnifică deci nașterea dreptului de 
proprietate privată al subsemnatului asupra bunului imobil procurat, fiind 
protejat drept autentic proprietar în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Potrivit clauzelor contractuale, predarea-primirea locuinţei se realizează 
la data semnării și autentificării contractului cu rezerva eliberării necondiţio-
nate a spaţiului de către vânzător în termen de 30 de zile de la data încheierii 
contractului.

La expirarea termenului, obligaţia contractuală nu a fost onorată însă, 
adresându-mă pârâtului(ei) cu solicitarea eliberării bunului imobil, ultimul(a) 
a refuzat onorarea solicitării, amânând unilateral executarea obligaţiei, în de-
trimentul dreptului de proprietate privată legal constituit.

Conform art. 315-316 al. (1), Cod civil, proprietatea în condiţiile legii este 
inviolabilă și garantată, proprietarul dispunând de posesia, folosinţa și dispo-
ziţia asupra bunului.

Conform art. 374 al. (1), Cod civil, proprietarul este în drept să-și revendice 
bunurile aflate în posesiunea nelegitimă a altuia.
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În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 316 art. (1), art. 374 al. 
(1), Cod civil, art. 40, 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii privind apărarea dreptului de proprietate.
Revendicarea dreptului meu de proprietate asupra apartamentului situat în 

, str. , prin evacuarea pârâtului
, pe care îl posedă și de care se folosește fără drept, cu res-

tituirea acestui bun în proprietatea mea.
Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 

de judecată pe care le voi suporta în acest proces.
Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină acţiunea: dacă reclamantul înţelege să facă 
dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, 
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul 
martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– probe ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului (adeverinţă 

asupra imobilului, certificat eliberat de organul cadastral despre înregistra-
rea imobilului, contractul de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb, certifi-
cat de drept de moștenitor etc.);

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  
în valoare de  lei);

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind revendicarea bunului mobil

În fapt,  sunt proprietarul bunurilor mobile: 
, amplasate în apartamentul nr. , 

situat în , str. .
În temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. din , 

încheiat între mine, în calitate de vânzător, și pârât, în calitate de cumpărător, 
apartamentul sus-indicat i-a fost înstrăinat ultimului.

Conform clauzelor contractuale, prescrise de punctul , 
s-a convenit că predarea și primirea locuinţei se va realiza la data semnării și 
autentificării contractului de vânzare-cumpărare, cu rezerva dreptului sub-
semnatului de a depozita bunurile mobile sus-enunţate pentru un termen de 30 
de zile, timp în care eu, subsemnatul, urma să-mi achiziţionez o altă locuinţă.

La data convenită m-am adresat pârâtului cu solicitarea de a-mi restitui 
bunurile mobile depozitate în locuinţa devenită proprietatea pârâtului, însă 
acesta a refuzat să-și onoreze obligaţia asumată.

Conform art. 315-316 al. (1), Cod civil, proprietatea în condiţiile legii este 
inviolabilă și garantată, proprietarul dispunând de posesia, folosinţa și dispo-
ziţia asupra bunului.

Conform art. 374 al. (1), Cod civil, proprietarul este în drept să-și revendice 
bunurile aflate în posesiunea nelegitimă a altuia.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 316 art. al (1), art. 374 
al. (1), Cod civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii privind apărarea dreptului de proprietate.
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Revendicarea bunurilor  din posesia nelegitimă a pâ-
râtului prin obligarea pârâtului să mi le predea.

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu și a tuturor cheltuielilor 
de judecată pe care le voi suporta în acest proces.

Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină acţiunea: dacă reclamantul înţelege să facă 
dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, 
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul 
martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– probe ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor (pașapoarte, 

chitanţe, facturi, bonuri de plată, copia hotărârii judecătorești, contracte 
de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb etc.);

– probe ce confirmă că bunurile se află la pârât (acte, scrisori etc.);
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
acţiunea oblică

În fapt, sunt creditorul debitorului  care îmi datorează
     (numele, prenumele)

suma de  lei, creanţă care este certă, lichidă și exigibilă,
  (suma)

fapt ce se confirmă prin hotărârea judecătoriei  din
       (instanţa)

, pronunţată la  și devenită 
 (data)     (data)

definitivă la .
   (data)
Pârâtul  are o datorie faţă de debitor în sumă de
  (se indică pârâtul)

, pe care nu o restituie în mod benevol. Debitorul este
 (suma)

insolvabil și, știindu-se urmărit, refuză cu rea-credinţă să intenteze acţiunea 
civilă împotriva pârâtului, pentru a recupera suma datorată, pe care eu aș pute-
o urmări în vederea executării creanţei pe care o am împotriva sa. Din consi-
derentele expuse, având un interes serios și legitim, mă văd obligat ca în locul 
debitorului să chem în judecată pe pârât prin prezenta acţiune.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe prevederile art. 599 al. (1), Cod civil, 
art. 166-167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Încasarea în beneficiul  de la 
    (se indică pârâtul)  (se indică debitorul)
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a sumei de . Încasarea de la  în
  (suma)    (se indică pârâtul)

beneficiul meu a cheltuielilor de judecată.
Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi: 

(se arată dovezile pe care se sprijină acţiunea: dacă reclamantul înţelege să facă 
dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt, 
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul 
martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei)

.

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– probe ce confirmă că reclamantul este creditorul debitorului;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Judecătoria /Curtea de Apel 
  (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind contestarea actului administrativ

În fapt, 
(se enunţă starea de fapt, indicându-se actul administrativ contestat, în ce constă ilega-
litatea sa, consecinţele negative pe care le produce și valoarea prejudiciului cauzat etc.)

.
Acţiunea mea este întemeiată pe 
  (se indică temeiurile de anulare a actului administrativ prevăzute   
   de art. 26 din Legea contenciosului administrativ)

fie actul administrativ este ilegal în fond, ca fiind contrar prevederilor legii

  (se dezvoltă alegaţiile reclamantului în acest sens și se indică 
  legea căreia îi este contrar actul administrativ contestat)

fie actul administrativ este ilegal, ca fiind emis cu încălcarea competenţei

  (se dezvoltă alegaţiile reclamantului în acest sens)

fie actul administrativ este ilegal, ca fiind emis cu încălcarea procedurii

  (se dezvoltă alegaţiile reclamantului în acest sens)

fie prin actul administrativ enunţat mi s-a cauzat o vătămare gravă a dreptului 
meu 

  (se dezvoltă alegaţiile reclamantului în acest sens)
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fie pârâtul refuză nejustificat rezolvarea cererii mele
.

  (se dezvoltă alegaţiile reclamantului în acest sens)
Prin acţiunile sale pârâtul mi-a cauzat un prejudiciu material în sumă de

, care urmează a fi restituită de către pârât. De asemenea
(se indică suma)

urmează a fi perceput de la pârât și prejudiciul moral în sumă de .
                   (se indică suma)
Procedura prealabilă am respectat-o 
   (se dezvoltă alegaţiile reclamantului în acest sens și se indică  
   argumentele ce confirmă respectarea procedurii prealabile)

.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 3, 16, 19, 25 al. (3) și (4), 
art. 26. al.  lit.  din Legea contenciosului administrativ nr. 793-
XIV din 10.02.2000, art. 166-167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor spuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
Anularea  emis de  la data
 (se indică actul administrativ contestat)        (autoritatea publică emitentă)

de  privind .
 (data)   (obiectul actului administrativ)
fie obligarea  de a 
  (se indică pârâtul)    (se indică cerinţele)

De a percepe de la  prejudiciul material în sumă de .
  (se indică pârâtul)            (suma)
Prejudiciul moral în sumă de  și cheltuielile de judecată.
     (suma)

La cerere anexez:
– copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia actului administrativ;
– copia cererii prealabile și răspunsul la cererea prealabilă;
– alte probe ce confirmă ilegalitatea actului administrativ contestat și cuan-

tumul prejudiciului material și moral cauzat.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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Judecătoria /Curtea de Apel 
  (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume)

domiciliul 
  (domiciliul sau reședinţa)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul 
   (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind contestarea actului administrativ

(reîncadrarea în muncă)

În fapt, la  am fost angajat la  în
  (data)    (denumirea organizaţiei)

calitate de .
  (funcţia deţinută)
Prin  am fost concediat conform art. 86, al. ,
  (se indică actul)

lit. , Codul muncii, pentru .
     (temeiul concedierii)
Consider că am fost concediat nelegitim, deoarece

(se enunţă starea de fapt, indicându-se actul administrativ contestat, în ce constă ilega-
litatea sa, consecinţele negative pe care le produce și valoarea prejudiciului cauzat etc.)

.

Prin concediere ilegală mi-a fost cauzată o daună morală, pe care o solicit 
de a fi percepută de la pârât în mărime de .

      (suma)

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 3, 16, 19, 25 al. (3) și (4), 
art. 26. al.  lit.  din Legea contenciosului administrativ nr. 793-
XIV din 10.02.2000, art. 166-167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor spuse,
c e r

Admiterea acţiunii.
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Anularea  emis de  la data
 (se indică actul administrativ contestat)      (autoritatea publică emitentă)

de  privind .
 (data)           (obiectul actului administrativ)
Reîncadrarea în muncă în funcţia de .
            (se indică funcţia)

De a percepe de la  în beneficiul meu a salariului
   (se indică pârâtul)

mediu pentru perioada absenţei forţate de la lucru în mărime de .
        (suma)
De a percepe de la  în beneficiul meu prejudiciul
   (se indică pârâtul)

moral în sumă de  și cheltuielile de judecată.
   (suma)

La cerere anexez:
– copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;
– copia actului administrativ;
– alte probe ce confirmă ilegalitatea actului administrativ contestat și cuan-

tumul prejudiciului material și moral cauzat.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)

Data  Semnătura 
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CERERI 

ÎN PROCEDURA 

SPECIALĂ
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind constatarea faptelor care au valoare juridică

În fapt, 
    (se enunţă starea de fapt)

.

În asemenea împrejurări, am nevoie să se constate 

 (se indică faptul a cărui constatare se solicită și scopul solicitării)

.
Întrucât 
  (se indică cauza imposibilităţii de a obţine documentele cuvenite)

.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 281 al. (1), lit. ,

 (se indică temeiul legal ce vizează faptul solicitat pentru constatare)
Cod de procedură civilă, art. 282-285, Cod de procedură civilă.
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Urmare a celor menţionate,
c e r

Să se constate faptul .
    (se indică faptul solicitat pentru constatare)

Pentru dovedirea faptului juridic a cărui constatare o cer prin prezenta ce-
rere și în vederea dovedirii imposibilităţii obţinerii documentelor necesare, cer 
citarea și audierea în calitate de martori: (trebuie să se arate numele, prenumele și 
domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei).

1. 
2. 

La cerere cu titlu de probă atașez și următoarele înscrisuri:
1. 
2. 

La cerere anexez:
– copiile de pe cerere și de pe înscrisuri;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind constatarea faptului acceptării unei 

succesiuni și locul ei de deschidere

În fapt: la  a decedat ,
  (ziua, luna, anul) (se indică ruda, fie ascendenţii sau descendenţii ș. a.)

după decesul căruia a rămas patrimoniul succesoral, ce se compune din

.
   (se indică masa bunurilor succesorale)
După decesul defunctului(ei), am intrat în posesiunea patrimoniului suc-

cesoral 

.
(se enunţă starea de fapt și se face referire la dovezile ce adeveresc faptul intrării în 
posesiune, și anume administrarea, asigurarea, exercitarea folosinţei asupra bunurilor 
succesorale, perceperea chiriei de la locatarii care locuiesc în casa defunctului, achitarea 
cheltuielilor comunale aferente imobilului din masa succesorală, plata impozitelor și 
alte acte ce demonstrează intenţia moștenitorului de a accepta moștenirea)

Astfel, deși prin acţiunile mele am acceptat în mod tacit moștenirea, biroul
notarial  a invocat incertitudinea dovezilor prezentate

 și a refuzat să-mi elibereze certificatul de moștenitor.
(se dezvăluie motivele)
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Persoanele interesate nu au nici un fel de obiecţii în privinţa cererii formu-
late și nu pretind la patrimoniul succesoral rămas după decesul .

                 (nume, prenume)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1516 al. (3), al. (4), Cod 
civil, art. 281 al. (1) lit. f), Cod de procedură civilă, art. 284, Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Să se constate faptul acceptării succesiunii de către mine
 după decesul lui .

(se indică numele, prenumele și patronimicul) (se indică numele, prenumele)

Să se constate locul deschiderii succesiunii după decesul lui ,
       (numele, prenumele)

.
  (se indică domiciliul celui care a lăsat moștenirea, fie,    
 dacă acesta nu este cunoscut, locul unde se află bunurile succesorale)

Pentru dovedirea faptului juridic a cărui constatare o cer prin prezenta ce-
rere, cer citarea și audierea în calitate de martori: (trebuie să se arate numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, datele necesare citării lor în faţa instanţei)

1. 
2. 

La cerere cu titlu de probă atașez și următoarele înscrisuri:
1. copia certificatului de deces al celui ce a lăsat moștenirea;
2. probe ce confirmă vocaţia succesorală (copia certificatului de naștere, de 

căsătorie etc.);
3. actul de inventariere a patrimoniului succesoral;
4. probe ce confirmă acceptarea succesiunii prin intrare în posesia bunurilor 

succesorale.
5. ;
6. .

La cerere anexez: și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 



74

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind constatarea paternităţii în cazul decesului pretinsului tată

În fapt, 
    (se enunţă starea de fapt)

din , am locuit împreună cu ,
(se indică luna, anul)           (numele, prenumele, potenţialul tată)

care a decedat la . La , am născut
  (se indică data decesului)  (ziua, luna, anul)

un fiu (o fiică).

Faptul că defunctul a recunoscut paternitatea în privinţa copilului
 se confirmă prin 

 (se invocă dovezi ce confirmă convieţuirea mamei cu pretinsul tată, 
 alte dovezi ce dovedesc faptul că în timpul vieţii decedatul a recunoscut 
 paternitatea în privinţa copilului, de întreţinere și educare a copilului)

.

În asemenea împrejurări, am nevoie să se constate faptul paternităţii

(se indică cauzele și scopul ce a determinat necesitatea stabilirii faptului paternităţii)

.
Persoanele interesate nu au nici un fel de obiecţii în privinţa cererii for-

mulate.
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În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 48 din Codul familiei, art. 
281 al. (1) lit. d), Cod de procedură civilă, art. 284, Cod de procedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Să se constate paternitatea lui 
            (se indică numele, prenumele și numele tatălui,

  ziua, luna, anul nașterii lui, locul de naștere, naţionalitatea)
în privinţa copilului meu .

             (prenumele și numele copilului, data, luna, anul și locul nașterii copilului)

Pentru dovedirea faptului juridic a cărui constatare o cer prin prezenta ce-
rere, cer citarea și audierea în calitate de martori: (trebuie să se arate numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, datele necesare citării lor în faţa instanţei).

1. 
2. 

La cerere cu titlu de probă atașez și următoarele înscrisuri:
1. 
2. 

La cerere anexez:
– copiile de pe cerere și de pe înscrisuri;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data de  

în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind încuviinţarea adopţiei

În fapt, eu 
  (numele, anul, luna și ziua nașterii, domiciliul adoptatorului)

    (se enunţă starea de fapt)

.
Doresc să adopt un copil 

(se indic numele, anul, luna și ziua nașterii, domiciliul – locul de aflare – al adoptatului, 
datele de anchetă referitoare la părinţi, datele despre fraţii și surorile adoptatului)

.
Adopţia o motivez cu următoarele 

   (se indică temeiurile adopţiei)

.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 286-293, Cod de pro-
cedură civilă.
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Urmare a celor menţionate,
c e r

Să fie admisă cererea cu privire la adopţie și să se încuviinţeze adopţia co-
pilului minor 

(se indic numele, anul, luna și ziua nașterii, domiciliul – locul de aflare – al adoptatului, 
datele de anchetă referitoare la părinţi, datele despre fraţii și surorile adoptatului)

de către mine .
  (numele, anul, luna și ziua nașterii, domiciliul adoptatorului)

La cererea de adopţie anexez:
a) copia de pe certificatul de naștere al adoptatorului (în cazul adopţiei de 

către o persoană necăsătorită);
b) copia de pe certificatul de căsătorie al adoptatorilor (în cazul adopţiei de 

către persoane căsătorite);
c) consimţământul scris al celuilalt soţ (sau înscrisul care confirmă divorţul 

și faptul că foștii soţi nu convieţuiesc cel puţin un an, în cazul adopţiei de 
către un soţ, dacă anexarea unui astfel de act este imposibilă, în cerere se 
indică dovezile care confirmă faptul);

d) adeverinţa de sănătate a adoptatorilor;
e) certificatul de la locul de muncă al adoptatorului privind funcţia deţinută 

și cuantumul salariului sau copia de pe declaraţia veniturilor sau un alt act 
similar;

f) copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul de folosinţă sau dreptul 
de proprietate al adoptatorului asupra unui spaţiu locativ.

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind declararea persoanei dispărută fără urmă

În fapt, 
(se enunţă starea de fapt ce a determinat sesizarea de către petiționar a instanței de judecată)

.

Având în vedere că 
      (se indică scopul solicitării privind declararea persoanei dispărută fără urmă)

, sunt nevoit să cer pe cale judecătorească declararea
lui  drept persoană dispărută fără urmă.

(se indică numele, prenumele anul, luna și ziua nașterii)

În ceea ce privește circumstanţele care ar dovedi absenţa pot comunica ur-
mătoarele: 

.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 49 al. (1), Cod civil, art. 
297-298, Cod de procedură civilă.
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Urmare a celor menţionate,
c e r

Declararea lui ,
   (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii,   
   originea, ultimul domiciliul și loc de muncă)

 drept persoană dispărută fără urmă.

La cerere cu titlu de probă atașez următoarele înscrisuri:
1. 
2. 

Pentru probarea faptului absenţei, cer invitarea în ședinţa de judecată a ur-
mătorilor martori: (trebuie să se arate numele, prenumele și domiciliul martorilor, datele 
necesare citării lor în faţa instanţei).

1. 
2. 
3. 
4. 

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind declararea persoanei decedată

În fapt, 
 (se enunţă relaţiile petiţionarului cu presupusul decedat (de rudenie), starea 
 de fapt ce a determinat sesizarea de către petiționar a instanței de judecată)

.

Având în vedere că 
   (se indică scopul solicitării declarării persoanei decedate)

, sunt nevoit să cer pe cale
judecătorească declararea lui ,

              (se indică numele, prenumele anul, luna și ziua nașterii)
drept persoană decedată.

În ceea ce privește circumstanţele care ar dovedi ameninţarea ei cu moar-
tea sau care dau temei de a prezuma că a decedat în urma unui anumit accident, 
pot comunica următoarele 

.
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În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 52 al. (1), Cod civil, art. 
297-298, Cod de procedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Declararea lui ,
  (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii,originea,   
    ultimul domiciliul și loc de muncă)

drept persoană decedată.

La cerere cu titlu de probă atașez următoarele înscrisuri:
1. 
2. 

Pentru probarea faptului și a împrejurărilor dispariţiei, absenţei cer invita-
rea în ședinţa de judecată a următorilor martori: (trebuie să se arate numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, datele necesare citării lor în faţa instanţei).

1. 
2. 
3. 
4. 

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind declararea incapacităţii persoanei

În fapt,  îmi este 
 (se indică numele, prenumele persoanei) (se indică legăturile de rudenie

.
ale petiţionarului cu persoana în privinţa căreia se solicită recunoașterea incapacităţii)

Începând cu 
  (se enunţă perioada în care a început manifestarea tulburării psihice  
  – a bolii mintale sau deficienţei mintale – și starea de fapt ce a   
  determinat sesizarea de către petiționar a instanței de judecată)

.
Având în vedere că persoana în urma unei tulburări psihice (boli mintale 

sau deficienţe mintale) nu poate conștientiza sau dirija acţiunile sale

 (se expun circumstanţele care adeveresc că aceasta suferă de o tulburare 
 psihică în urma căreia nu poate conștientiza ori dirija acţiunile sale)

.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 24 al. (1), Cod civil, art. 
302-307, Cod de procedură civilă.
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Urmare a celor menţionate,
c e r

Declararea lui ,
  (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei care

 drept persoană incapabilă.
se solicită să fie recunoscută incapabilă)

La cerere cu titlu de probă atașez următoarele înscrisuri (probe ce confirmă că 
persoana are tulburări psihice sau deficienţe mintale, cum ar fi: extras din certificatul me-
dical, certificate privind starea sănătăţii, alte informaţii ce confirmă tulburarea psihică):

1. 
2. 

În vederea probării incapacităţii, rog să fie dispusă efectuarea unei exper-
tizei psihiatrice.

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind declararea capacităţii persoanei

Prin hotărârea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost admisă cererea lui  privind declararea lui
   (nume, prenume sau denumirea)

 drept persoană incapabilă.
(se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei)

Asupra lui  a fost instituită tutela .
  (nume, prenume)   (nume, prenume sau denumirea)

Drept temei pentru declararea incapacităţii a servit 
.

(se enunţă manifestarea tulburării psihice (bolii mintale sau deficienţei mintale)

În prezent,  poate conștientiza și dirija acţiunile sale
  (nume, prenume)

(se indică date despre starea sănătăţii, se invocă dovezi ce justifică încetarea   
 temeiurilor care au determinat declararea incapacităţii persoanei)

.

Din considerentele enunţate, conform art. 24 al. (3), Cod civil, art. 308 al. 
(2), Cod de procedură civilă,
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c e r

1. A-l recunoaște pe ,
          (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei)

 drept persoană capabilă.

2. În faza pregătirii pricinii pentru examinare, rog să fie reclamat cu titlu de 
probă extrasul fișei medicale a lui .

          (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei)

La cerere atașez cu titlu de probă următoarele înscrisuri:
1. Copia hotărârii de declarare a persoanei drept incapabile;
2. Raportul de expertiză psihiatrică cu privire la starea sănătăţii persoanei 

declarate incapabile;
3. ;
4. .

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind limitarea în capacitatea de exerciţiu

În fapt, la  m-am căsătorit cu ,
           (se indică ziua, luna și anul)   (numele, prenumele)

cu care domiciliez și în prezent.
Din căsătorie au rezultat copiii 

.
  (numele, prenumele, ziua, luna și anul nașterii copiilor)

Soţul este angajat ,
            (locul de muncă, funcţia deţinută, instituţia sau organizaţia unde lucrează)

având un salariu în mărime de  lei.

Timp de , în urma consumului abuziv
  (se indică perioada de timp)

de alcool (sau a consumului de droguri și de alte substanţe psihotrope), acesta 
înrăutăţește starea materială a familiei, din care considerente consider că ur-
mează a fi limitat de către instanţa de judecată în capacitatea de exerciţiu

(se indică alte circumstanţe care adeveresc că persoana face abuz de băuturi alcoolice sau 
consumă droguri sau alte substanţe psihotrope, înrăutăţind starea materială a familiei)

.

În legătură cu consumul abuziv de alcool (sau cu consumul de droguri și de 
alte substanţe psihotrope),  se află în evidenţa medicului-narcolog.

   (numele, prenumele)
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În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 25 al. (1), Cod civil, art. 
302-307, Cod de procedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

A-l recunoaște pe 
  (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei care  
  se solicită să fie recunoscut drept limitată în capacitatea de exerciţiu)

 drept persoană limitată în capacitatea de exerciţiu.

La cerere atașez cu titlu de probă următoarele înscrisuri (probe ce confirmă 
faptul că persoana face abuz de băuturi alcoolice sau consumă droguri și alte substanţe psi-
hotrope; copia hotărârilor privind aplicarea sancţiunilor administrative, copia ordinului de 
eliberare din serviciu pentru consum de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope; con-
cluzia medicală etc.; certificatul privind starea materială a persoanei; acte privind veniturile 
familiei și probe ce confirmă că persoana înstrăinează bunurile familiei pentru procurarea 
băuturilor alcoolice sau a drogurilor etc.):

1. 
2. 

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind anularea limitării în capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

Prin hotărârea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost admisă cererea lui  privind limitarea în capacitatea
           (nume, prenume sau denumirea)

de exerciţiu a lui .
  (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei)
Asupra lui  a fost instituită curatela .
  (nume, prenume)   (nume, prenume sau denumirea)

Drept temei pentru limitarea în capacitatea de exerciţiu a lui a servit
.

 (se enunţă circumstanţele ce au determinat limitarea capacităţii de exerciţiu)

După emiterea hotărârii menţionate  a conștientizat
          (nume, prenume)

comportamentul său negativ și, pe cale de consecinţă, a efectuat o cură de tra-
tament (staţionar/ambulatoriu) împotriva (alcoolismului, narcomaniei). Astfel, 
până în prezent, el nu folosește substanţe narcotice (fie alcool) timp de

.
   (se indică perioada de timp)

Din considerentele enunţate, conform art. 25 al. (3), Cod civil, art. 308 al. 
(1), Cod de procedură civilă,
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c e r

1. Anularea limitării capacităţii de exerciţiu lui .
          (se indică numele, prenumele, anul, luna și ziua nașterii persoanei)

La cerere atașez cu titlu de probă următoarele înscrisuri:
1. Copia hotărârii de limitare a persoanei în capacitatea de exerciţiu;
2. Raportul de expertiză psihiatrică cu privire la starea sănătăţii persoanei 

limitate în capacitatea de exerciţiu;
3. ;
4. .

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar 
   (nume, prenume)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind reconstituirea procedurii judiciare pierdute

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă/respinsă
    (denumirea instanţei)

cererea de chemare în judecată a  împotriva lui
    (nume, prenume sau denumirea)

 cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În fapt, 
    (se enunţă starea de fapt)

.
În pricina civilă nominalizată am deţinut calitatea procesuală de .
La examinarea pricinii au mai participat , care au
     (nume, prenume sau denumirea)

deţinut calitatea procesuală de .
În ceea ce privește procedura judiciară pierdută mai pot comunica

.
(se indică circumstanţele cunoscute petiţionarului, de dispariţie a procedurii judiciare, 
locul de aflare a cópiilor de pe documentele procedurii pierdute, deţinătorii acestor 
cópii, documentele a căror reconstituire o solicită petiţionarul, alte date, documentele 
care au fost eliberate persoanelor fizice și organizaţiilor până la pierderea procedurii, 
copiile de pe ele, alte certificate și documente importante pentru soluţionarea pricinii)
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Reconstituirea procedurii judiciare pierdute îmi este necesară pentru

(se indică scopul sesizării instanței de judecată privind reconstituirea procedurii 
judiciare pierdute)

.
Pricina a fost soluţionată în fond printr-o hotărâre (sau printr-o încheiere 

de încetare a procesului).

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 335-343, Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Intentarea procedurii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute.

Să se reconstituie total (sau parţial)  pierdut
           (se indică procedura sau actul de procedură judiciară 
    a cărei reconstituire o solicită petiţionarul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la ,
  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

prin care acţiunea a fost .
    (soluţia emisă)

La cerere atașez cu titlu de probă și următoarele înscrisuri:
1. 
2. 

Pentru reconstituirea procedurii judiciare pierdute, cer invitarea în ședinţa 
de judecată a următoarelor persoane: (trebuie să se arate numele, prenumele și domi-
ciliul martorilor, datele necesare citării lor în faţa instanţei).

1. 
2. 
3. 
4. 

Petiționar 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI PRIVIND 

ELIBERAREA 

ORDONANŢEI
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Creditorul 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind eliberarea ordonanţei judecătorești

În fapt, 
 (se indică circumstanţele de fapt și motivele care justifică interesul părţii 
  de a sesiza instanţa de judecată în procedura în ordonanţă)

.
Având în vedere că 
(se indică esenţa pretenţiei specificate în art. 345, Cod de procedură civilă, se face 
referire la documentele ce confirmă temeinicia pretenţiei; suma ce urmează a fi 
încasată sau bunul ce urmează a fi revendicat, în temeiul legii sau al contractului,   
   valoarea lui, despăgubirile și penalităţile)

.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 345 lit. , art. 350-
351, Cod de procedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Eliberarea unei ordonanţe judecătorești prin care să se dispună

(se indică pretenţia în temeiul căreia se solicită emiterea ordonanţei, fie suma încasată;
bunul ce urmează a fi revendicat, valoarea lui; despăgubirile și penalităţile încasate; 
taxa de stat)

de la debitorul .
(se indică numele de familie și prenumele debitorului sau denumirea debitorului)

În confirmarea temeiniciei pretenţiei, la cerere, cu titlu de probă, depun 
următoarele înscrisuri:
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1. 
2. 

Anexez la cerere și dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din 
data de  în valoare de  lei).

Creditor 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 

* În ordonanţa de încasare a pensiei de întreţinere a copilului minor, în afară de datele menţionate la 
art. 351 al. (1) lit. a), b), c), d), e) și h), Cod de procedură civilă, se indică locul și data nașterii debito-
rului, locul lui de muncă, domiciliul, numele și data nașterii fiecărui copil pentru care se încasează 
pensie de întreţinere, sumele ce urmează a fi încasate lunar și termenul lor de încasare.
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Debitorul 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind anularea ordonanţei judecătorești

În fapt, la , creditorul  a depus
          (data)  (nume, prenume sau denumirea)

împotriva mea în instanţa de judecată o cerere privind eliberarea unei ordo-
nanţe judecătorești.

Drept temei pentru eliberarea ordonanţei judecătorești a fost invocat art. 
345 lit. , Cod de procedură civilă.

În baza cererii creditorului la  de către judecătorul
    (denumirea instanţei)

Judecătoriei  a fost eliberată ordonanţa
  (numele, prenumele judecătorului)

judecătorească, prin care s-a dispus 

.

Împotriva ordonanţei judecătorești emise și nemijlocit împotriva pretenţii-
lor admise, îmi exprim dezacordul, care se manifestă prin următoarele obser-
vaţii, de care rog judecătorul să ţină cont:

1. ;
  (se dezvăluie obiecţiile invocate)

2. ;
3. ;
4. .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 353 al. (1), Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
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c e r

Anularea ordonanţei judecătorului Judecătoriei  din
              (denumirea instanţei)

.
 (data)

În confirmarea temeiniciei cererii în anulare formulate, cu titlu de probă, 
depun următoarele înscrisuri:

1. 
2. 

Debitor 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Creditorul 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind expedierea ordonanţei judecătorești organului de executare

În fapt, la , am depus la Judecătoria 
           (data)    (denumirea instanţei)

împotriva lui  o cerere privind eliberarea unei ordonanţe
 (nume, prenume, sau denumirea)

judecătorești privind .
            (se indică pretenţia invocată în condiţiile art. 345, Cod de procedură civilă)

În baza cererii depuse la  de către judecătorul
     (data)

 a fost eliberată ordonanţa judecătorească solicitată,
(numele, prenumele)

prin care s-a dispus 
   (se indică cuprinsul ordonanţei judecătorești)

.

Termenul de contestare a ordonanţei judecătorești a fost indicat de 10 zile 
din momentul primirii copiei de ordonanţă.

Copia de pe ordonanţă judecătorească a fost expediată și primită de debitor
la , fapt ce se confirmă prin .

 (data)         (se indică mijloacele de comunicare ce asigură  
    veridicitatea obiecţiilor și primirea copiei la timp)

.

Întrucât în termenul stabilit debitorul 
      (nume, prenume, denumirea)

nu a prezentat obiecţii, în conformitate cu art. 354 al. (2), Cod de procedură 
civilă, art. 27, Cod de executare,
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c e r

Expedierea ordonanţei judecătorului Judecătoriei  din
       (denumirea instanţei)

 privind 
 (data)   (se indică pretenţia admisă prin ordonanţă:

 încasarea unei sume de bani sau revendicarea de bunuri imobiliare)
în beneficiul meu de la debitorul  organului

    (se indică numele de familie și prenumele 
    debitorului sau denumirea debitorului)

de executare în raza căruia își are domiciliul debitorul .
                    (se indică organul de executare competent)

Creditor 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI PRIVIND 

EXECUTAREA 

HOTĂRÂRILOR
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Creditorul 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind eliberarea mai multor titluri executorii

Prin hotărârea Judecătoriei  din  a fost
    (denumirea instanţei)         (data)

admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
Având în vedere că 
   (se indică circumstanţele care justifică eliberarea mai multor  
   titluri executorii consemnate în art. 15, Cod de executare)

,
în vederea executării hotărârii menţionate, a apărut necesitatea de a elibera mai 
multe titluri executorii.

Din considerentele enunţate, conform art. 15, Cod de executare,

c e r
Eliberarea a  titluri executorii, în baza hotărârii
  (se indică numărul solicitat)

Judecătoriei  din  în pricina civilă
  (denumirea instanţei)  (data)

la cererea de chemare în judecată a  împotriva
           (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
În confirmarea temeiniciei cererii, cu titlu de probă depun următoarele în-

scrisuri:
1. 
2. 

Creditor 
  (nume, prenume sau denumirea)
Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la creditorul/
organul de executare 
  (nume, prenume sau denumirea,   

     calitatea procesuală în proces)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind eliberarea duplicatului titlului executoriu

Prin hotărârea Judecătoriei  din  a fost
    (denumirea instanţei)         (data)

admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că titlul executoriu nr.  din ,
                   (data)

eliberat de Judecătoria  la data de ,
   (denumirea instanţei)   (data)

în temeiul hotărârii sus-menţionate, a fost pierdut (sau deteriorat), conform

  (se dezvoltă circumstanţele de fapt în acest sens)

,
art. 21, Cod de executare,

c e r

Eliberarea duplicatului titlului executoriu eliberat în baza hotărârii 
Judecătoriei  din  în pricina civilă

  (denumirea instanţei)  (data)
la cererea de chemare în judecată a  împotriva

            (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la .

(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În confirmarea temeiniciei cererii, cu titlu de probă depun următoarele în-
scrisuri:
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1. 
2. 

Creditor (organul de executare) 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind contestarea rezultatelor licitaţiei

Prin hotărârea Judecătoriei  din  a fost
    (denumirea instanţei)           (data)

admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În temeiul hotărârii enunţate a fost emis titlul executoriu nr.  din
 prin care s-a dispus 

 (data)
.

 (se indică actele la care a fost obligat debitorul conform hotărârii judecătorești)

Astfel, în baza titlului executoriu enunţat, la cererea creditorului urmăritor
 din data de  a fost declanșată

(nume, prenume sau denumirea)   (data)
procedura de executare.

În scopul asigurării executării documentului executoriu prin încheierea 
executorului judecătoresc din data de  s-a dispus aplicarea 
sechestrului pe 

                (mijloacele bănești sau bunurile debitorului cărora li se dă o enumerare)

.
Ulterior, la data de , am aflat că bunurile ce ne aparţin 

și asupra cărora a fost aplicat sechestru au fost vândute lui  
      (nume, prenume sau denumirea)

la licitaţia din  organizată de executorul judecătoresc,
   (data)

la un preţ de , în temeiul procesului-verbal din data de
 și actului de primire-predare din .
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Consider că licitaţia a avut loc cu încălcarea legislaţiei, și anume
.

(se indică normele de drept invocate în favoarea contestării rezultatelor licitaţiei)

În particular, împotriva rezultatelor licitaţiei invoc următoarele obiecţii, de 
care rog instanţa de judecată să ţină cont:

1. ;
  (se dezvăluie obiecţiile invocate)

2. ;
3. ;
4. .

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 138, Cod de execu-
tare,

c e r

Declararea nulităţii procesului-verbal privind 
din ; actelor de primire-predare a 
din .

În confirmarea temeiniciei cererii în contestare formulate, cu titlu de probă 
depun următoarele înscrisuri:

1. 
2. 

Debitor/ Creditor 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind schimbarea modului și ordinii de executare

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă
     (denumirea instanţei)

cererea de chemare în judecată a  împotriva
          (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Conform hotărârii menţionate am fost obligat 
.

(se indică actele la care a fost obligat: pierderea unei sume de bani, adjudecarea unui bun ș. a.)

La  mi s-a expediat încheierea executorului judecătoresc
          (data)

privind declanșarea procedurii de executare, prin care mi s-a fixat un termen 
de executare benevolă până la .

       (data)
Având în vedere faptul că există circumstanţe care fac executarea dificilă 

sau imposibilă, 
 (se indică circumstanţele ce justifică schimbarea modului și ordinii de executare)

,
care nu-mi permit să execut hotărârea instanţei de judecată (încheierea de con-
firmare a tranzacţiei) în modul stabilit, în conformitate cu art. 252, Cod de 
procedură civilă, art. 72, Cod de executare,

c e r

Schimbarea modului și ordinii de executare a hotărârii (încheierii)
Judecătoriei  din  în pricina civilă

  (denumirea instanţei)  (data)
la cererea de chemare în judecată a  împotriva

            (nume, prenume sau denumirea)
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lui  cu privire la , după
(nume, prenume sau denumirea)       (obiectul acţiunii)

cum urmează .
    (se indică modalitatea)

În vederea probării cererii de schimbare a modului sau ordinii de executare 
anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:

1. 
2. 
3. 

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind întoarcerea executării silite

Prin hotărârea Judecătoriei  din  a fost
    (denumirea instanţei)           (data)

admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Hotărârea judecătorească a fost dispusă spre executare imediată și respec-
tiv a fost executată la data de  (sau hotărârea a rămas de-
finitivă prin neatacare).

Astfel, în temeiul hotărârii judecătorești menţionate s-a încasat din contul 
meu în beneficiul lui  suma de  lei

  (nume, prenume, calitatea procesuală)
(sau am transmis bunuri (se indică ce bunuri anume), sau au fost vândute bunurile 
mobile, fapt ce se confirmă prin procesul-verbal de transmitere a sumei (bunu-
rilor) nr.  din .

Prin decizia instanţei de apel/recurs  din 
a fost 

(se indică actele de dispoziţie ale instanţei (anularea hotărârii executate, rejudecarea 
pricinii, adoptarea unei noi hotărâri privind admiterea parţială a acţiunii sau respinge-
rea ei, emiterea unei încheieri de încetare a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol)

.

Hotărând/dispunând , instanţa
            (se indică actele de dispoziţie ale instanţei)

de apel/recurs, contrar prevederilor art. 154 al. (1), Cod de executare, a omis să 
se pronunţe asupra întoarcerii executării hotărârii anterioare executate.

Astfel, în lipsa unei dispoziţii care să rezolve modalitatea întoarcerii exe-
cutării și deoarece actele de executare făcute de mine în puterea unei asemenea 
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hotărâri sunt desfiinţate de drept, consider că am dreptul la întoarcerea execu-
tării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 155 al. (2), Cod de 
executare,

c e r

Întoarcerea executării hotărârii (deciziei) 
            (denumirea instanţei)

din , pronunţată în pricina civilă la cererea de chemare
           (data)

în judecată a  împotriva lui 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Obligarea lui  să-mi restituie suma de  lei
 (nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală)

(sau, în funcție de cerinţele formulate, să-mi restituie bunurile transmise 
 /sau, dacă restituirea bunurilor în natură este imposibilă, res-

tituirea contravalorii acestor bunuri în mărime de  lei), care au 
fost încasate sau transmise din contul meu în beneficiul lui ,

                 (nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală)
în cadrul executării hotărârii (deciziei)  din ,

     (denumirea instanţei) (data)
pronunţată în pricina civilă de faţă.

Anexez la cerere:
– hotărârea Judecătoriei  din ;
– decizia Curţii de Apel  din ;
– decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Su-

preme de Justiţie din ;
– hotărârea (încheierea) Judecătoriei  din , 

pronunţată după rejudecare;
– procesul-verbal de ridicare a sumei nr. ;
– procesul-verbal nr.  de transmitere a bunurilor .

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind contestarea actelor executorului judecătoresc

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei  din 
     (denumirea instanţei)      (data)

a fost admisă cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la .
  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

În temeiul hotărârii enunţate a fost emis titlul executoriu nr.  din
 prin care s-a dispus .

(data)
.

(se indică actele la care a fost obligat debitorul conform hotărârii judecătorești)

Astfel, în baza titlului executoriu enunţat, la data de 
am depus o cerere către pârât prin care am solicitat declanșarea procedurii de 
executare.

Prin încheierea executorului judecătoresc din  s-a re-
fuzat primirea pentru executare a documentului executoriu menţionat, pe mo-
tiv că .

(se indică temeiul de refuz)

Consider că emiterea încheierii executorului judecătoresc privind refuzul 
de a primi documentul executoriu pentru executare s-a realizat cu ignorarea 
normelor de drept din considerentele ce urmează 

(se indică obiectul și motivele unei astfel de contestaţii ce a determinat promovarea  
de către parte a unei contestaţii la executare și se face referire la mijloacele de dovadă  
  ce confirmă caracterul neîntemeiat și ilegal al încheierii)

.
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În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 161 al. (1), Cod de exe-
cutare.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Anularea încheierii executorului judecătoresc  al
       (nume, prenume)

Oficiului de Executare  din 
        (data)

privind refuzul de primire a titlului executoriu spre executare (sau se indică,
după caz, alte acte contestate) nr.  din data de  și 
obligarea primirii lui spre executare cu declanșarea procedurii de executare 
(sau se indică, după caz, alte cerinţe pornind de la obiectul actelor contestate).

În confirmarea temeiniciei cererii mele privind contestarea, cu titlu de pro-
bă, depun următoarele înscrisuri:

1. 
2. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
privind ridicarea sechestrului

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei  din 
     (denumirea instanţei)       (data)

a fost admisă cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la .
  (nume, prenume sau denumirea)      (obiectul acţiunii)

În temeiul hotărârii enunţate a fost emis titlul executoriu nr.  din
 prin care s-a dispus .

        (data)
.

(se indică actele la care a fost obligat debitorul conform hotărârii judecătorești)

Astfel, în baza titlului executoriu enunţat, la cererea creditorului urmăritor
 din data  a fost declanșată

(nume, prenume sau denumirea)
procedura de executare.

În scopul asigurării executării documentului executoriu prin încheierea 
executorului judecătoresc din  s-a dispus aplicarea seche-
strului pe 

          (mijloacele bănești sau bunurile debitorului cărora li se dă o enumerare)

.
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Prin actul de executare enunţat mi-a fost încălcat un drept recunoscut de 
lege, din care considerente formulez contestaţie la executare, având ca obiectiv 
scoaterea de sub urmărire a bunurilor 

      (se enumeră bunurile)
ce îmi aparţin cu titlu de proprietate sau de posesie.

Dreptul de proprietate asupra bunurilor menţionate se confirmă prin

.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 161 al. (2), Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare a celor menţionate,
c e r

Ridicarea sechestrului de pe bunurile sechestrate în baza încheierii execu-
torului judecătoresc  din .

      (nume, prenume, organul de executare)            (data)

În confirmarea temeiniciei acţiunii formulate, cu titlu de probă depun ur-
mătoarele înscrisuri:

1. 
2. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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CERERI ÎN CADRUL 

EXAMINĂRII 

PRICINILOR CIVILE
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Președintele ședinței 
Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/Pârât/Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

Domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Dosarul nr. 

CERERE
privind examinarea pricinii în ședinţă secretă

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Din considerentul că pe parcursul examinării pricinii vor fi puse în discu-
ţie circumstanţe ce ţin de aspecte ale vieţii mele particulare, ceea ce îmi poate 
afecta onoarea și demnitatea, în conformitate cu art. 23 al. (3), Cod de proce-
dură civilă,

c e r

Examinarea pricinii  în ședinţă secretă.

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Președintele ședinței 
Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/Pârât/Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

Domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Dosarul nr. 

CERERE
privind examinarea pricinii într-o limbă acceptabilă 

pentru majoritatea participanţilor la proces

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că noi, în calitate de reclamanţi, vorbim limba  
la fel ca și ceilalţi participanţi la proces, în conformitate cu art. 24 al. (3), Cod 
de procedură civilă,

c e r e m

Desfășurarea procesului în limba .

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind conexarea revendicărilor conexe

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Totodată, în cererea de chemare în judecată a fost formulată și o cerinţă ce 
ţine de competenţa instanţei de contencios administrativ, și anume .

Având în vedere faptul că revendicările formulate sunt conexe și întrucât 
pretenţia ce ţine de contestarea actului administrativ intră în sfera de compe-
tenţă a judecătoriei, în conformitate cu art. 31, Cod de procedură civilă,

c e r

Conexarea acestor revendicări și examinarea tuturor acestor pretenţii într-
un singur proces.

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la primirea acţiunii reconvenţionale

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
       (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Faţă de acţiunea enunţată, formulez o acţiune reconvenţională, și în con-
formitate cu art. 42 al. (2), Cod de procedură civilă,

c e r

de a primi spre examinare cererea reconvenţională pentru a fi judecată cu ac-
ţiunea iniţială.

Anexă: acţiunea reconvenţională.

Pârât 
 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind strămutarea pricinii

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că ,
   (se enunţă motivul ce justifică strămutarea judecării pricinii)

în conformitate cu art. 43 al. , lit. , Cod de procedură civilă,

c e r

Strămutarea judecării cauzei la .
     (se indică instanţa solicitată)

În susţinerea cererii de strămutare, prezint următoarele probe:
1. 
2. 
3. 

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/Pârât/Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind recuzarea judecătorului, expertului, 

specialistului, interpretului și grefierului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
Având în vedere că 
(se enunţă motivul ce justifică recuzarea și se dezvoltă argumentele în susţinerea lui)

,
în conformitate cu art. 50 al. , lit. , Cod de procedură civilă* (se indică 
expres temeiul de recuzare prevăzut de norma enunţată),

c e r
Admiterea cererii de recuzare a  

(judecătorului, expertului, specialistului, interpretului, grefierului – se indică numele, pre-
numele și calitatea pe care o are în cadrul completului de judecată sau al procesului persoana 
recuzată) și examinarea pricinii (sau, participarea unui alt) de un alt .

Cererea de recuzare o întemeiez pe următoarele dovezi:
1. 
2. 
3. 

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 

* În cazul în care se formulează o cerere de recuzare împotriva expertului sau specialistului, se invocă 
și temeiule prevăzute de art. 51 al. (2), Cod de procedură civilă.
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la oferirea posibilităţii de a lua cunoștinţă 

de materialele dosarului, de a face extrase și cópii de pe ele

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În legătură cu necesitatea apărută (în eventualitatea pregătirii apărării faţă 
de acţiunea intentată împotriva mea – în cazul în care cererea este depusă de 
pârât), în conformitate cu 56 al. (1), Cod de procedură civilă,

c e r

Admiterea de a lua cunoștinţă de materialele dosarului, de a face extrase și 
cópii de pe înscrisurile aflate la dosar.

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind atragerea în proces în calitate de coparticipant

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere faptul că 

  (se indică și se dezvoltă temeiul și motivul coparticipării 
   procesuale obligatorii sau facultative)

,
în conformitate cu art. 62 al. (2) lit. , art. 63, Cod de procedură civilă (se 
indică expres temeiul prevăzut de normele enunţate),

c e r

Introducerea în cauză în calitate de  
      (copârât sau coreclamant)

a .
(nume, prenume, domiciliul)

Amânarea judecării cauzei și citarea în proces a sus-numiţilor.

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces 

în calitate de intervenient principal

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În fapt, 

(se enunţă starea de fapt, motivul sau motivele pe care se întemeiază cererea de intervenţie 
în interes propriu și care ar justifica admiterea sa și deci interesul introducerii acesteia)

.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 65, Cod de procedură 
civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Încuviinţarea cererii de intervenţie în nume propriu în prezentul proces și 
examinarea concomitentă a acţiunii iniţiale și celei de intervenţie, cu dispune-
rea comunicării ei părţilor din proces. Admiterea în fond a acţiunii formulate 
prin cererea de intervenţie în nume propriu, și anume 

      (se indică revendicările indicate)

Depun acţiunea în  exemplare, unul pentru instanţă și 
celelalte pentru a fi comunicate părţilor din proces.
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Anexez chitanţa nr.  din , în valoare de  
lei, reprezentând taxa de stat, precum și următoarele înscrisuri (se enunţă aces-
tea, dacă se depun).

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 

* – Potrivit dispoziţiilor art. 65 al. (2), Cod de procedură civilă, acţiunea de intervenţie către una sau 
ambele părţi se înaintează în modul prevăzut de prezentul cod. Astfel, în privinţa condiţiilor de formă, 
cererea de intervenţie se asimilează cu cele necesare cererii de chemare în judecată. Drept urmare, 
intervenţia în interes propriu va trebui să întrunească toate condiţiile de formă prevăzute de art. 166, 
Cod de procedură civilă.        
– În partea introductivă a cererii se indică doar numele, prenumele solicitantului, întrucât terţul 
devine parte în procesul civil (la caz, intervenient), doar din momentul încuviinţării cererii de in-
tervenţie în proces.
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

CERERE
cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces 

în calitate de intervenient accesoriu

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
        (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că 

  (se indică motivele care justifică interesul intervenientului 
  pe care-l are de a sprijini apărarea uneia dintre părţi)

,
în conformitate cu art. 67, Cod de procedură civilă,

c e r

Admiterea în calitate de intervenient accesoriu de partea ,
                 (se indică partea căreia i se alătură)

în prezentul proces și să dispuneţi comunicarea părţilor din proces și în fond 
să 

.
(admiteţi sau să respingeţi acţiunea, după cum sprijină apărarea reclamantului sau a pârâtului)

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 



127

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la permiterea înlocuirii părţii cu succesorul în drepturi

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
       (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că 
  (se indică motivele care justifică succesiunea în drepturi procedurale  
 și care dovedesc că poate pretinde aceleași drepturi ca partea care a ieșit din   
 raportul juridic litigios sau din raportul stabilit prin hotărâre judecătorească)

,
în conformitate cu art. 70, Cod de procedură civilă,

c e r
Admiterea prezentei cereri și înlocuirea lui 
            (calitatea procesuală, nume, prenume)

cu succesorul lui în drepturi procedurale , domiciliat
      (nume, prenume)

în .
Dispunerea amânării judecării cauzei cu citarea în proces a lui 
                 (nume, prenume)

în calitate de  a sus-numitului (ei).
     (se indică calitatea procesuală)
Dovada prezentei cereri o fac cu .
                 (se indică și se anexează probele ce confirmă temeinicia cererii 
   de înlocuire a părţii cu succesorul în drepturi procedurale)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Procuratura 
   (denumirea instanţei)

de la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la intentarea acţiunii în apărarea 

drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime

În fapt, 
           (se prezintă motivul care justifică această acţiune și temeiul care confirmă  
  necesitatea intentării ei în numele solicitantului de către procuror)

.
Din considerentele enunţate, în conformitate cu art. 7 al. (2), art. 71 al. (2), 

Cod de procedură civilă, art. 8 din Legea cu privire la procuratură nr. 118-XV 
din 14 martie 2003,

c e r

Intentarea unui proces civil în apărarea drepturilor și intereselor mele legiti-
me împotriva lui  cu privire la .

  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Necesitatea intentării de către procuror a unei asemenea acţiuni în intere-
sul meu o probez cu următoarele dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de 
probă)

1. 
2. 
3. 
4. 

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Autoritatea publică/ Organizația 
(se indică autoritatea publică sau organizația sesizată)

de la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la intentarea acţiunii în apărarea 

drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime

În fapt, 
(se prezintă motivul care justifică această acţiune și temeiul care confirmă necesitatea 
intentării ei în numele solicitantului de către autoritatea publică, organizaţia sesizată)

.
Din considerentele enunţate, în conformitate cu art. 7 al. (2), art. 73, Cod 

de procedură civilă,
c e r

Intentarea unui proces civil în apărarea drepturilor și intereselor mele legi-
time împotriva lui  cu privire la .

  (nume, prenume sau denumirea)      (obiectul acţiunii)

Necesitatea intentării de către  a unei asemenea
   (se indică autoritatea publică sau organizaţia sesizată)

acţiuni în interesul meu o probez cu următoarele dovezi: (se enumeră înscrisurile 
anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 
3. 
4. 

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Petiționar 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la intervenirea în proces pentru a depune concluzii

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
      (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că 
                (se indică motivele care justifică interesul juridic și necesitatea 
               pe care le are autoritatea publică pentru depunerea concluziilor)

,
în conformitate cu art. 74, Cod de procedură civilă,

c e r e m

Încuviinţarea prezentei cereri și admiterea în proces a autorităţii publice
 pentru depunerea concluziilor asupra pricinii în curs 

de examinare.

 (denumirea autorității publice)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces a reprezentantului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
       (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Consider necesar ca interesele și drepturile mele în proces să fie apărate de 
un reprezentant, și anume de dl , motiv pentru care,

    (nume, prenume sau denumirea)
în conformitate cu art. 75, art. 80, Cod de procedură civilă,

c e r

Încuviinţarea intervenirii în proces a reprezentantului meu .
      (nume, prenume sau denumirea)
Despre locul, data și ora ședinţei de judecată rog să fie înștiinţat reprezen-

tantul respectiv.

La cerere anexez 
 (se indică documentele ce atestă legalitatea reprezentării judiciare convenţionale,  
  fie procură sau ordinul avocatului sau alte acte prevăzute de lege)

se confirmă împuternicirile lui de reprezentare.

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la numirea din oficiu a reprezentantului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Având în vedere că 
   (se indică temeiul legal care se justifică numirea din oficiu  
  a reprezentantului și se dezvoltă motivele solicitantului în acest sens)

, în conformitate cu art. 77, lit. , Cod 
de procedură civilă,

c e r

Numirea din oficiu a unui reprezentant avocat.

În vederea probării cererii de numire din oficiu a unui reprezentant al meu, 
anexez următoarele dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 
3. 
4. 

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind scutirea integrală sau parţială de plata taxei de stat

În legătură cu apariţia unui litigiu susceptibil de a fi examinat în instanţa 
de judecată, am întocmit o cerere de chemare în judecată împotriva lui

 cu privire la  pe care
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

intenţionez să o depun în instanţă.
Valoarea acţiunii constituie  lei.
         (se indică suma)
În consecinţă, la depunerea cererii de chemare în judecată urmează să achit 

taxa de stat în mărime de  lei.
(n. a. – după caz, această acţiune se impune cu o taxă de stat în mărime de

 lei.)
Având în vedere că 
   (circumstanţele care justifică scutirea de plata taxei de stat)

nu-mi permit să achit (integral sau parţial) taxa de stat, în conformitate cu art. 
85 al , lit. , Cod de procedură civilă (se indică temeiul legal),

c e r
Scutirea mea de plata taxei de stat (sau de plata unei părţi) la depunerea 

cererii de chemare în judecată, în mărime de  lei.
În vederea probării cererii de scutire, anexez următoarele dovezi: (se enume-

ră înscrisurile anexate cu titlu de probă)
1. 
2. 
3. 
4. 

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind amânarea sau eșalonarea plăţii taxei de stat

În legătură cu apariţia unui litigiu susceptibil de a fi examinat în instanţa 
de judecată, am întocmit o cerere de chemare în judecată împotriva lui

 cu privire la  pe care
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

intenţionez să o depun în instanţă.
Valoarea acţiunii constituie  lei.
        (se indică suma)
În consecinţă, la depunerea cererii de chemare în judecată urmează să achit 

taxa de stat în mărime de  lei. (n. a. – după caz, această 
acţiune se impune cu o taxă de stat în mărime de  lei.)

Având în vedere că 
   (circumstanţele care justifică scutirea de plata taxei de stat)

nu-mi permit să achit (integral sau parţial) taxa de stat, în conformitate cu art. 
85 al , lit. , Cod de procedură civilă (se indică temeiul legal),

c e r
Amânarea/ eșalonarea plăţii taxei de stat la depunerea cererii de chemare în 

judecată, în mărime de  lei, până la / 
timp de .

În vederea probării cererii de amânare/eșalonare, anexez următoarele do-
vezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 
3. 
4. 

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la restituirea taxei de stat

La  am depus la Judecătoria 
  (data)     (denumirea instanţei)

o cerere de chemare în judecată împotriva lui  cu privire
     (nume, prenume sau denumirea)

la .
(obiectul acţiunii)

Având în vedere că 
   (se indică temeiul legal care justifică restituirea taxei de stat  
    și se dezvoltă motivele solicitantului în acest sens)

,
în conformitate cu art. 89 al. , lit. , Cod de procedură civilă,

c e r

Restituirea (integrală/ parţială) a taxei de stat în mărime de  
lei, achitată la depunerea cererii de chemare în judecată.

În vederea probării cererii de restituire a taxei de stat, anexez următoarele 
dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la 
 (se indică nume, prenume, calitatea procesuală   

    în proces: martor, expert, specialist, interpret)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind compensarea cheltuielilor suportate în legătură 

cu prezentarea martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor

În perioada , am fost
  (se indică termele de prezentare în ședinţele de judecată)

invitat în calitate de  la examinarea pricinii civile
  (martor, expert, specialist, interpret)

intentate de  împotriva lui 
       (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

În legătură cu prezentarea mea în instanţa de judecată, consider că urmea-
ză a mi se compensa cheltuielile suportate, care se prezintă sub formă de 

 (se indică tipul cheltuielilor-de deplasare, cazare, diurnă, salariu)

din care considerente, în temeiul art. 91, Cod de procedură civilă,

c e r

Compensarea cheltuielilor suportate de mine în mărime de 
lei în legătură cu prezentarea mea în instanţa de judecată la examinarea pricinii 
civile intentate de  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la .

  (obiectul acţiunii)

În vederea probării cererii enunţate, anexez următoarele dovezi: (se enumeră 
înscrisurile anexate cu titlu de probă)
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1. 
2. 

(martor, expert, specialist, interpret)-(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la 
  (se indică numele, prenumele,
  calitatea procesuală în proces)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind introducerea sumelor pentru plata 

martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

La  am solicitat citarea în ședinţa de judecată a .
    (data)                 (martorului, specialistului, expertului, interpretului)

Următorul termen al ședinţei de judecată a fost fixat pentru .

Urmare a celor menţionate, în conformitate cu art. 92, Cod de procedură 
civilă,

c e r

Încuviinţarea introducerii pe contul de depozit al instanţei de judecată a 
sumelor ce urmează a fi achitate 

                   (martorului, specialistului, expertului, interpretului)
în mărime de  lei.

 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Consider că acţiunea a fost intentată împotriva mea cu rea-credinţă de către 
, iar în această perioada de examinare a pricinii

(se indică numele, prenumele)
am fost prejudiciat, din care considerente, în conformitate cu art. 95, Cod de 
procedură civilă,

c e r

Încasarea din contul  în beneficiul meu a unei
   (nume, prenume sau denumirea)

despăgubiri pentru timpul de muncă pierdut în perioada ,
în mărime de  lei.

În vederea probării cererii enunţate, anexez următoarele dovezi: (se enumeră 
înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 



140

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În legătură cu refuzul pârâtului de a soluţiona litigiul pe cale amiabilă (n. 
a. sau, după caz, caracterul neîntemeiat al acţiunii intentate) am suportat chel-
tuieli de asistenţă juridică în mărime de  lei, care urmează 
a fi încasate în beneficiul meu de la .

   (se indică numele, prenumele, calitatea procesuală în proces)

În conformitate cu art. 96, Cod de procedură civilă,

c e r

Încasarea din contul  în beneficiul meu a cheltuielilor
  (nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală)

de asistenţă juridică suportate în acest proces în mărime de  lei.
În vederea probării cererii enunţate, anexez următoarele dovezi: (se enumeră 

înscrisurile anexate cu titlu de probă)
1. 
2. 

 (se indică numele, prenumele)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind încasarea în beneficiul pârâtului a cheltuielilor de judecată 

în cazul renunţării la acţiune a reclamantului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

La  reclamantul  a depus o cerere
  (data)         (nume, prenume sau denumirea)

de renunţare la acţiune.
Având în vedere faptul că renunţarea la acţiune a fost făcută de reclamant 

după ce cererea de chemare în judecată mi-a fost comunicată, în conformitate 
cu art. 97 al. (1), Cod de procedură civilă,

c e r

Obligarea reclamantului  la toate cheltuielile
             (nume, prenume sau denumirea)

de judecată pe care le-am suportat în legătură cu intentarea acestui proces în 
mărime de  lei, cheltuieli ce se compun din 
și care urmează a fi încasate în beneficiul meu.

În vederea probării cererii enunţate, anexez următoarele dovezi: (se enumeră 
înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 

Pârât 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind încasarea cheltuielilor de judecată în cazul 

renunţării la acţiune a reclamantului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

La  am depus o cerere de renunţare la acţiune.
Având în vedere faptul că renunţarea la acţiune am făcut-o în legătură cu 

executarea benevolă de către pârât  a cerinţelor formulate
    (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui după comunicarea cererii de chemare în judecată, în conformita-
te cu art. 97 al. (2), Cod de procedură ciivlă,

c e r
Obligarea pârâtului  la toate cheltuielile
   (nume, prenume sau denumirea)

de judecată pe care le-am suportat în legătură cu intentarea acestui proces în mă-
rime de  lei, cheltuieli ce se compun din  și 
care urmează a fi încasate în beneficiul meu.

În vederea probării cererii enunţate, anexez următoarele dovezi: (se enumeră 
înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind repartizarea cheltuielilor de judecată în cazul încheieri tranzacţiei

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
       (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

La  am depus o tranzacţie.
Având în vedere faptul că la încheierea tranzacţiei am prevăzut modul de 

repartizare a cheltuielilor de judecată, inclusiv a sumei cuvenite reprezentan-
tului pentru asistenţă juridică, în conformitate cu art. 97 al. (4), Cod de proce-
dură civilă,

c e r e m

Repartizarea cheltuielilor de judecată conform clauzei prevăzute în tranz-
acţie după cum urmează 

   (se enunţă condiţiile prevăzute în acest sens de tranzacţie)
Anexă: copia actului de tranzacţie.

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la schimbarea de către parte a domiciliului sau a sediului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În prezentul proces deţin calitatea procesuală de .
În cererea de chemare în judecată domiciliul (sediul) meu a fost indicat la 

.

Având în vedere că după pornirea procesului mi-am schimbat domiciliul 
(sau sediul), în conformitate cu art. 107, Cod de procedură civilă,

Vă comunic noul meu domiciliu (sediu), drept urmare solicit: de a mă 
înștiinţa pe viitor la adresa .

    (se indică adresa domiciliului, sediului)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 



145

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind prelungirea termenului de procedură

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
Prin încheierea Judecătoriei  din ,
    (denumirea instanţei)  (data)

mi s-a oferit termen de  zile pentru îndeplinirea actului de 
procedură .

  (se indică actul de procedură ce urmează a fi îndeplinit)
Din motiv că ,
     (se indică motivele care justifică prelungirea termenului actului de procedură)

nu am posibilitate să îndeplinesc actul de procedură în termenul stabilit de in-
stanţă, în conformitate cu art. 115, Cod de procedură civilă,

c e r
prelungirea termenului de procedură stabilit de instanţa de judecată pentru 

 pe un termen de încă  zile.
(se indică actul de procedură ce urmează a fi îndeplinit)

Motivele invocate în vederea prelungirii termenului de îndeplinire a actu-
lui de procedură le probez cu următoarele dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate 
cu titlu de probă)

1. 
2. 
3. 
4. 

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind repunerea în termenul de procedură

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

La  trebuia să .
 (data)   (se indică actul de procedură ce trebuia îndeplinit)
Din motiv că 
  (se indică circumstanţele ce au determinat omiterea termenului
   de îndeplinire a actului de procedură)

m-am aflat într-o împrejurare care, mai presus de voinţa mea, m-a împiedicat 
să îndeplinesc actul de procedură în termen, în conformitate cu art. 116, Cod 
de procedură civilă,

c e r
Repunerea în termenul de .
             (se indică actul de procedură pentru care se solicită repunerea în termen)
Motivele invocate în vederea repunerii în termen a îndeplinirii actului de 

procedură le probez cu următoarele dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu 
de probă)

1. 
2. 
3. 
4. 

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind administrarea înscrisurilor și probelor materiale 

la locul lor de păstrare sau aflare

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) intenţionez 
să le probez cu următoarele înscrisuri și probe materiale: 

.
(se face o enumerare a înscrisurilor, probelor materiale și se indică locul aflării,
    păstrării lor)

Având în vedere faptul că prezentarea lor  în instanţa
             (se specifică înscrisul sau proba materială)

de judecată este imposibilă (sau dificilă)  și
    (se indică cauzele imposibilităţii prezentării lor)

întrucât aceste probe le consider importante pentru constatarea circumstan-
ţelor care justifică pretenţiile (sau obiecţiile) formulate de mine în acţiune și 
pentru justa soluţionare a pricinii, în conformitate cu art. 120, Cod de proce-
dură civilă,

c e r

Administrarea la locul de aflare (sau păstrare) a .
  (se indică înscrisurile, probele materiale și locul aflării, păstrării lor)

Imposibilitatea cercetării în ședinţa de judecată a dovezilor enunţate le pro-
bez prin: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 



148

2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind asigurarea probelor

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) intenţionez 
să le probez cu următoarele dovezi: .

 (audierea martorului, efectuarea expertizei, cercetarea la faţa locului ș. a.)

Având în vedere faptul că 
    (se indică cauzele ce ar putea determina dispariţia 
    ori imposibilitatea administrării lor în viitor)

 (faptele ce urmează a fi confirmate sau infirmate prin aceste probe,
  motivul solicitării asigurării probelor)

și întrucât aceste probe le consider utile pentru dovedirea pretenţiilor (obiecţiilor) 
formulate de mine, în conformitate cu art. 127-128, Cod de procedură civilă,

c e r

Asigurarea următoarelor probe:  prin
    (se indică probele a căror asigurare se cere)

.
(se indică modalitatea asigurării probei)*

* În conformitate cu art. 127 al. (1), Cod de procedură civilă, asigurarea se face prin audierea marto-
rului, efectuarea expertizei, cercetarea la faţa locului și prin alte modalităţi.
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Motivele invocate în vederea asigurării probelor le probez cu următoarele 
dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 

În conformitate cu art. 127 al. (1), Cod de procedură civilă, asigurarea se face prin 
audierea martorului, efectuarea expertizei, cercetarea la faţa locului și prin alte 
modalităţi

(nume, prenume, denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind citarea în judecată a martorului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) intenţionez 
să le probez inclusiv prin declaraţiile următorilor martori:

.
 (se indică numele, prenumele, domiciliul martorilor și ce fapte importante   
  pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori)

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 132 al. (2), Cod de 
procedură civilă,

c e r

Citarea și audierea în calitate de martori în ședinţa de judecată fixată pen-
tru  a următoarelor persoane:

 (data ședinţei) (se indică numele, prenumele, domiciliul martorilor)
1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind admiterea probelor

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) intenţionez 
să le probez inclusiv prin următoarele înscrisuri și probe scrise:

 (se dă o enumerare a lor, precum și se indică forma în care se depun:   
 original sau în copie autentificată în modul stabilit de lege — după    
  conţinut — în integralitate sau în formă de extras)

care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii și care 
pot confirma veridicitatea lor.

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 138 al. (4), Cod de 
procedură civilă,

c e r

Admiterea în calitate de dovezi a următoarelor înscrisuri, precum și 
atașarea lor la actele dosarului:

1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind reclamarea înscrisurilor

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) intenţionez 

să le probez inclusiv prin următoarele înscrisuri: .
      (se face o enumerare a lor)
Având în vedere faptul că 
               (se indică cauzele imposibilităţii prezentării lor fără concursul instanţei)

și întrucât aceste înscrisuri se referă la circumstanţe importante pentru soluţio-
narea pricinii, în conformitate cu art. 138 al. (2), 119, Cod de procedură civilă,

c e r
Obligarea 
  (se indică autoritatea, organizaţia sau o altă persoană sau instituţie)

să prezinte următoarelor înscrisuri:
1. 
2. 
3. 

Imposibilitatea prezentării înscrisurilor enunţate fără concursul instanţei se 
confirmă prin următoarele dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)

1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind restituirea înscrisurilor

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea probării circumstanţelor invocate în susţinerea acţiunii (sau 
obiecţiilor la acţiune) am prezentat ca probă în original .

       (se indică înscrisul)
Întrucât acest înscris îmi este necesar anterior devenirii irevocabile a hotă-

rârilor judecătorești ,
   (se dezvoltă cauzele necesităţii restituirii înscrisului)

în conformitate cu art. 141 al. (2), Cod de procedură civilă,

c e r

Restituirea originalului  cu anexarea la dosar
    (se indică înscrisul solicitat)

a copiei de pe el.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind urgentarea examinării probelor materiale perisabile

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) intenţionez 
să le probez cu următoarele probe materiale: ,

      (se indică dovezile)
care se raportează la categoria celor perisabile 

.
 (se indică cauzele ce ar putea determina dispariţia ori imposibilitatea   
   administrării lor în viitor)

Din considerentele enunţate și întrucât aceste probe le consider utile pentru 
dovedirea pretenţiilor (obiecţiilor) formulate de mine, în conformitate cu art. 
144, Cod de procedură civilă,

c e r

Examinarea de urgenţă la locul lor de aflare a probelor materiale perisabile 
 cu înștiinţarea participanţilor la proces despre data

(se indică probele, locul de aflare)
și ora examinării lor, precum și dispunerea restituirii lor .

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind distribuirea probelor materiale

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea probării circumstanţelor invocate în susţinerea acţiunii (sau obi-
ecţiilor la acţiune), am prezentat următoarele probe materiale: .

      (se enunţă probele materiale)

Întrucât ele au fost examinate de instanţa judecătorească chiar înainte de 
terminarea procesului și deoarece aprobarea cererii nu creează impedimente 
în soluţionarea ulterioară a pricinii, în conformitate cu art. 145, al. (3), Cod de 
procedură civilă,

c e r

Să mi se distribuie înainte de adoptarea hotărârii următoarele probe mate-
riale: .

 (se enunţă probele materiale)
1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind ordonarea expertizei

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
În vederea elucidării ,
   (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut  
    neclarităţi în proces și care cer cunoștinţe speciale)

în conformitate cu art. 148, Cod de procedură civilă,

c e r
Ordonarea efectuării unei expertize  în pricina civilă
     (genul expertizei)

la cererea de chemare în judecată a  împotriva
            (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la , punând următoarele întrebări:
(nume, prenume sau denumirea) (obiectul acţiunii)

1. ?
(se dezvoltă întrebările adresate expertului)

2. ?
3. ?
4. ?

Plata cheltuielilor pentru efectuarea expertizei mă oblig s-o achit până la
.

 (data)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în porces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind audierea expertului în instanţa de judecată

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea elucidării 
   (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut 
    neclarităţi în proces și care cer cunoștinţe speciale)

intenţionez să solicit ordonarea unei expertize .
      (genul expertizei)
În același timp, în virtutea unor circumstanţe speciale* ,
       (se indică care anume)

consider că, până la formularea problemelor care urmează a fi investigate, este 
necesară audierea expertului în ședinţa de judecată, motiv pentru care, în con-
formitate cu art. 150, Cod de procedură civilă,

c e r

Invitarea și audierea expertului în ședinţa de judecată.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în porces)

Data  Semnătura 

* Printre circumstanţele speciale, legislatorul a prevăzut inclusiv determinarea sarcinii acestuia, sta-
bilirea legăturii dintre expert și părţi, etapă la care acestea pot fi admise să participe la investigaţiile 
expertului.
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind ordonarea expertizei colegiale

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
În vederea elucidării 
   (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut 
    neclarităţi în proces și care cer cunoștinţe speciale)

și deoarece investigaţiile ce urmează a fi efectuate sunt complicate, în confor-
mitate cu art. 156, Cod de procedură civilă,

c e r
Ordonarea efectuării unei expertize colegiale în pricina civilă la cererea de 

chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire , punând următoarele întrebări:
  (obiectul acţiunii)

1. ?
(se dezvoltă întrebările adresate expertului)

2. ?
3. ?
4. ?

Plata cheltuielilor pentru efectuarea expertizei mă oblig s-o achit.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea porcesuală în proces)

Data  Semnătura 



160

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind ordonarea expertizei complexe

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea elucidării 
   (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut 
    neclarităţi în proces și care cer cunoștinţe speciale)

și deoarece la constatarea circumstanţelor importante pentru soluţionarea pri-
cinii sunt necesare date din diferite domenii știinţifice 

       (se indică domeniile)
sau date din diferite ramuri ale aceluiași domeniu ,

       (se indică care anume)
investigaţii care, respectiv, urmează a fi efectuate de mai mulţi experţi, în con-
formitate cu art. 157, Cod de procedură civilă,

c e r

Ordonarea efectuării unei expertize complexe în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată a  împotriva lui  

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire , punând următoarele întrebări:

  (obiectul acţiunii)
1. ?

(se dezvoltă întrebările adresate expertului)
2. ?
3. ?
4. ?
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Plata cheltuielilor pentru efectuarea expertizei mă oblig s-o achit.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind obiectarea împotriva raportului de expertiză

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea elucidării 
 (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut neclarităţi 
   în proces și care cer cunoștinţe speciale)

la cererea  a fost solicitată efectuarea
  (calitatea procesuală, nume, prenume)

unei expertize .
  (genul expertizei)

Prin încheierea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

cererea a fost admisă și s-a dispus efectuarea expertizei solicitate.

Potrivit concluziilor și răspunsurilor la întrebările instanţei judecătorești 
consemnate în raportului de expertiză nr.  din ,

     (numărul)  (data)
întocmit de , s-a constatat:

  (instituţia sesizată)

.
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Împotriva celor stabilite în raportul de expertiză menţionat, în conformita-
te cu art. 158 al. (5), Cod de procedură civilă, formulez următoarele obiecţii, de 
care rog instanţa de judecată să ţină cont la aprecierea lui ca probă în vederea 
respingerii sale, și anume:

1. ;
 (se dezvăluie obiecţiile invocate)

2. ;
3. ;
4. .

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind ordonarea expertizei suplimentare

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea elucidării 
 (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut neclarităţi 
   în proces și care cer cunoștinţe speciale)

,
la cererea  a fost solicitată efectuarea unei expertize

(calitatea procesuală, nume, prenume)
.

(genul expertizei)

Prin încheierea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

cererea a fost admisă și s-a dispus efectuarea expertizei solicitate.

Potrivit concluziilor și răspunsurilor la întrebările instanţei judecătorești 
consemnate în raportului de expertiză  din ,

     (numărul)  (data)
întocmit de , s-au constatat următoarele:

   (instituţia sesizată)
.

Consider că raportul de expertiză nu este suficient de clar (sau este incom-
plet ori au apărut noi probleme referitoare la circumstanţele examinate ulterior)

 (se indică expres neclarităţile invocate sau problemele nou-apărute)
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din care considerente, în conformitate cu art. 159 al. (1), Cod de procedură 
civilă,

c e r

Ordonarea efectuării unei expertize suplimentare în pricina civilă la cere-
rea de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire , punând următoarele întrebări:

  (obiectul acţiunii)
1. ?

 (se dezvoltă întrebările adresate expertului)
2. ?
3. ?
4. ?

Plata cheltuielilor pentru efectuarea expertizei mă oblig s-o achit până la
.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind ordonarea expertizei repetate

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

În vederea elucidării 
 (se indică aspectele și domeniile în privinţa cărora au apărut neclarităţi 
   în proces și care cer cunoștinţe speciale)

la cererea  a fost solicitată efectuarea unei expertize
(calitatea procesuală, nume, prenume)

.
(genul expertizei)

Prin încheierea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

cererea a fost admisă și s-a dispus efectuarea expertizei solicitate.

Potrivit concluziilor și răspunsurilor la întrebările instanţei judecătorești 
consemnate în raportului de expertiză  din ,

     (numărul)  (data)
întocmit de , s-au constatat următoarele: .

 (instituţia sesizată)

Nu sunt de acord cu raportul de expertiză din motivul 

(neîntemeierii sau veridicităţii lui îndoielnice, când concluziile mai multor experţi 
sunt contradictorii ori când, la efectuarea expertizei, normele procedurale sunt 
 încălcate, se indică expres dezacordul faţă de raportul de expertiză)
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Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 159 al. (2), Cod de 
procedură civilă,

c e r

Ordonarea efectuării unei expertize repetate în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire , punând următoarele întrebări:

  (obiectul acţiunii)
1. ?

 (se dezvoltă întrebările adresate expertului)
2. ?
3. ?
4. ?

Cer încredinţarea efectuării expertizei repetate unei comisii de experţi.
Plata cheltuielilor pentru efectuarea expertizei mă oblig s-o achit până la

.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la 
  (nume, prenume, calitatea procesuală)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind reexaminarea încheierii în vederea

anulării ori reducerii amenzii

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin încheierea judecătorească din  am fost sancţionat
      (data)

cu o amendă în mărime de  unităţi convenţionale, ce reprezintă
 lei.

Drept temei pentru aplicarea amenzii judiciare a servit .
                    (se indică încălcarea procedurală)

Consider că amenda a fost dispusă în mod neîntemeiat (sau cu nesocotirea 
legii) din motiv că 

    (se dezvăluie argumentele în acest sens)
sau, după caz, consider că mărimea amenzii este exagerat de mare și nu cores-
punde încălcării comise , motive

    (se dezvăluie argumentele în acest sens)
pentru care rog să se revină asupra amenzii/ sau să se dispună reducerea ei.

Din considerentele enunţate, în conformitate cu art. 164, Cod de procedură 
civilă,

c e r

Reexaminarea încheierii de aplicare a amenzii judiciare din 
        (data)

și emiterea unei noi încheieri privind anularea (ori reducerea) amenzii.
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În vederea probării circumstanţelor ce justifică anularea (reducerea) amen-
zii, propun următoarele dovezi:

1. ;
 (se dezvăluie obiecţiile invocate)

2. ;

(nume, prenume, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

de la 
 (nume, prenume, calitatea procesuală în proces)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind amânarea sau eșalonarea executării 

încheierii de aplicare a amenzii judiciare

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin încheierea judecătorească din  am fost sancţionat
      (data)

cu o amendă în mărime de  unităţi convenţionale, ce reprezintă
 lei.

Drept temei pentru aplicarea amenzii judiciare a servit .
                    (se indică încălcarea procedurală)
Având în vedere că ,
(se indică circumstanţele ce justifică amânarea sau eșalonarea executării încheierii)

nu-mi permit să achit în acest moment (integral sau parţial) amenda stabilită, 
în conformitate cu art. 165, Cod de procedură civilă,

c e r
Amânarea/eșalonarea executării acestei sancţiuni pe termen de .
În vederea probării circumstanţelor ce justifică anularea (reducerea) amen-

zii, propun următoarele dovezi:
1. ;

 (se dezvăluie obiecţiile invocate)
2. ;

(nume, prenume, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la luarea măsurilor de asigurare a acţiunii

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Ţinând cont de 
,

 (se indică temeiurile și se dezvăluie motivele ce justifică asigurarea acţiunii)
în vederea asigurării acţiunii, consider că în privinţa 

(se indică obiectul asigurării, adică bunurile sau actele pârâtului ori ale altor persoane)
 este necesară aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii în forma

.
 (se arată una din modalităţile măsurilor de asigurare a acţiunii    
  prevăzute de art. 175, Cod de procedură civilă)

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 174, art. 175 al. 
lit. , Cod de procedură civilă (se indică una dintre modalităţi prevăzute 
expres de norma în cauză),

c e r
Admiterea cererii de asigurare a acţiunii și aplicarea măsurii de asigurare

a acţiunii în forma 
   (se arată una dintre modalităţile măsurilor de asigurare   
   a acţiunii prevăzute de art. 175, Cod de procedură civilă)
în privinţa .

   (se indică obiectul asigurării)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea 

încheierii judecătorești de asigurare a acţiunii

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin încheierea judecătorească din  a fost admisă cere-
rea privind aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii prin .

    (se indică forma și obiectul măsurii de asigurare)

Executarea încheierii sus-menţionate a fost pusă pe seama .
(se indică instituţia, autoritatea publică sau persoana obligată să execute încheierea)

În pofida acestui fapt, 
(se indică instituţia, autoritatea publică sau persoana obligată să execute încheierea)

nu a executat încheierea de aplicare a măsurii de executare a acţiunii, astfel 
nesocotind prevederile legale și interdicţiile impuse prin încheierea respectivă 
și cauzându-mi un prejudiciu în valoare de  lei, care s-a 
manifestat prin .

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 175 al. (3), Cod de 
procedură civilă,

c e r

Aplicarea în privinţa 
(se indică instituţia, autoritatea publică sau persoana obligată să execute încheierea)

a unei amenzi judiciare și obligarea la repararea prejudiciului cauzat mie prin 
neexecutarea încheierii judecătorești de asigurare a acţiunii, pe care îl estimez 
în mărime de  lei.
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Dovada cererii o fac cu următoarele probe:
1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la substituirea unei forme de asigurare 

a acţiunii printr-o altă formă

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
Prin încheierea judecătorească din  a fost admisă cererea

privind aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii .
    (se indică forma și obiectul măsurii de asigurare)
Întrucât ,
  (se indică necesitatea și se dezvăluie motivele ce justifică    
   substituirea formei de asigurare acţiunii)

în conformitate cu art. 179, Cod de procedură civilă,

c e r
Substituirea formei de asigurare a acţiunii aplicate prin încheierea judecă-

torească din  printr-o altă formă, și anume 
.

  (se indică forma și obiectul măsurii de asigurare)
Necesitatea substituirii formei măsurii de asigurare cu o altă formă o con-

firm cu următoarele dovezi:
1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la anularea măsurilor de asigurare a acţiunii

În procedura Judecătoriei  se află pe rol pricina
    (denumirea instanţei)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin încheierea judecătorească din  a fost admisă 
cererea privind aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii privind

  (se indică forma și obiectul măsurii de asigurare)
Având în vedere că 

,
 (se indică necesitatea și se dezvăluie motivele ce justifică anularea    
  măsurii de asigurare a acţiunii aplicate)

în conformitate cu art. 180, Cod de procedură civilă,

c e r
Anularea măsurii de asigurare a acţiunii privind 
         (se indică forma și obiectul măsurii de asigurare)

aplicate prin încheierea judecătorească din .
Necesitatea anulării măsurii de asigurare o confirm cu următoarele dovezi:

1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind conexarea pretenţiilor

În Judecătoria  a fost primită spre examinare cererea
  (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva lui 
   (nume, prenume, denumirea)     (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)
Totodată, în faţa aceleiași instanţe se află mai multe procese intentate de

,
(cu aceleași părţi sau mai multe procese intentate de un singur reclamant împotriva a câţiva 
pârâţi, sau mai mulţi reclamanţi ai aceluiași pârât, și că aceste procese, se indică după caz)
procese care consider că sunt conexe prin .

  (temeiuri de apariţie sau prin probe – se dezvăluie caracterul conex)
Din considerentele menţionate, întrucât această conexare ar duce la soluţio-

narea rapidă și justă a litigiilor și deoarece este posibilă aplicarea aceleiași proce-
duri de soluţionare a pricinilor, în temeiul art. 187, Cod de procedură civilă,

c e r
Conexarea pentru a fi examinate într-un singur proces a pricinii civile la

cererea de chemare în judecată a  împotriva lui 
   (nume, prenume, denumirea)     (nume, prenume, denumirea)

cu privire la  cu pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (obiectul acţiunii)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume, denumirea)  (nume, prenume, denumirea)

la .
(obiectul acţiunii)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind separarea pretenţiilor

În Judecătoria  a fost primită spre examinare cererea
  (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva lui 
   (nume, prenume, denumirea)     (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)
În cererea de chemare în judecată au fost formulate mai multe cerinţe:

.
   (se indică care sunt)
Consider că judecarea separată a pretenţiei privind  și

a celeia care ţine de  este mai raţională deoarece 
.

(se enunţă motivele ce justifică necesitatea examinării separate a pretenţiilor)
Din considerentele menţionate, întrucât această separare ar duce la o solu-

ţionarea mai rapidă a pretenţiilor, în temeiul art. 188, Cod de procedură civilă,

c e r
Separarea printr-o încheiere a pretenţiei lui  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la  în pricina civilă
(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

la cererea de chemare în judecată a lui  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la  și pretenţiei privind
(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

 într-un proces aparte.
(obiectul acţiunii)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind schimbarea termenului de judecată

În Judecătoria  a fost primită spre examinare cererea
  (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva lui 
   (nume, prenume, denumirea)     (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)
La  a fost pronunţată o încheiere prin care s-a stabilit
  (data)

termenul de judecare a pricinii pentru .
      (data)
Prin prezenta, formulez cerere de schimbare a termenului de judecată din 

considerentele ce urmează: 

.
(se enunţă motivele ce justifică necesitatea schimbării termenului de judecată)
Ţinând cont de circumstanţele invocate în vederea schimbării termenului 

de judecată, în conformitate cu art. 191 al.  lit. , Cod de procedură 
civilă,

c e r
Dispunerea fixării unei noi date a ședinţei de judecată pentru .
Necesitatea schimbării termenului de judecată o confirm cu următoarele 

probe doveditoare:
1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
cu privire la repararea prejudiciului cauzat 

în legătură cu amânarea procesului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Prin încheierea judecătorească din ,
      (data)

 a fost sancţionat cu o amendă în mărime
(calitatea procesuală nume, prenume)

de  unităţi convenţionale.

Drept temei pentru aplicarea amenzii judiciare a servit .
Măsurile luate de instanţă în vederea asigurării ordinii și solemnităţii în 

ședinţa de judecată nu au fost respectate de către , circum-
stanţă ce a determinat amânarea procesului.

Prin amânarea procesului mi-a fost cauzat în prejudiciu în valoare de
 lei, care s-a manifestat prin .

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 196 al. (6), Cod de 
procedură civilă,

c e r

Obligarea lui  la repararea prejudiciului cauzat mie
  (calitatea procesuală nume, prenume)

prin amânarea procesului, pe care îl estimez în cuantum de  lei.
Dovada cererii o fac cu următoarele dovezi:
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1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind amânarea procesului în legătură cu necesitatea 

prezentării probelor în ședinţa de judecată

În Judecătoria  a fost primită spre examinare cererea
         (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

La , în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare,
 (data)

a fost stabilit un termen până la  pentru prezentarea probelor.
    (data)
Din motiv că , nu am posibilitate
  (se indică motivele care justifică amânarea procesului)

să depun la termenul fixat contraprobe, din care considerente, în conformitate 
cu art. 204, Cod de procedură civilă,

c e r
Amânarea judecării procesului civil pe un termen de  zile.
Motivele invocate în vederea amânării procesului le probez cu următoarele 

dovezi: (se enumeră înscrisurile anexate cu titlu de probă)
1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind examinarea pricinii în lipsa părţii 

și remiterea copiei de pe hotărâre

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Acţiunea .
 (se indică poziţia părţii solicitante faţă de acţiunea intentată, și anume dacă 
reclamantul își susţine pretenţiile, dacă pârâtul recunoaște pretenţiile reclamantului)

Întrucât drepturile și interesele mele legitime în proces vor fi reprezentate 
de un reprezentant  împuternicit de mine conform procurii

  (nume, prenume sau denumirea)
(mandatului) din  (fie se indică un alt motiv), în conformitate 
cu art. 206 al. (1), Cod de procedură civilă,

c e r

Examinarea pricinii civile la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume, denumirea)

împotriva lui  cu privire la  în lipsa mea,
 (nume, prenume, denumirea)  (obiectul acţiunii)

cu remiterea copiei de pe hotărâre.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Reprezentantul reclamantului

  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind renunţarea reclamantului la acţiune și încetarea procesului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

În temeiul principiului disponibilităţii și având în vedere că 

  (se indică și se dezvoltă motivele renunţului la acţiune)
,

în baza art. 60, 212, 265 lit. c), Cod de procedură civilă,

c e r

Admiterea renunţului meu la acţiunea formulată prin cererea de chemare 
în judecată împotriva lui  cu privire la .

  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Încetarea procesului civil în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
a  împotriva lui  cu privire

(nume, prenume, denumirea)  (nume, prenume, denumirea)
la .

(obiectul acţiunii)

Efectele admiterii renunţului și încetării procesului, inserate în art. 169 al. 
(1) lit. b), art. 266 al. (2), Cod de procedură civilă, privind neadmiterea unei noi 
sesizări a instanței de judecată de către aceeași parte cu privire la același obiect 
și pe aceleași temeiuri, îmi sunt cunoscute.
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Rog anexarea cererii la dosar.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)
(în temeiul procurii nr.  din 
valabilă până la ) sau un alt document
ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Pârât/ Reprezentantul pârâtului 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind recunoașterea (integrală sau parţială) 

de către pârât a pretenţiilor reclamantului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Eu , în calitate de pârât în proces, recunosc (integral
(nume, prenume, denumirea)

sau parţial) pretenţiile reclamantului formulate în acţiune.
Recunoașterea acţiunii o motivez cu următoarele: .
                  (se dezvoltă motivele recunoașterii acţiunii)

Din considerentele enunţate, în conformitate cu art. 212, Cod de procedură 
civilă,

c e r

Admiterea recunoașterii de către mine, , a acţiunii
     (nume, prenume, denumirea)

intentate de  împotriva lui  cu privire
 (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

la .
(obiectul acţiunii)

Adoptarea unei hotărâri de admitere (integrală/parţială) a pretenţiilor re-
clamantului .

 (nume, prenume, denumirea)

Efectele recunoașterii acţiunii îmi sunt cunoscute.
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Rog anexarea cererii la dosar.

Pârât 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul pârâtului 
    (nume, prenume)
(în temeiul procurii nr.  din 
valabilă până la  sau al unui alt document
ce legalizează împuternicirile reprezentantului)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Reprezentantul reclamantului

  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

Pârât/ Reprezentantul pârâtului

  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind confirmarea tranzacţiei părţilor și încetarea procesului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Ca rezultat al unor concesii reciproce 
   (se indică și se dezvoltă motivele încheierii unei tranzacţiei)

, eu, ,
    (nume, prenume, denumirea calitatea procesuală)

și  am convenit să punem capăt
(nume, prenume, denumirea calitatea procesuală)

acestui litigiu, din care considerente, în conformitate cu art. 60 al. (2), art. 212, 
art. 265 lit. d), Cod de procedură civilă,

c e r e m

Confirmarea tranzacţiei încheiate între  și
    (nume, prenume, denumirea calitatea procesuală)
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 conform condiţiilor ce urmează:
(nume, prenume, denumirea calitatea procesuală)

1. ;
2. ;
3. ;
4. .

Încetarea procesului civil în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
a  împotriva lui  cu privire

(nume, prenume, denumirea)  (nume, prenume, denumirea)
la .

(obiectul acţiunii)

Efectele confirmării tranzacţiei și încetării procesului, inserate în art. 169 
al. (1) lit. b), art. 266 al. (2), Cod de procedură civilă, privind neadmiterea unei 
noi sesizări a instanței de judecată de către aceeași parte cu privire la același 
obiect și pe aceleași temeiuri, ne sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.

Reclamant 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul reclamantului 
     (nume, prenume)
(în temeiul procurii nr.  din 
valabilă până la  sau al unui alt document
ce legalizează împuternicirile reprezentantului)

Pârât 
  (nume, prenume)
sau
Reprezentantul pârâtului 
     (nume, prenume)
(în temeiul procurii nr.  din 
valabilă până la  sau al unui alt document
ce legalizează împuternicirile reprezentantului)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind declararea probelor ca fiind false

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Circumstanţele invocate drept temei al pretenţiilor (obiecţiilor) au fost pro-
bate de către , inclusiv cu proba .

(nume, prenume, denumirea calitatea procesuală)         (se indică mijlocul de probă)

Declar că proba enunţată este falsă din considerente ce urmează:

(se dezvoltă argumentele în acest sens, se indică prin ce s-a concretizat falsul)
, motive pentru care, în baza art. 227, Cod de procedură civilă,

c e r

Declanșarea procedurii de constatare a falsului probei ,
      (se indică mijlocul de probă)

prezentată instanţei de judecată de , și excluderea ei
    (nume, prenume, denumirea,calitatea procesuală)

ca mijloc de probaţiune.

Dispunerea efectuării unei expertize .
     (genul expertizei)

Suspendarea judecării pricinii până la efectuarea expertizei.
În sprijinul cererii de defăimare a probei prezint următoarele dovezi:
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1. 
2. 
3. 
4. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind invitarea în proces a expertului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

La , în vederea elucidării 
  (data)     (se indică aspectele)

a fost dispusă efectuarea unei expertize .
      (genul expertizei)
Raportul de expertiză a fost depus în instanţa de judecată la ,
        (data)

de care am luat cunoștinţă la .
     (data)
Astfel, pentru 
  (se indică motivele – clarificarea sau completarea concluziei expertului)

 la momentul citirii concluziei expertului 
în ședinţa de judecată, în conformitate cu art. 228, Cod de procedură civilă,

c e r

Invitarea și audierea expertului în ședinţa de judecată.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind invitarea în proces a specialistului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de chemare
   (denumirea instanţei)

în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume, denumirea) (nume, prenume, denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Întrucât 
 (se indică actele procedurale la care este necesară consultaţia specialistului)

(cercetarea înscrisurilor sau a probelor materiale, audierea și vizionarea înregistrărilor 
audio-video, dispunerea unei expertize, la audierea martorilor, la adoptarea de măsuri 
 privind asigurarea probelor, precum și în probleme de drept litigios)

,
în conformitate cu art. 230 al. (1), Cod de procedură civilă,

c e r

Invitarea în ședinţa de judecată a specialistului în domeniul .
       (se indică domeniul)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Itnervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind corectarea greșelilor din hotărâre

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Consider că în hotărârea instanţei de judecată au fost comise erori
cu privire la 

   (se indică erorile și esenţa lor)
.

Pentru remedierea greșelilor strecurate în hotărâre, în conformitate cu art. 
249 al. (2), Cod de procedură civilă,

c e r

Corectarea greșelii  comise în hotărârea Judecătoriei
   (esenţa greșelii)

 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
(denumirea instanţei)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la  prin .
(obiectul acţiunii)  (se indică modalitatea corectării erorii)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind emiterea unei hotărâri suplimentare

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Consider că în hotărârea instanţei de judecată au fost făcute omisiuni cu 
privire la 

  (se indică erorile făcute de instanţă prevăzute de art. 250 
  al.  lit. , Cod de procedură civilă, și esenţa lor)

.

Pentru înlăturarea omisiunii enunţate, în conformitate cu art. 250, Cod de 
procedură civilă,

c e r

Adoptarea unei hotărâri suplimentare la hotărârea Judecătoriei 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la  prin .
(obiectul acţiunii) (se indică omisiunea care se solicită de a fi înlăturată)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind explicarea hotărârii

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Consider că sunt necesare lămuriri ale hotărârii cu privire la aplicarea 
dispozitivului 

   (se indică neclarităţile apărute în acest sens)

sau, după caz (privind celelalte părţi ale hotărârii), 
                (se indică dispoziţiile contradictorii)

, din care considerente,
în conformitate cu art. 251, Cod de procedură civilă,

c e r

Explicarea hotărârii Judecătoriei  din ,
     (denumirea instanţei) (data)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la ,
  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

în partea ce ţine de .
  (se indică partea din hotărâre în privinţa căreia au apărut neclarităţi)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind amânarea/eșalonarea executării hotărârii

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Conform hotărârii menţionate, am fost obligat 
.

 (se indică actele la care a fost obligat: pierderea unei sume de bani, 
   adjudecarea unui bun ș. a.)

La  mi s-a expediat încheierea executorului judecătoresc
           (data)

privind declanșarea procedurii de executare, prin care mi s-a fixat un termen 
de executare benevolă până la .

    (data)

Având în vedere că ,
   (se indică circumstanţele ce justifică amânarea/eșalonarea 
   executării hotărârii încheierii de confirmare a tranzacţiei)

nu-mi permit să execut în termenul stabilit hotărârea instanţei de judecată (sau 
încheierea de confirmare a tranzacţiei), în conformitate cu art. 252, Cod de 
procedură civilă, art. 71, Cod de executare,

c e r

Amânarea/eșalonarea executării hotărârii judecătorești până la 
    (se indică termenul solicitat în cazul amânării)

sau distribuirea la intervale succesive dinainte stabilite a prestaţiei la care am fost 
obligat după cum urmează .

   (se indică variantele optime de eșalonare în cazul eșalonării)
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În vederea probării cererii de amânare/eșalonare anexez cu titlu de dovadă 
următoarele înscrisuri: .

1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Creditorul 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind indexarea sumelor adjudecate

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Conform hotărârii menţionate, debitorul  a fost obligat
     (nume, prenume, denumirea)

la plata în beneficiul meu a sumei de bani în mărime de  lei.
Hotărârea în cauză a devenit irevocabilă la  și titlul
       (data)

executoriu a fost înaintat spre executare silită, însă până la momentul actual nu 
a fost executat.

De la momentul pronunţării hotărârii până în prezent a trecut o perioadă
de . Astfel, în urma majorării coeficientului preţurilor

(se indică intervalul de timp)
de consum, consider că suma de bani adjudecată prin hotărârea pronunţată 
urmează a fi indexată.

În conformitate cu art. 253, Cod de procedură civilă,

c e r
Indexarea sumei de  lei, adjudecate prin hotărârea
   (se indică cuantumul sumei)

Judecătoriei  din  până la  lei.
  (denumirea instanţei) (data)
Eliberarea unui nou titlu executoriu pentru suma adjudecată indexată.

Creditor 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind dispunerea executării imediate a hotărârii

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Conform hotărârii menţionate, pârâtul a fost obligat .
    (se indică actele la care a fost obligat pârâtul)

În legătură cu faptul că 
 (se indică circumstanţele ce justifică dispunerea executării imediate a hotărârii)

,
în conformitate cu art. 257 al. (1), Cod de procedură civilă,

c e r

Dispunerea executării imediate a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la .
(obiectul acţiunii)

În vederea probării cererii de executare imediată a hotărârii anexez cu titlu 
de dovadă următoarele înscrisuri:
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1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 



201

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind suspendarea procesului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva
    (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
 (nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)
În legătură cu faptul că 

(se indică circumstanţele care determină suspendarea procesului: suspendarea poate fi 
obligatorie – în cazurile prevăzute expres de lege –, sau facultativă – la cererea părţilor)

,
în conformitate cu art. 260 al.  lit. , art. 261 lit. , lit. ,

(urmează a se indica expres temeiul în baza căruia se solicită suspendarea procesului)
Cod de procedură civilă,

c e r

Suspendarea procesului în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
a  împotriva lui  cu privire

(nume, prenume, denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)
la  până la .

(obiectul acţiunii)  (se indică termenul de suspendare a procesului)
În vederea probării temeiului invocat în susţinerea suspendării procesului 

anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:
1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind reluarea procesului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de
    (denumirea instanţei)

chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Prin încheierea judecătorească din  s-a dispus
      (data)

suspendarea procesului în legătură cu  până
             (se indică temeiul suspendării procesului)

la .
(se indică termenul de suspendare a procesului)

Având în vedere faptul că a încetat cauza care a determinat suspendarea 
procesului, și anume 

(se arată cauzele decăderii circumstanţelor care au dus la suspendarea procesului)

,
consider că este posibilă redeschiderea acestuia, din care considerente, în con-
formitate cu art. 264, Cod de procedură civilă,

c e r

Reluarea procesului în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a
 împotriva lui  cu privire la

(nume, prenume, denumirea)  (nume, prenume, denumirea)
 și fixarea termenului ședinţei de judecată.

(obiectul acţiunii)
În vederea probării temeiului invocat în susţinerea cererii de reluare a pro-

cesului anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:
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1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind încetarea procesului

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de
    (denumirea instanţei)

chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

În legătură cu faptul că 
                 (se indică circumstanţele care determină încetarea procesului)

,
în conformitate cu art. 265 lit. , Cod de procedură civilă (urmează a se 
indica expres temeiul în baza căruia se solicită încetarea procesului),

c e r

Încetarea procesului în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
a  împotriva lui  cu privire

(nume, prenume, denumirea)  (nume, prenume, denumirea)
la .

(obiectul acţiunii)

Efectele încetării procesului, inserate în art. 266 al. (2), Cod de procedură ci-
vilă, privind neadmiterea unei noi sesizări a instanței de judecată de către aceeași 
parte cu privire la același obiect și pe aceleași temeiuri, îmi sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.
În vederea probării temeiului invocat în susţinerea cererii de încetare a 

procesului anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:



205

1. 
2 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 



206

Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind scoaterea cererii de pe rol

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea de
    (denumirea instanţei)

chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

În legătură cu faptul că 
        (se indică circumstanţele care determină scoaterea cererii de pe rol)

,
în conformitate cu art. 267 lit. , Cod de procedură civilă (urmează a se 
indica expres temeiul în baza căruia se solicită scoaterea cererii de pe rol),

c e r
Scoaterea de pe rol a cererii de chemare în judecată a 
           (nume, prenume, denumirea)

împotriva lui  cu privire la .
  (nume, prenume, denumirea)  (obiectul acţiunii)

În vederea probării temeiului invocat ce ţine de scoaterea cererii de pe rol 
anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:

1. 
2. 
3. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind anularea încheierii de scoatere a cererii de pe rol

Prin încheierea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

s-a dispus scoaterea cererii de chemare în judecată a 
      (nume, prenume, denumirea)

împotriva lui  cu privire la 
  (nume, prenume, denumirea)  (obiectul acţiunii)

de pe rol în temeiul art. 267 lit. , Cod de procedură civilă,
  (se indică termenul de scoatere a cererii de pe rol)

Despre încheierea menţionată am aflat la data de .
        (data)

Consider că încheierea de scoatere a cererii de pe rol urmează a fi anulată, 
întrucât 
(se indică circumstanţele care determină anularea încheierii de scoatere a cererii de pe rol)

,
consideraţiuni pentru care, în conformitate cu art. 268 al. (4), Cod de proce-
dură civilă,

c e r

Anularea încheierii Judecătoriei  din ,
              (denumirea instanţei)  (data)

emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume, denumirea)

împotriva lui  cu privire la , prin care
       (nume, prenume, denumirea)  (obiectul acţiunii)

cererea de chemare în judecată a fost scoasă de pe rol, cu stabilirea termenului 
de examinare a pricinii.
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În susţinerea cererii anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:
1. 
2. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind examinarea observaţiilor asupra procesului-verbal

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă/respinsă cererea
             (denumirea instanţei)

de chemare judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Luând act de conţinutul procesului–verbal al ședinţelor de judecată din
, formulez observaţii, de care rog instanţa de judecată să ţină

(data)
cont, și anume:

1. ;
 (se dezvăluie obiecţiile invocate)

2. ;
3. ;
4. .

Din considerentele menţionate, în conformitate cu art. 276, Cod de proce-
dură civilă,

c e r
Examinarea și admiterea integrală a observaţiilor asupra procesului-verbal 

al ședinţei de judecată din , în pricina civilă la cererea
    (data)

de chemare în judecată a lui  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la , și anume în privinţa 
  (obiectul acţiunii)   (se indică observaţiile formulate)

.

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Petiționar/ Persoana interesată 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind scoaterea cererii de pe rol în legătură 

cu constatarea unui litigiu de drept

În procedura Judecătoriei  se află pe rol cererea
    (denumirea instanţei)

 cu privire la .
(nume, prenume, denumirea)   (obiectul cererii)

Consider cererea petiţionarului neîntemeiată și faţă de care îmi exprim ur-
mătoarele obiecţii: 

.
   (se enunţă motivele acestei susţineri)

În consecinţă, întrucât în condiţiile reţinute se iscă un litigiu de drept între 
mine și petiţionar  cu privire la ,

  (nume, prenume, denumirea)  (obiectul litigiului)
litigiu ce ține de procedura contencioasă, în conformitate cu art. 280 al. (3), 
Cod de procedură civilă,

c e r

Scoaterea de pe rol a cererii  cu privire la .
   (nume, prenume sau denumirea)            (obiectul cererii)

În vederea probării temeiului invocat în susţinerea cererii de scoatere a ce-
rerii de pe rol anexez cu titlu de dovadă următoarele înscrisuri:

1. 
2. 

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind eliberarea copiei de pe hotărârea judecătorească

Prin hotărârea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost admisă/respinsă cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la .
  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

În cadrul procesului menţionat am avut calitatea procesuală de ,
însă la examinarea lui nu am fost citat legal, din care considerente intenţionez 
să contest această hotărâre la .

Despre hotărârea primei instanţe am aflat .
      (se indică circumstanţele)

Din considerentele enunţate și întrucât, contrar prevederilor art. 259, Cod 
de procedură civilă, instanţa de judecată nu mi-a trimis copia de pe hotărârea 
judecătorească,

c e r

Eliberarea copiei de pe hotărârea judecătorească motivată a Judecătoriei
 din  în pricina civilă la cererea

(denumirea instanţei)   (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la .

  (obiectul acţiunii)

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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Judecătoria 
   (denumirea instanţei)

Reclamant/ Pârât/ Intervenient 
   (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul   
    bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE
privind eliberarea repetată a copiei de pe hotărârea judecătorească

Prin hotărârea Judecătoriei  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost admisă/respinsă cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la .
  (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)
În cadrul procesului menţionat am avut calitatea procesuală de .
Copia de pe hotărârea judecătorească motivată mi s-a înmânat la .

Ulterior însă 

 (se indică motivele ce justifică interesul părţii de a solicita eliberarea repetată 
   a copiei de pe hotărârea judecătorească)

.
Din considerentele enunţate, în conformitate cu art. 85 al. (3), Cod de proce-

dură civilă și conform art. 3 alin. (1) lit. m), din Legea taxei de stat nr. 1216-XII 
din 03 decembrie 1992,

c e r

Eliberarea repetată a copiei de pe hotărârea judecătorească motivată a Jude-
cătoriei  din  în pricina civilă la cererea

 (denumirea instanţei)  (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la .

  (obiectul acţiunii)
La cerere anexez dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.  din data 

de  în valoare de  lei).

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Data  Semnătura 
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CERERI DE APEL
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 
pe următoarele motive de fapt, 

(se indică motivele de nemulţumire ale apelantului faţă de hotărârea atacată ce îl îndrep-
tăţesc să invoce netemeinicia hotărârii primei instanţe, legea materială și procesuală 
aplicată de prima instanţă, supusă criticii, normele de drept material și procesual care, 
în opinia apelantului, ar urma să fie aplicate. Motivele și argumentele trebuie prezentate 
într-o formă clară, precisă, concisă, de o atare manieră încât instanţa de apel să poată 
reţine cu exactitate adevăratele temeiuri de nemulţumire ale apelantului)
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În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi 
(se enumeră dovezile prin care apelantul își probează exactitatea alegaţiilor sale și de care 
apelantul înţelege să se servească direct în apel, de asemenea apelantul trebuie să indice 
dovezile pe care se sprijină fiecare motiv invocat de el: înscrisuri, martori, expertiză)

.

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă (de asemenea se indică temeiul de casare 
prevăzut de art. 386-388, Cod de procedură civilă, în baza căruia se solicită 
casarea hotărârii primei instanţe).

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială/modificarea hotărârii Judecătoriei 
        (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
  (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la  și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel 
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 
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La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii primei instanţe pentru neconstatarea și elucidarea 

deplină a circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea pricinii

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Consider că hotărârea primei instanţe urmează a fi casată pentru neconsta-

tarea și elucidarea deplină a circumstanţelor care au importanţă pentru soluţi-
onarea pricinii, și anume prima instanţă a omis să cerceteze acele circumstanţe 
care pot în mod determinant influenţa desfășurarea procesului.

Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiunii 
prin faptul că 

.
   (se indică concluziile instanţei)
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În pofida acestui fapt, la verificarea temeiniciei și legalităţii pretenţiei pri-
vind , conform dispoziţiilor art. ,

(se indică obiectul litigiului)              (se indică legea materială)
era necesară și verificarea 

  (se indică ce circumstanţe mai urma a fi stabilite)
circumstanţe care, în opinia mea, sunt importante pentru soluţionarea pricinii.

Astfel, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 386 al. (1) lit. a), Cod de 
procedură civilă, precum și 

(se indică norma materială aplicabilă raportului material litigios de care depinde 
constatarea corectă a circumstanţelor importante pentru soluţionarea pricinii)

.

În susţinerea apelului invoc următoarele probe 

 (se enumeră dovezile prin care apelantul își probează exactitatea alegaţiilor sale 
  și de care apelantul înţelege să se servească direct în apel)

.

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al. , 
lit. , Cod de procedură civilă, art. 386 al. (1) lit. a), Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
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3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii primei instanţe pentru nedovedirea 

circumstanţelor considerate ca fiind stabilite cu probe veridice și suficiente

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiu-
nii, indicând că au fost dovedite circumstanţele privind 

  (se indică circumstanţele considerate ca fiind dovedite)
.
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Consider că hotărârea primei instanţe urmează a fi casată pentru nedove-
direa circumstanţelor considerate ca fiind stabilite cu probe veridice și sufi-
ciente, întrucât circumstanţele 

     (se arată care anume circumstanţe)

, nu au un suport probator
(sau dispun de un suport probant inadmisibil/insuficient/impertinent sau ne-
verosimil) 

  (pentru fiecare caz invocat se dezvoltă argumentele apelantului)

.

Astfel, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 386 al. (1) lit. b), Cod de 
procedură civilă, precum și 

(se indică norma materială și procesuală aplicabilă raportului material litigios care indică 
suportul probant al pretenţiei deduse judecăţii și condiţiile de admisibilitate a probelor)

.

În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi 

.
(se enumeră dovezile care probează neveridicitatea, inadmisibilitatea probelor administrate 
sau caracterul insuficient al dovezilor pe care este întemeiată hotărârea primei instanţe)

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă, art. 386 al. (1) lit. b), Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)
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 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii pentru contradictorialitatea concluziilor 

primei instanţe faţă de circumstanţele pricinii

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Consider că hotărârea primei instanţe urmează a fi casată pe motiv că con-
cluziile expuse în hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii, și 
anume din circumstanţele pricinii rezultă o anumită soluţie, însă instanţa a 
pronunţat alta 

   (se dezvoltă discrepanţele invocate)
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fie concluziile primei instanţe sunt în contradicţie cu obiectul acţiunii, adică cu 
pretenţiile invocate 

,
  (se indică prin ce s-au manifestat aceste contradicţii)

fie există contradicţii între considerentele hotărârii, în sensul că din unele re-
zultă netemeinicia acţiunii, iar din altele faptul că acţiunea este fondată.

.
   (se dezvoltă argumentele apelantului)

În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi 

.
   (se enumeră dovezile)

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă, art. 386 al. (1) lit. c), Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
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mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii primei instanţe pentru 

neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Astfel, contrar prevederilor art. 241 al. (5), Cod de procedură civilă, adop-
tând o soluţie de respingere/admitere a acţiunii, în hotărâre prima instanţă nu a 
făcut trimitere la o lege materială, limitându-se la normele juridice procesuale

,
din considerentele menţionate, nefiind motivată în drept, consider că hotărâ-
rea este lipsită de un fundament juridic,
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fie la soluţionarea pricinii au fost aplicate acte normative subordonate legii 
contrare prevederilor legii 

.
 (se indică legea aplicabilă raportului material litigios și cauzele care determină 
   inaplicabilitatea actelor subordonate legii)

În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi 
      (se enumeră dovezile invocate)

.

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă, art. 387 al. (1) lit. a), Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
          (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 
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La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii primei instanţe pentru aplicarea 

unei legi care nu trebuia aplicată

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea)          (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
  obiectul acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiunii 

cu referire la dispoziţiile legale inserate în 
            (se indică legea aplicată de instanţă)

.
Consider că instanţa de judecată a dat o apreciere juridică incorectă rapor-

tului material litigios, aplicând o normă străină acestuia. Or, verificarea temei-
niciei și legalităţii pretenţiei privind  urma să se efectueze

    (se indică obiectul litigiului)
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prin prisma dispoziţiilor legale prevăzute de 

  (se indică legea pe care apelantul o consideră aplicabilă)

.
  (se dezvoltă argumentele apelantului în acest sens)

Din considerentele enunţate, în drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile 
387 lit. a) Cod de procedură civilă.

În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi: 

.
   (se enumeră dovezile invocate)

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă, art. 387 al. (1) lit. a), Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
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mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/ Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii primei instanţe 

pentru interpretarea eronată a legii

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiunii 

cu referire la dispoziţiile legale inserate în art.  din 

.
   (se indică legea aplicată de instanţă)

Raportând condiţiile stabilite exhaustiv în conţinutul normei respective 
(când legea cuprinde o enumerare limitativă a împrejurărilor în care se poate 
aplica sau când norma juridică stabilește o excepţie de la regula generală)
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   (se expune norma în cauză)

la circumstanţele pricinii, consider că, aplicând norma respectivă, instanţa de 
judecată a extins norma juridică dincolo de ipotezele la care se referă, fie

.
    (se argumentează)

Or, excepţiile sunt de strictă interpretare.
Cele enunţate consider că determină casarea hotărârii primei instanţe pen-

tru interpretarea eronată a legii.
În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi: 

.
 (se enumeră dovezile prin care apelantul își probează exactitatea alegaţiilor 
  sale și de care apelantul înţelege să se servească direct în apel)

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă, art. 387 al. (1) lit. b) și c), Cod de procedură 
civilă.

Urmare a celor menţionate

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
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3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
privind casarea hotărârii primei instanţe pentru aplicarea 

eronată a analogiei legii sau analogiei dreptului

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea)         (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiu-

nii invocând analogia legii și referindu-se la dispoziţiile legale inserate în art.
 din 

   (se indică legea aplicată de instanţă)

.
Consider greșită soluţia primei instanţe de aplicare a analogiei legii din 

considerentele ce urmează: 
    (se dezvoltă alegaţiile apelantului în acest sens)
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,
fie circumstanţele pricinii și circumstanţele prevăzute în norma aplicabilă prin 
analogie de prima instanţă nu sunt asemănătoare după esenţă și regim juridic;

  (se dezvoltă alegaţiile apelantului în acest sens)

;
fie aplicarea analogiei este expres interzisă de lege 

  (se dezvoltă alegaţiile apelantului în acest sens)

;
fie soluţia adoptată ca urmare a aplicării analogiei contravine legislaţiei în vi-
goare 

  (se dezvoltă alegaţiile apelantului în acest sens)

.

Cele enunţate consider că determină casarea hotărârii primei instanţe.
În susţinerea apelului invoc următoarele dovezi: 

.
 (se enumeră dovezile prin care apelantul își probează exactitatea alegaţiilor 
  sale și de care apelantul înţelege să se servească direct în apel)

În drept, îmi întemeiez apelul pe dispoziţiile art. 364-365, art. 385 al.  
lit. , Cod de procedură civilă, art. 387 al. (1) lit. b) și d), Cod de procedu-
ră civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)
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Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE DE APEL
depusă după examinarea pricinii în instanţa de apel

împotriva hotărârii Judecătoriei  nr.  din ,
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admisă/respinsă acţiunea înaintată de 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  și s-a .
 (nume, prenume sau denumirea) (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele apelului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, obiectul 
  acesteia, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Împotriva hotărârii primei instanţe a declarat apel și ,
      (nume, prenume sau denumirea)

care a fost examinat prin decizia Curţii de Apel  din
      (denumirea instanţei)

, prin care s-a decis 
 (data)   (se indică soluţia emisă de instanţa de apel)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe următoarele motive de fapt: 



239

(se indică motivele de nemulţumire ale apelantului faţă de hotărârea atacată care 
îl îndreptăţesc să invoce netemeinicia hotărârii primei instanţe; motivele trebuie 
prezentate într-o formă clară și precisă, de o atare manieră încât instanţa de apel să 
poată reţine cu exactitate adevăratele temeiuri ale apelantului)

.

Motivarea apelului în drept o întemeiez pe 
   (se indică textul de lege aplicabil pentru admiterea apelului 
    invocat, respectiv casarea hotărârii contestate)

.

În cadrul procesului menţionat am avut calitatea procesuală de , 
însă la examinarea lui nu am fost citat legal.

Despre hotărârea primei instanţe am aflat la , respectiv
       (data)

cererea de apel am depus-o cu respectarea termenului legal prevăzut de lege în 
acest sens.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 395 al. (1) Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare a celor menţionate,

c e r

Admiterea apelului.
Casarea integrală/parţială a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
 (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică împuternicirea solicitată instanţei de apel  
    prevăzută de art. 385, Cod de procedură civilă)

Dovada apelului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 



240

3. 
4. 

De asemenea, în vederea probării circumstanţelor invocate în apel, cer au-
dierea în ședinţa instanţei de apel a următorilor martori (se indică numele, prenu-
mele și domiciliul martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţei, ce fapte importante 
pentru soluţionarea pricinii pot confirma acești martori):

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de apel alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI ÎN CADRUL 

EXAMINĂRII APELULUI
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Curtea de Apel 
Coreclamant/Copârât/Intervenient accesoriu

  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE
privind alăturarea la apel

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la  și s-a hotărât .
  (obiectul acţiunii)  (se indică soluţia emisă de prima instanţă)
La , hotărârea primei instanţe a fost contestată cu apel
  (data)

de către .
  (nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)

Având în vedere că pretenţiile mele coincid cu cele ale apelantului
, la fel ca

 (nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)
și criticile de fapt și de drept oferite de acesta împotriva soluţiei emise de prima 
instanţă și interesul justificat privind exercitarea acestei căi de atac, în confor-
mitate cu art. 361 al. (1), Cod de procedură civilă,

c e r

Primirea și admiterea cererii de alăturare la apelul declarat de
 împotriva hotărârii

(nume, prenume sau denumirea, calitatea procesuală în proces)
Judecătoriei  nr.  din .

  (denumirea instanţei)    (data)

(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE
privind încasarea dobânzii, ratei, unei compensaţii legale, 

veniturilor ajunse la termen, apărute după emiterea hotărârii 
în prima instanţă, încasarea unei compensaţii legale

Prin hotărârea Judecătoriei  a fost admisă cererea
    (denumirea instanţei)

de chemare în judecată a  împotriva lui 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la  și s-a hotărât .
  (obiectul acţiunii)  (se indică soluţia emisă de prima instanţă)

La data de , am contestat cu apel hotărârea primei instanţe,
prin care am cerut .

   (se indică cerinţele formulate în cererea de apel)

Având în vedere că pretenţiile mele au un caracter patrimonial, și anume 
încasarea sumei de  lei cu titlu de , consider

     (se indică obiectul revendicării pecuniare)
necesar, alăturat cerinţelor formulate în cererea de apel, să cer încasarea în be-
neficiul meu din contul intimatului a 

        (dobânda/rata/compensaţia legală/venitul ajuns la termen)
pentru suma datorată, pe care îl estimez la suma de  lei.

Din considerentele enunţate, în conformitate cu art. 372 al. (3), Cod de pro-
cedură civilă,
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c e r

Încasarea în beneficiul meu din contul intimatului a 
   (dobânda/rata/compensaţia legală/venitul ajuns la termen)

în mărime de  lei.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE
privind retragerea apelului

În procedura Curţii de Apel  a fost primită cererea
    (denumirea instanţei)

de apel depusă de mine împotriva hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
            (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la , prin care acţiunea a fost respinsă/admisă.
(obiectul acţiunii)

Având în vedere că 
   (se indică și se dezvoltă motivele retragerii apelului)

și întrucât retragerea apelului o fac până la finalizarea dezbaterii apelului în 
fond, în baza art. 374, Cod de procedură civilă,

c e r

Admiterea retragerii apelului depus de mine  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

hotărârii Judecătoriei  din  pricina
   (denumirea instanţei)  (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la  cu emiterea unei
(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

încheieri privind încetarea procedurii în apel.
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Efectele admiterii cererii de retragere a apelului îmi sunt cunoscute.
Rog anexarea cererii la dosar.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE
privind renunţarea reclamantului la acţiune

În procedura Curţii de Apel  a fost primită cererea
    (denumirea instanţei)

de apel depusă de mine împotriva hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
           (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la , prin care acţiunea a fost respinsă.
(obiectul acţiunii)

Având în vedere că 
   (se indică și se dezvoltă motivele renunţării la acţiune)

,
în baza art. 265 lit. c), art. 375, Cod de procedură civilă,

c e r

Casarea integrală a hotărârii Judecătoriei 
      (denumirea instanței)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
           (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la .
(obiectul acţiunii)
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Admiterea renunţării mele  la acţiunea formulată
    (nume, prenume sau denumirea)

prin cererea de chemare în judecată și emiterea unei încheieri prin care să se 
dispună încetarea procesului.

Efectele admiterii renunţării și încetării procesului, inserate în art. 266 al. 
(2), Cod de procedură civilă, privind neadmiterea unei noi sesizări a instanței 
de judecată de către aceeași parte cu privire la același obiect și pe aceleași te-
meiuri, îmi sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.

Apelant/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Apelant 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

Intimat 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
 (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane juridice  

    – sediul lor, codul fiscal și codul bancar, numele  
    și adresa reprezentantului)

CERERE
privind confirmarea tranzacţiei părţilor

În procedura Curţii de Apel  a fost primită cererea
    (denumirea instanţei)

de apel depusă de mine împotriva hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
  (data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la , prin care acţiunea a fost respinsă.
(obiectul acţiunii)

Ca rezultat al unor concesii reciproce 
   (se indică și se dezvoltă motivele încheierii unei tranzacţiei)

,
eu, , și  am convenit

(nume, prenume, calitatea procesuală) (nume, prenume, calitatea procesuală)
să punem capăt acestui litigiu, din care considerente, în baza art. 265 lit. c), art. 
375, Cod de procedură civilă,

c e r e m

Casarea integrală a hotărârii Judecătoriei 
      (denumirea instanței)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
  (data)
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a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la .
(obiectul acţiunii)

Confirmarea tranzacţiei încheiate între 
      (nume, prenume sau denumirea)

și  conform condiţiilor ce urmează:
(nume, prenume sau denumirea)

1. ;
2. ;
3. ;
4. .

Încetarea procesului civil în pricina civilă în cauză.
Efectele admiterii renunţului și încetării procesului, inserate în art. 266 al. 

(2), Cod de procedură civilă, privind neadmiterea unei noi sesizări a instanței 
de judecată de către aceeași parte cu privire la același obiect și pe aceleași te-
meiuri, îmi sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.

Apelant/Reprezentant
  Semnătura 

(nume, prenume sau denumirea)

Intimat/Reprezentant
  Semnătura 

(nume, prenume sau denumirea)

Data 
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CERERI DE RECURS

Recurs. Secţiunea I
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
(Recurs. Secţiunea I)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul 
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe următoarele temeiuri 

(se indică motivele de nemulţumire ale recurentului faţă de hotărârea atacată, prevăzute 
de art. 400, Cod de procedură civilă, care îl îndreptăţesc să invoce netemeinicia și 
ilegalitatea hotărârii primei instanţe, legea materială și procesuală aplicată de prima 
instanţă, supusă criticii, normele de drept material și procesual care, în opinia recuren-
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tului, ar urma să fie aplicate. Motivele și argumentele trebuie prezentate într-o formă 
clară, precisă, concisă, de o atare manieră încât instanţa de recurs să poată reţine cu 
exactitate adevăratele temeiuri de nemulţumire ale recurentului)

    (se indică esenţa lor)

.
În susţinerea recursului invoc următoarele dovezi: 

.
(se enumeră dovezile prin care recurentul își probează exactitatea alegaţiilor sale și 
de care recurentul înţelege să se servească direct în recurs; de asemenea recurentul 
trebuie să indice dovezile pe care se sprijină fiecare motiv invocat de el; înscrisurile)

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al.  lit. ,
art. 404, 405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică 
temeiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și soluţia care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1), lit. a), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a 
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul 
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1) lit. a), Cod de procedură civilă, deoarece 
nu au fost constatate și elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă 
pentru soluţionarea pricinii în fond, și anume 
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.
(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiunii 
prin faptul că 

.
   (se indică concluziile instanţei)

În pofida acestui fapt, la verificarea temeiniciei și legalităţii pretenţiei pri-
vind ,

 (se indică obiectul litigiului, obiectul acţiunii în contencios administrativi)
conform dispoziţiilor art. , era necesară și verificarea

           (se indică legea materială)

  (se indică circumstanţele care urma a fi stabilite)

(de exemplu, nu a verificat dacă reclamantul a respectat procedura de soluţionare 
 prealabilă a pricinii și respectarea termenelor de prescripţie în acest sens)

circumstanţelor care, în opinia mea, sunt importante pentru soluţionarea prici-
nii. Omiţând aceste împrejurări, prima instanţă a emis o hotărâre neîntemeiată.

Astfel, în drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. a), 
Cod de procedură civilă, precum și 

(se indică legea materială aplicabilă raportului material litigios de care depinde 
constatarea corectă a circumstanţelor importante pentru soluţionarea pricinii)

.

În susţinerea recursului invoc următoarele dovezi (noi înscrisuri):

(se enumeră înscrisurile prin care recurentul probează exactitatea alegaţiilor   
 sale și de care recurentul înţelege să se servească direct în recurs)

.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. a), art. 
404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică te-
meiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și împuternicirea care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare celor expuse,
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c e r

Admiterea recursului.

Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1), lit. b), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a 
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1) lit. b), Cod de procedură civilă, pentru 
că nu au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind 
stabilite, și anume 
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(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

.
Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiunii 

prin faptul că au fost dovedite 

.
   (se indică concluziile instanţei)

Contrar concluziilor primei instanţe, consider că circumstanţele

  (se indică în mod concret care anume circumstanţe)

 nu au un suport probator
(sau dispun de un suport probant inadmisibil/insuficient/impertinent sau ne-
verosimil) 

  (pentru fiecare caz invocat se dezvoltă argumentele recurentului)

.
(de exemplu, prima instanţă a omis cerinţa privind pertinenţa probelor, fundamentân-
du-și hotărârea pe dovezi care nu au legătură cu obiectul procesului )

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. b), art. 
404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
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3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1) lit. c), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1) lit. c), Cod de procedură civilă, pe motiv 
că concluziile expuse în hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele prici-
nii, și anume din circumstanţele pricinii rezultă o anumită soluţie, însă instan-
ţa; a pronunţat alta 

   (se dezvoltă discrepanţele invocate)
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fie concluziile primei instanţe sunt în contradicţie cu obiectul acţiunii, adică cu 
pretenţiile invocate 

.
  (se indică prin ce s-au manifestat aceste contradicţii)

Astfel prima instanţă a respins acţiunea în legătură cu faptul că nu am pre-
zentat probe privind . Concluzia primei instanţei privind 
lipsa probelor ce ar dovedi  contravine circumstanţelor pri-
cinii și dovezilor administrate, întrucât la actele cauzei este anexat cu titlu de 
probă , ce atestă 

 (pentru fiecare caz invocat se dezvoltă argumentele recurentului)

.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. c), art. 
404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. a), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1), lit. d), art. 400 al. (2) lit. a), Cod de pro-
cedură civilă, pentru încălcarea normelor de drept material și procedural, care 
s-a manifestat prin neaplicarea unei legi ce trebuia să fie aplicată, și anume

(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)
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.
Astfel, contrar prevederilor art. 241 al. (5), Cod de procedură civilă, adop-

tând o soluţie de respingere/admitere a acţiunii, instanţa nu a făcut în hotărâre 
trimitere la nici o lege materială, referindu-se generic și limitându-se la norme-
le de drept procedural 

;
fie la soluţionarea pricinii au fost aplicate acte normative subordonate legii con-
trare prevederilor legii 

                (se indică legea aplicabilă raportului material litigios și cauzele 
   ce determină inaplicabilitatea actelor subordonate legii)

;
din considerentele menţionate, nefiind motivată în drept, consider că hotărâ-
rea este lipsită de un fundament juridic și urmează a fi casată.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (2) lit. a), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. b), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1), lit. d), art. 400 al. (2) lit. b), Cod de pro-
cedură civilă, pentru aplicarea greșită a normelor de drept material, care s-a 
manifestat prin aplicarea unei legi* ce nu trebuia să fie aplicată, și anume

* Legiuitorul folosește, în art. 400 al. (2), Cod de procedură civilă, conceptul de lege într-un sens larg, 
prin urmare, trebuie avută în vedere și încălcarea sau aplicarea greșită a unei norme juridice prevă-
zute de actele normative subordonate legii sau orice alt act normativ.
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 (se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

(de exemplu, consider că instanţa de judecată a dat o calificare juridică in-
corectă raportului material litigios, aplicând o normă străină acestuia;

fie instanţa de judecată a încălcat regulile acţiunii normelor juridice în 
timp, spaţiu și asupra persoanelor;

fie instanţa de judecată a soluţionat pricina în baza normei de drept interne 
ce contravine prevederilor tratatului internaţional cu aplicare directă;

fie instanţa de judecată a soluţionat greșit conflictul dintre normele cuprin-
se în diferite acte normative interne (aplicarea unei norme generale în locul 
unei norme speciale);

fie instanţa a aplicat o uzanţă ce contravine legii).

Astfel, verificarea temeiniciei și legalităţii pretenţiei privind 
             (se indică obiectul litigiului)

urma să se efectueze prin prisma dispoziţiilor legale prevăzute de 

(pentru fiecare caz în parte se indică legea pe care recurentul o consideră aplicabilă)

.
  (și se dezvoltă argumentele recurentului în acest sens)

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (2) lit. b), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.

Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)
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Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. c), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 

pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1), lit. d), art. 400 al. (2) lit. c), Cod de proce-
dură civilă, pentru încălcarea normelor de drept procedural și aplicarea greșită 
a normelor de drept material, care s-a manifestat prin interpretarea eronată a 
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legii 

(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

(de exemplu, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a 
acţiunii cu referire la dispoziţiile legale inserate în art.  din 

).
   (se indică legea aplicată de instanţă)

Raportând la circumstanţele pricinii condiţiile stabilite exhaustiv în conţi-
nutul normei respective (când legea cuprinde o enumerare limitativă a împre-
jurărilor în care se poate aplica sau când norma juridică stabilește o excepţie de 
la regula generală) 

    (se expune norma în cauză)

,
consider că, aplicând norma menţionată, instanţa de judecată a extins norma 
juridică dincolo de ipotezele la care se referă 

.
    (se argumentează)

Astfel, adoptând o asemenea hotărâre, consider că prima instanţă a încăl-
cat regulile de interpretare. Or, excepţiile sunt de strictă interpretare.

fie instanţa de judecată dă o calificare juridică corectă a raportului material 
litigios, determinând corect norma aplicabilă , însă, 
din cauza înţelegerii greșite a sensului acesteia, a formulat o concluzie greșită 
cu privire la drepturile și obligaţiile părţilor 

.
    (se argumentează)

Cele enunţate consider că determină casarea hotărârii primei instanţe pen-
tru interpretarea eronată a legii.

În susţinerea recursului invoc următoarele dovezi 

.
 (se enumeră dovezile prin care recurentul își probează cerinţele sale)

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (2) lit. c), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
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c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. d), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamen-

tez pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. d), Cod de 
procedură civilă, pentru încălcarea normelor de drept procedural și aplicarea 
greșită a normelor de drept material, care s-a manifestat prin aplicarea eronată 
a analogiei legii (sau a analogiei dreptului) 
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.
(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

Astfel, prima instanţă și-a motivat soluţia de respingere/admitere a acţiunii 
invocând analogia legii (analogia dreptului) și a aplicat dispoziţiile legale inse-
rate în art.  din .

    (se indică legea aplicată de instanţă)

.
Consider greșită soluţia primei instanţe de aplicare prin analogie la caz a 

legii  din considerentele ce urmează:
 (se indică legea aplicată de instanţă)

  (se dezvoltă alegaţiile recurentului în acest sens)

;
fie circumstanţele pricinii și circumstanţele prevăzute în norma aplicabilă prin 
analogie de către prima instanţă nu sunt asemănătoare după esenţă și regim 
juridic; 

  (se dezvoltă alegaţiile apelantului în acest sens)

;
fie aplicarea analogiei este interzisă expres de lege 

  (se dezvoltă alegaţiile recurentului în acest sens)

  (de exemplu, art. 5 alin. (3), Cod civil nu admite aplicarea 
  prin analogie a normelor care stabilesc răspundere civilă)

;
fie soluţia adoptată ca urmare a aplicării analogiei contravine legislaţiei în vi-
goare 

  (se dezvoltă alegaţiile recurentului în acest sens)
;

fie raporturile supuse judecăţii sunt reglementate prin lege 

    (se indică legea)

    (se argumentează)
.

Cele enunţate consider că determină casarea hotărârii primei instanţe, pen-
tru aplicarea eronată a analogiei legii (analogiei dreptului).
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În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (2) lit. d), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. a), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
         (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Invoc ilegalitatea hotărârii primei instanţe în temeiul prevăzut de art. 400 
(1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. a), Cod de procedură civilă, pentru încălcarea nor-
melor de drept procedural, și anume că pricina a fost judecată de către un jude-
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cător care nu era în drept să participe la examinarea ei 
 (se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

 (enunţarea rezumată a consecutivităţii actelor judecătorești de dispoziţie 
   emise asupra prezentului litigiu)

.
Astfel, susţin că la examinarea cauzei au fost încălcate dispoziţiile privind 

incompatibilitatea și imparţialitatea judecătorilor, și anume că pricina civilă a 
fost examinată de către judecătorul , care a participat

    (nume, prenume sau denumirea)
repetat la judecarea în fond a acestei pricini 

(se indică la cazul/cazurile inadmisibilităţii participării repetate a judecătorului 
  prevăzute de art. 49 al. (1), al. (3), Cod de procedură civilă)

, circumstanţă care se probează prin decizia/hotărârea/
 din .

(denumirea instanţei)  (data)

În pofida acestui fapt, judecătorul în cauză nu s-a abţinut de la judecarea 
pricinii.

fie susţin că la examinarea cauzei au fost încălcate dispoziţiile privind ne-
mijlocirea și continuitatea procesului civil, și anume că pricina civilă a fost exa-
minată de judecătorul , însă a fost pronunţată

   (nume, prenume sau denumirea)
de judecătorul , circumstanţă care se probează

  (nume, prenume sau denumirea)
prin procesele-verbale ale ședinţelor de judecată din 

       (data)
decizia/hotărârea/  din .

   (denumirea instanţei)  (data)

.
   (se argumentează)

.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (3) lit. a), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
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Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), 

art. 400 al. (3) lit. b), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Invoc ilegalitatea hotărârii primei instanţe în temeiul prevăzut de art. 400 
(1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. b), Cod de procedură civilă, pentru încălcarea nor-
melor de drept procedural, și anume că pricina a fost judecată în absenţa unui 
participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data și ora ședinţei de 
judecată.
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Astfel, în cadrul procesului menţionat am avut calitatea procesuală de
.

Examinarea pricinii a fost numită și a avut loc în data de ,
însă la examinarea ei nu am fost citat legal, circumstanţă ce se confirmă prin

(se dezvoltă esenţa temeiului și se arată concluziile recurentului în acest sens)

.
Despre hotărârea primei instanţe am aflat de la .
      (se indică circumstanţele)
Având calitatea de participant la proces, nu am fost citat în modul legal 

stabilit, fapt confirmat prin absenţa la materialele pricinii a unei eventuale con-
firmări de primire a citaţiei.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (3) lit. b), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești 

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. c), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Invoc ilegalitatea hotărârii primei instanţe în temeiul prevăzut de art. 
400 (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. c), Cod de procedură civilă, pentru încălcarea 
normelor de drept procedural, și anume că la judecarea pricinii au fost încăl-
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cate regulile cu privire la limba procesului. Procesul s-a desfășurat în limba 
.

Prin cererea din  adresată instanţei, am solicitat să fiu 
asistat de un interpret, întrucât nu vorbesc limba în care s-a desfășurat proce-
sul, și anume , circumstanţă care se confirmă prin proce-
sul-verbal al ședinţei de judecată din .

În pofida cererii enunţate, nu mi s-a asigurat prezenţa interpretului pentru 
exprimare și în vederea formulării apărărilor, în special prin a prezenta instan-
ţei versiunea mea despre faptele ce-mi sunt reproșate de judecată.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (3) lit. b), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. e), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Invoc ilegalitatea hotărârii primei instanţe în temeiul prevăzut de art. 400 
(1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. e), Cod de procedură civilă, pentru încălcarea nor-
melor de drept procedural, și anume că hotărârea nu este semnată de judecător 
sau este semnată de un judecător nemenţionat în hotărâre.
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Astfel, cum rezultă din conţinutul dispozitivului hotărârii primei instanţe, 
lipsește un element indispensabil al acestuia, și anume semnătura judecătoru-
lui , deși, în conformitate cu art. 242 al. (1),

  (numele, prenumele)
Cod de procedură civilă, dispozitivul hotărârii pronunţate trebuie semnat de 
toţi judecătorii din completul de judecată.

Or, pentru a produce efectele pentru care a fost destinată, hotărârea judecă-
torească trebuie să îndeplinească prescripţia legală de formă enunţată.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (3) lit. e), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. f), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Invoc ilegalitatea hotărârii primei instanţe în temeiul prevăzut de art. 400 
(1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. f), Cod de procedură civilă, pentru încălcarea nor-
melor de drept procedural, și anume că în dosar lipsește procesul-verbal al 
ședinţei de judecată.
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Astfel, în actele cauzei lipsește procesul-verbal al ședinţei de judecată care a 
avut loc în data de , când am depus explicaţii pe marginea acţi-
unii intentate împotriva mea și când au fost audiaţi martorii .

Consider că în lipsa procesului-verbal al ședinţei de judecată nu se poate 
asigura și exercita controlului judiciar privind legalitatea și temeinicia hotărârii 
contestate, respectiv privind susţinerile făcute în timpul procesului și a tuturor 
evenimentelor în legătură cu acesta, neputându-se verifica legala compunere a 
instanţei, prezenţa părţilor, concluziile formulate și conţinutul opiniilor de fapt 
și de drept, dacă au fost respectate drepturile procesuale ale părţilor.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (3) lit. f), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
privind casarea hotărârii judecătorești

(art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. g), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Invoc ilegalitatea hotărârii primei instanţe în temeiul prevăzut de art. 400 
(1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. g), Cod de procedură civilă, pentru încălcarea nor-
melor de drept procedural, și anume, pricina a fost examinată cu încălcarea 
competenţei jurisdicţionale materiale.
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Astfel, obiectul prezentului litigiu îl formează 

Pricina a fost examinată în procedura contenciosului administrativ.
Conform art. 
   (se indică legea materială sau procesuală)

Prin urmare, sunt exceptate de la controlul legalităţii în instanţele de con-
tencios administrativ actele emise de 

.

Aceste acte pot fi atacate, după caz, în instanţa de drept comun. Respectiv, 
competentă să judece pricina este .

     (se indică instanţa competentă)

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 
al. (3) lit. g), art. 404-405, art. 417 al.  lit. , Cod de procedură civilă.

c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
împotriva încheierii primei instanţe

Prin încheierea Curţii de Apel  nr. 
     (denumirea)
din , în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
           (data)
a lui  împotriva 

     (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)
prin care s-a dispus .

    (se indică actele de dispoziție)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva încheierii instanţei de judecată le fundamentez pe 

următoarele temeiuri 

(se indică motivele de nemulţumire ale recurentului faţă de încheierea atacată, care 
îl îndreptăţesc să invoce netemeinicia și ilegalitatea încheierii primei instanţe, legea 
materială și procesuală aplicată de prima instanţă, supusă criticii, normele de drept 
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material și procesual care, în opinia recurentului, ar urma să fie aplicate; motivele 
și argumentele trebuie prezentate într-o formă clară, precisă, concisă, de o atare 
manieră încât instanţa de recurs să poată reţine cu exactitate adevăratele temeiuri de 
nemulţumire ale recurentului)

    (se indică esenţa lor)

.
În susţinerea recursului invoc următoarele dovezi 

.
(se enumeră dovezile prin care recurentul își probează exactitatea alegaţiilor sale și 
de care recurentul înţelege să se servească direct în recurs; de asemenea recurentul 
trebuie să indice dovezile pe care se sprijină fiecare motiv invocat de el)

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al.  lit. , 
art. 426, art. 427 lit. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la 

(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)
și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
împotriva încheierilor emise de instanţa de apel

Prin încheierea Curţii de Apel  nr. 
     (denumirea)
din , în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
           (data)
a lui  împotriva 

     (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)
prin care s-a dispus .

    (se indică actele de dispoziție)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva încheierii instanţei de apel le fundamentez pe ur-

mătoarele temeiuri 

(se indică motivele de nemulţumire ale recurentului faţă de încheierea atacată, care 
îl îndreptăţesc să invoce netemeinicia și ilegalitatea încheierii primei instanţe, legea 
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materială și procesuală aplicată de prima instanţă, supusă criticii, normele de drept 
material și procesual care, în opinia recurentului, ar urma să fie aplicate, motivele 
și argumentele trebuie prezentate într-o formă clară, precisă, concisă, de o atare 
manieră încât instanţa de recurs să poată reţine cu exactitate adevăratele temeiuri de 
nemulţumire ale recurentului)

    (se indică esenţa lor)

.
În susţinerea recursului invoc următoarele dovezi 

.
(se enumeră dovezile prin care recurentul își probează exactitatea alegaţiilor sale și 
de care recurentul înţelege să se servească direct în recurs; de asemenea recurentul 
trebuie să indice dovezile pe care se sprijină fiecare motiv invocat de el)

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 417 al.  lit. ,
Cod de procedură civilă, art. 429, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială a încheierii Curţii de Apel 
                (denumirea)

nr.  din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
  (data emiterii)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)
la  și .

(obiectul acţiunii, actul   (se indică soluția solicitată instanţei de recurs
administrativ contestat)  prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
depusă după examinarea pricinii în instanţa de recurs

Prin încheierea Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
   (data)

înaintată de  împotriva 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele recursului
În fapt, 
 (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, actul
 administrativ contestat, probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Împotriva hotărârii primei instanţe a declarat recurs și ,
      (nume, prenume sau denumirea)

care a fost examinat prin decizia Curţii de Apel 
      (denumirea instanţei)
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(Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie)
 din , prin care s-a decis

     (data)

  (se indică soluţia emisă de instanţa de recurs)
.

Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă le fundamentez 
pe următoarele motive de fapt 

(se indică motivele de nemulţumire ale recurentului faţă de hotărârea atacată, care 
îl îndreptăţesc să invoce netemeinicia hotărârii primei instanţe; motivele trebuie 
prezentate într-o formă clară și precisă, de o atare manieră încât instanţa de recurs să 
poată reţine cu exactitate adevăratele temeiuri ale recurentului)

.
Motivarea recursului în drept o întemeiez pe 

 (se indică textul de lege aplicabil pentru admiterea recursului invocat, 
  respectiv casarea hotărârii contestate)

.
În cadrul procesului menţionat am avut calitatea procesuală de , 

însă la examinarea lui nu am fost citat legal.
Despre hotărârea primei instanţe am aflat la , respectiv
       (data)

cererea de recurs am depus-o cu respectarea termenului legal de lege în acest 
sens.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al.  lit. , 
Cod de procedură civilă (de asemenea se indică temeiul de casare prevăzut de 
art., în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei instanţe), art. 422 al. (1), 
Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea hotărârii Judecătoriei /
        (denumirea)

Curţii de Apel  nr.  din  în pricina
        (denumirea)    (data)

civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)
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lui  cu privire la 
(nume, prenume sau denumirea)        (obiectul acţiunii, actul administrativ contestat)

și .
(se indică soluția solicitată instanţei de recurs prevăzută de art. 417, Cod de procedură civilă)

Dovada recursului o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI DE RECURS

Recurs. Secţiunea a II-a
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
(Recurs. Secţiunea a II-a)

împotriva deciziei Curţii de Apel  nr.  din 
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admis/respins apelul declarat de  și s-a
      (nume, prenume sau denumirea)

  (se indică actele de dispoziţie ale instanţei de apel)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

      (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind .

 (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Motivele recursului
În fapt, 
(se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, probele care 
s-au administrat și soluţia pronunţată de prima instanţă și de instanţa de apel)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă, instanţa de apel, 

le fundamentez pe următoarele temeiuri 

(se indică motivele, temeiurile de nemulţumire ale recurentului faţă de hotărârea, 
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decizia atacată prevăzute de art. 400 al. (2), al. (3), Cod de procedură civilă, care 
îl îndreptăţesc să invoce ilegalitatea hotărârii primei instanţei și deciziei instanţei 
de apel, legea materială și procesuală aplicată de prima instanţă și instanţa de apel, 
supusă criticii, normele de drept material și procesual care, în opinia recurentului, 
ar urma să fie aplicate; motivele și argumentele trebuie prezentate într-o formă 
clară, precisă, concisă, de o atare manieră încât instanţa de recurs să poată reţine cu 
exactitate adevăratele temeiuri de nemulţumire ale recurentului)

    (se indică esenţa lor)

.
În susţinerea recursului invoc următoarele dovezi 

(se enumeră dovezile prin care recurentul își probează exactitatea alegaţiilor sale, care se 
conţin în materialele cauzei și de care recurentul înţelege să se servească direct în recurs)

.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al.  lit. , 
art. 432, art. 437, art. 445.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică 
temeiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și împuternicirea care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea deciziei Curții de Apel 
       (denumirea instanței)

nr.  din  și, după caz, a hotărârii Judecătoriei
            (data emiterii)

 nr.  din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanței)   (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la  și .

  (obiectul acţiunii, actul (se indică soluția solicitată instanţei 
  administrativ contestat) de recurs prevăzută de art. 445, CPC)

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
(art. 400 al. (2) lit. a), Cod de procedură civilă)

împotriva deciziei Curţii de Apel  nr.  din 
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admis/respins apelul declarat de  și s-a
      (nume, prenume sau denumirea)

  (se indică actele de dispoziţie ale instanţei de apel)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

      (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind .

 (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Motivele recursului
În fapt, 
(se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, probele care 
s-au administrat și soluţia pronunţată de prima instanţă și de instanţa de apel)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă și instanţa de 

apel le fundamentez pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (2) lit. a), Cod de proce-
dură civilă, pentru neaplicarea unei legi ce trebuia să fie aplicată, și anume că

(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)
.



297

Astfel, contrar prevederilor art. 241 al. (5), Cod de procedură civilă, sau 
art. 390, Cod de procedură civilă, adoptând o soluţie de respingere/admitere a 
acţiunii, prima instanţă sau instanţa de apel în hotărâre/decizie nu a făcut tri-
mitere la nici o lege materială, referindu-se generic și limitându-se la normele 
de drept procedural .

Fie la soluţionarea pricinii au fost aplicate acte normative subordonate legii 
contrare prevederilor legii 

 (se indică legea aplicabilă raportului material litigios și cauzele ce determină 
   inaplicabilitatea actelor subordonate legii)

din considerentele menţionate, nefiind motivată în drept, consider că hotărâ-
rea/decizia este lipsită de un fundament juridic și urmează a fi casată;

fie încălcările procesuale enunţate au fost omise nejustificat de instanţa de 
apel.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (2) lit. a), art. 
432, art. 437, art. 445.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică 
temeiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și împuternicirea care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea deciziei Curții de Apel 
       (denumirea instanței)

nr.  din  și, după caz, a hotărârii Judecătoriei
            (data emiterii)

 nr.  din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanței)   (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la  și .

  (obiectul acţiunii, actul (se indică soluția solicitată instanţei 
  administrativ contestat) de recurs prevăzută de art. 445, CPC)

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
(art. 400 al. (2) lit. b), Cod de procedură civilă)

împotriva deciziei Curţii de Apel  nr.  din 
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admis/respins apelul declarat de  și s-a
      (nume, prenume sau denumirea)

  (se indică actele de dispoziţie ale instanţei de apel)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

      (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind .

 (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Motivele recursului
În fapt, 
(se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, probele care 
s-au administrat și soluţia pronunţată de prima instanţă și de instanţa de apel)

.

Criticile aduse împotriva soluţiei emise de prima instanţă și instanţa de 
apel le fundamentez pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (2) lit. b), Cod de pro-
cedură civilă, pentru aplicarea greșită a normelor de drept material, care s-a 
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manifestat prin aplicarea unei legi ce nu trebuia să fie aplicată, și anume că

(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

.
De exemplu, consider că instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a(u) dat 

o calificare juridică incorectă raportului material litigios, aplicând o normă 
străină acestuia;

fie instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a(u) încălcat regulile acţiunii 
normelor juridice în timp, spaţiu și asupra persoanelor;

fie instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a(u) soluţionat pricina în baza 
normei de drept interne ce contravine prevederilor tratatului internaţional cu 
aplicare directă;

fie instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a(u) soluţionat greșit conflictul 
dintre normele cuprinse în diferite acte normative interne (aplicarea unei nor-
me generale în locul unei norme speciale);

fie instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a(u) aplicat o uzanţă ce contra-
vine legii.

Astfel, verificarea temeiniciei și legalităţii pretenţiei privind 
              (se indică obiectul litigiului)

urma să se efectueze prin prisma dispoziţiilor legale prevăzute de

(pentru fiecare caz în parte se indică legea pe care recurentul o consideră aplicabilă)

.
  (și se dezvoltă argumentele recurentului în acest sens)
fie încălcările procesuale enunţate au fost omise nejustificat de către in-

stanţa de apel.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (2) lit. b), art. 
432, art. 437, art. 445.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică 
temeiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și împuternicirea care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea deciziei Curții de Apel 
       (denumirea instanței)

nr.  din  și, după caz, a hotărârii Judecătoriei
            (data emiterii)
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 nr.  din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanței)   (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la  și .

  (obiectul acţiunii, actul (se indică soluția solicitată instanţei 
  administrativ contestat) de recurs prevăzută de art. 445, CPC)

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
(art. 400 al. (2) lit. c), Cod de procedură civilă)

împotriva deciziei Curţii de Apel  nr.  din 
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admis/respins apelul declarat de  și s-a
              (nume, prenume sau denumirea)

  (se indică actele de dispoziţie ale instanţei de apel)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

      (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind .

 (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Motivele recursului
În fapt, 
(se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, probele care 
s-au administrat și soluţia pronunţată de prima instanţă și de instanţa de apel)

.

Criticile aduse împotriva soluţiei emise de instanţa de apel (și/sau prima 
instanţă) le fundamentez pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (2) lit. c), Cod de 
procedură civilă, pentru interpretarea eronată a legii, și anume că
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(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)

de exemplu, instanţa de apel (și/sau prima instanţă) și-a(u) motivat soluţia de 
respingere/admitere a apelului (și/sau a acţiunii) cu referire la dispoziţiile legale 
inserate în art.  din .

    (se indică legea aplicată de instanţă)

Raportând la circumstanţele pricinii condiţiile stabilite exhaustiv în conţi-
nutul normei respective (când legea cuprinde o enumerare limitativă a împre-
jurărilor în care se poate aplica sau când norma juridică stabilește o excepţie de 
la regula generală) 

,
   (se expune norma în cauză)
fie aplicând norma menţionată, instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a 

extins norma juridică dincolo de ipotezele la care se referă

,
    (se argumentează)

astfel încălcându-se regulile de interpretare. Or, excepţiile sunt de strictă in-
terpretare;

fie instanţa de apel (și/sau prima instanţă) a(u) dat o calificare juridică co-
rectă raportului material litigios, determinând corect norma aplicabilă 

, însă, din cauza înţelegerii greșite a sensului acesteia, a formulat o 
concluzie greșită cu privire la drepturile și obligaţiile părţilor 

    (se argumentează)
.

Cele enunţate consider că determină casarea deciziei (și/sau a hotărârii) in-
stanţei de apel (a primei instanţă) pentru interpretarea eronată a legii.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (2) lit. c), art. 
432, art. 437, art. 445.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică 
temeiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și împuternicirea care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea deciziei Curții de Apel 
       (denumirea instanței)
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nr.  din  și, după caz, a hotărârii Judecătoriei
            (data emiterii)

 nr.  din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanței)   (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la  și .

  (obiectul acţiunii, actul (se indică soluția solicitată instanţei 
  administrativ contestat)  de recurs prevăzută de art. 445, CPC)

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE RECURS
(art. 400 al. (2) lit. d), Cod de procedură civilă)

împotriva deciziei Curţii de Apel  nr.  din 
    (denumirea)   (data)

prin care a fost admis/respins apelul declarat de  și s-a
               (nume, prenume sau denumirea)

  (se indică actele de dispoziţie ale instanţei de apel)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

      (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind .

 (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

Motivele recursului
În fapt, 
(se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, probele care 
s-au administrat și soluţia pronunţată de prima instanţă și de instanţa de apel)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de instanţa de apel (și/sau prima 

instanţă) le fundamentez pe temeiul prevăzut de art. 400 al. (2) lit. d), Cod 
de procedură civilă, pentru aplicarea eronată a analogiei legii (sau a analogiei 
dreptului)
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(se dezvoltă esenţa temeiului și se indică concluziile recurentului în acest sens)
.

Astfel, instanţa de apel (și/sau prima instanţă) și-a(u) motivat soluţia de 
respingere/admitere a apelului (și/sau a acţiunii) cu invocarea analogia legii 
(analogia dreptului) și a aplicat dispoziţiile legale inserate în art.  din

   (se indică legea aplicată de instanţă)

.
Consider greșită soluţia instanţei de apel (și/sau a primei instanţe) de apli-

care prin analogie la caz a legii , din considerentele ce ur-
mează

   (se indică legea aplicată de instanţă)

  (se dezvoltă alegaţiile recurentului în acest sens)

;
fie circumstanţele pricinii și circumstanţele prevăzute în norma aplicabilă prin 
analogie de către instanţa de apel (și/sau de prima instanţă) nu sunt asemănă-
toare după esenţă și regim juridic; 

           (se dezvoltă alegaţiile apelantului în acest sens)

fie aplicarea analogiei este interzisă expres de lege 
          (se dezvoltă alegaţiile recurentului în acest sens)

(de exemplu, art. 5 alin. (3) din Codul civil nu admite aplicarea prin analogie 
  a normelor care stabilesc răspunderea civilă)

;
fie soluţia adoptată ca urmare a aplicării analogiei contravine legislaţiei în vi-
goare 

  (se dezvoltă alegaţiile recurentului în acest sens)
;

fie raporturile supuse judecăţii sunt reglementate prin lege 

    (se indică legea)

    (se argumentează)

.
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În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 400 al. (2) lit. d), art. 
432, art. 437, art. 445.  lit. , Cod de procedură civilă (se indică 
temeiul de casare prevăzut, în baza căruia se solicită casarea hotărârii primei 
instanţe și împuternicirea care se solicită a fi emisă de către instanţă).

Urmare a celor expuse,
c e r

Admiterea recursului.
Casarea integrală/parţială/ modificarea deciziei Curții de Apel 
       (denumirea instanței)

nr.  din  și, după caz, a hotărârii Judecătoriei
            (data emiterii)

 nr.  din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanței)   (data)
de chemare în judecată a  împotriva lui 

  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la  și .

  (obiectul acţiunii, actul (se indică soluția solicitată instanţei 
  administrativ contestat)  de recurs prevăzută de art. 445, CPC)

La cererea de recurs alătur cópii pentru intimaţi în număr de ,
precum și chitanţa de plată a taxei de stat în valoare de  lei.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea Supremă de Justiție 
Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Referinţă la cererea de recurs

În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus 
   acţiunea, probele care s-au administrat)

.
Prin hotărârea Judecătoriei  din 

acţiunea a fost .
Prin decizia Curţii de Apel  nr. 

din  a fost admis/respins apelul declarat
de  și s-a 

(nume, prenume sau denumirea) (se indică actele de dispoziţie ale instanţei de apel)

Decizia instanţei de apel (și/sau hotărârea primei instanţe) a fost contestată 
cu recurs de .

Drept temeiuri pentru declararea recursului au fost invocate art. 400 al.
, Cod de procedură civilă 

          (se indică temeiurile invocate de recurent faţă de hotărârea, decizia atacată)

    (se indică esenţa lor)

.
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Consider cererea de recurs inadmisibilă, în baza art. 433 lit. , Cod de 
procedură civilă (se indică unul dintre temeiurile inadmisibilităţii recursului), 
din considerentele ce urmează: 

.
 (se expun motivele și se indică dovezile administrate în cadrul ședinţelor 
 de judecată ce conduc la concluzia privind inadmisibilitatea recursului)

În drept, îmi întemeiez referinţa pe dispoziţiile art. 432 lit. , Cod de
              (se indică temeiul de inadmisibilitate)

procedură civilă, art. 439 al. (2), Cod de procedură civilă.
Urmare celor expuse,

c e r

A considera ca fiind inadmisibil recursul declarat de 
           (nume, prenume, denumirea)

împotriva deciziei Curţii de Apel  nr.  din 
    (denumirea instanţei)

și, după caz,  a hotărârii Judecătoriei 
       (denumirea instanţei)

nr.  din  în pricina civilă la cererea de chemare
în judecată a  împotriva lui  

 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)
cu privire la .

  (obiectul acţiunii)

La referinţă alătur cópii în număr de .

Intimat/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI ÎN CADRUL 

EXAMINĂRII RECURSULUI
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Coreclamant/Copârât/Intervenient 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind alăturarea la recurs

Prin hotărârea Judecătoriei /Curţii de Apel 
    (denumirea)   (denumirea)

nr.  din , prin care a fost admisă/respinsă acţiunea
  (data)

înaintată de  împotriva 
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

și s-a .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

La data de , hotărârea primei instanţe a fost contestată
   (data)

cu recurs de către .
   (calitatea procesuală)

Având în vedere că poziţiile mele coincid cu cele ale recurentului 
, în ceea ce privește temeiul recursului invocat

(nume, prenume sau denumirea)
împotriva soluţiei emise de prima instanţă, în conformitate cu art. 401 al. (1), 
Cod de procedură civilă,

c e r

Primirea și admiterea cererii de alăturare la recursul declarat de 
 împotriva hotărârii Judecătoriei /

(nume, prenume sau denumirea)                  (instanţa care a emis-o)
Curţii de Apel  nr.  din .

       (data emiterii)

Coreclamant/Copârât/Intervenient 
     (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind retragerea recursului

În procedura Curţii Supreme de Justiţie/Curţii de Apel 
       (denumirea instanţei)

a fost primită cererea de recurs depusă de mine împotriva hotărârii Judecătoriei
/Curţii de Apel  din 

(denumirea instanţei)   (denumirea instanţei) (data)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la , prin care acţiune

(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)
a fost respinsă/admisă.

Având în vedere că 
   (se indică și se dezvoltă motivele retragerii recursului)

și în baza art. 411, Cod de procedură civilă,

c e r

Admiterea retragerii recursului depus de mine  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel 
   (denumirea instanţei)  (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de judecată a 
 (data)     (nume, prenume sau denumirea)

împotriva lui  cu privire la  cu emiterea
 (nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

unei încheieri privind încetarea procedurii în recurs.



312

Efectele admiterii retragerii recursului și încetării procedurii în recurs îmi 
sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind renunţarea reclamantului la acţiune în instanţa de recurs

În procedura Curţii Supreme de Justiţie/Curţii de Apel 
       (denumirea instanţei)

a fost primită cererea de recurs depusă de mine împotriva hotărârii Judecătoriei
/Curţii de Apel  din 

(denumirea instanţei)   (denumirea instanţei) (data)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la , prin care acţiune

(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)
a fost respinsă/admisă.

Având în vedere că 
   (se indică și se dezvoltă motivele retragerii recursului)

, în baza art. 265 lit. c), art. 412, Cod de procedură civilă,

c e r

Casarea integrală a hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel
     (denumirea instanţei)

 din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanţei)   (data)
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de judecată a  împotriva lui 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Admiterea renunţării mele  la acţiunea formulată prin
   (nume, prenume sau denumirea)

cererea de chemare în judecată și emiterea unei încheieri prin care să se dispu-
nă încetarea procesului.

Efectele admiterii renunţării și încetării procesului, inserate în art. 266 al. 
(2), Cod de procedură civilă, privind neadmiterea unei noi sesizări a instanței 
de judecată de către aceeași parte cu privire la același obiect și pe aceleași te-
meiuri, îmi sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel

Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind confirmarea tranzacţiei părţilor în instanţa de recurs

În procedura Curţii Supreme de Justiţie/Curţii de Apel 
       (denumirea instanţei)

a fost primită cererea de recurs depusă de mine împotriva hotărârii Judecătoriei
/Curţii de Apel  din 

(denumirea instanţei)   (denumirea instanţei) (data)
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la , prin care acţiune

(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)
a fost respinsă/admisă.

În urma unor concesii reciproce 
      (se indică și se dezvoltă motivele încheierii unei tranzacţiei)

,
eu, , și  am

(nume, prenume, calitatea procesuală) (nume, prenume, calitatea procesuală)
convenit să punem capăt acestui litigiu, din care considerente, în baza art. 265 
lit. c), art. 412, Cod de procedură civilă,

c e r e m
Casarea integrală a hotărârii Judecătoriei /Curţii de Apel
     (denumirea instanţei)
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 din  în pricina civilă la cererea
(denumirea instanţei)   (data)

de judecată a  împotriva lui 
 (nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

cu privire la .
  (obiectul acţiunii)

Confirmarea tranzacţiei încheiate între  și ,
  (nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume sau denumirea)

conform condiţiilor ce urmează:
1. ;
2. ;
3. ;
4. .

Încetarea procesului civil în pricina civilă în cauză.
Efectele admiterii renunţării și încetării procesului, inserate în art. 266 al. 

(2), Cod de procedură civilă, privind neadmiterea unei noi sesizări a instanței 
de judecată de către aceeași parte cu privire la același obiect și pe aceleași te-
meiuri, îmi sunt cunoscute.

Rog anexarea cererii la dosar.

Recurent/Reprezentant  Semnătura 
  (nume, prenume sau denumirea)

Intimat/Reprezentant  Semnătura 
  (nume, prenume sau denumirea)

Data 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind suspendarea executării hotărârii 
(art. 435 al. (1), Cod de procedură civilă)

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei  din 
     (denumirea instanţei) (data)

a fost admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin decizia Curţii de Apel  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost respins apelul declarat de mine și menţinută hotărârea primei instanţe.

La  am declarat recurs împotriva hotărârilor judecătorești,
        (data)

prin care am cerut admiterea recursului, casarea hotărârilor judecătorești și 
emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii depuse de

.
(nume, prenume sau denumirea)

Hotărârea fiind executorie de drept, la data  intimatul 
a cerut executarea acesteia și executorul mi-a trimis somaţie că până la data de 

 trebuie să execut hotărârea, în caz contrar se va purcede 
la executarea silită.

Acţiunea vizează , caz ce se încadrează în dispoziţiile art. 435
            (esenţa acţiunii)

al. (1), Cod de procedură civilă, pentru care recursul este suspensiv de executare.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 435 al. (1), Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare celor expuse,



318

c e r

Suspendarea executării deciziei Curţii de Apel  din
      (denumirea instanţei)

 în pricina civilă la cererea de chemare în instanţa de judecată
(data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la  până la examinarea recursului declarat.
(obiectul acţiunii)

Dovada cererii de suspendare o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind suspendarea executării hotărârii 
(art. 435 al. (2), Cod de procedură civilă)

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei  din 
     (denumirea instanţei) (data)

a fost admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin decizia Curţii de Apel  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost respins apelul declarat de mine și menţinută hotărârea primei instanţe.

La , am declarat recurs împotriva hotărârilor judecătorești,
 (data)

prin care am cerut admiterea recursului, casarea hotărârilor judecătorești și 
emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii depuse de

.
(nume, prenume sau denumirea)

Hotărârea fiind executorie de drept, la data  intimatul 
a cerut executarea acesteia și executorul mi-a trimis somaţie că până la data de 

 trebuie să execut hotărârea, în caz contrar se va purcede 
la executarea silită.

Din considerentele enunţate, pentru a preîntâmpina eventualele pagube ce 
mi s-ar cauza prin efectuarea executării, consider necesar să cer suspendarea 
executării deciziei Curţii de Apel  din 

    (denumirea instanţei)  (data)
până la examinarea recursului declarat.

Dat fiind faptul că acţiunea are caracter patrimonial și hotărârea nu a fost 
executată, la data  am depus la oficiul de executare ,

   (data)    (denumirea oficiului)
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unde se află hotărârea la executare, o cauţiune în mărimea valorii acţiunii ad-
mise prin hotărârea contestată, care constituie , fapt ce se confirmă

      (suma)
prin certificatul corespunzător, care este anexat la cererea de suspendare a exe-
cutării hotărârii atacate cu recurs.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 435 al. (2), Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Suspendarea executării deciziei Curţii de Apel  din
      (denumirea instanţei)

 în pricina civilă la cererea de chemare în instanţa de judecată
(data)

a  împotriva lui  cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la  până la examinarea recursului declarat.
(obiectul acţiunii)

Dovada cererii de suspendare o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

Certificatul nr.  din  eliberat de oficiul
     (data)

de executare .
  (denumirea oficiului)

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție 
Recurent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind suspendarea executării hotărârii 
(art. 435 al. (8), Cod de procedură civilă)

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei  din 
     (denumirea instanţei) (data)

a fost admisă cererea de chemare în judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la .
(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Prin decizia Curţii de Apel  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost respins apelul declarat de mine și menţinută hotărârea primei instanţe.

La , am declarat recurs împotriva hotărârilor judecătorești,
 (data)

prin care am cerut admiterea recursului, casarea hotărârilor judecătorești și 
emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii depuse de

.
(nume, prenume sau denumirea)

Hotărârea fiind executorie de drept, la data  intimatul 
a cerut executarea acesteia și executorul mi-a trimis somaţie că până la data de 

 trebuie să execut hotărârea, în caz contrar se va purcede 
la executarea silită.

Acţiunea nu are caracter patrimonial.
Având în vedere că 

(se indică motivele recurentului ce justifică suspendarea executării hotărârii),
pentru a preîntâmpina eventualele pagube ce mi s-ar cauza prin efectuarea exe-
cutării, consider necesar să cer suspendarea executării hotărârii Judecătoriei
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/Curţii de Apel  din 
până la examinarea recursului declarat.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 435 al. (8), Cod de pro-
cedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Suspendarea executării deciziei Curţii de Apel  din
      (denumirea instanţei)

 în pricina civilă la cererea de chemare în instanţa de judecată
(data)

a  împotriva lui , cu privire
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume sau denumirea)

la  până la examinarea recursului declarat.
(obiectul acţiunii)

Dovada cererii de suspendare o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI DE REVIZUIRE
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MODEL ORIENTATIV GENERAL

Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Criticile aduse împotriva soluţiei emise de instanţa de judecată le funda-

mentez pe următoarele temeiuri 

(se indică temeiurile de nemulţumire ale revizuentului faţă de hotărârea/decizia/
încheierea atacată, prevăzute de art. 449, Cod de procedură civilă, și esenţa lor, 
  care îl îndreptăţesc să solicite retractarea acestora)
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.

În susţinerea temeiului invocat al cererii de revizuire prezint următoarele 
dovezi 

 (se enumeră dovezile prin care revizuentul își probează temeiul susţinut)

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. , 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă (se indică temeiul de revi-
zuire invocat în baza căruia se solicită revizuirea hotărârii/deciziei/încheierii).

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. a), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
      (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. a), Cod de procedură 
civilă – s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, că unul dintre partici-
panţii la proces sau unul dintre judecători a comis o infracţiune în legătură cu 
judecarea pricinii.
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Astfel, la baza emiterii hotărârii de admitere/respingere a acţiunii cu privi-
re la  a stat .

 (obiectul acţiunii)  (proba și concluziile pe care s-a întemeiat instanţa)
Prin sentinţa irevocabilă a  din ,
    (denumirea instanţei)  (data)

 a fost recunoscut culpabil în 
(nume prenume sau denumirea)                  (se indică fapta penală constatată)

 și infracţiunea săvârșită este în legătură
cu judecarea pricinii .

    (se indică legătura cu cauza civilă)
În susţinerea temeiului invocat al cererii de revizuire prezint următoarele 

dovezi 
 (se enumeră dovezile prin care revizuentul își probează temeiul susţinut)

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. a), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. b), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
      (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. b), Cod de procedură 
civilă, în virtutea faptului că au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte 
esenţiale ale pricinii care nu au fost și nu au putut fi cunoscute anterior.
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Astfel, adoptând hotărârea/decizia/încheierea privind ,
       (obiectul acţiunii)

instanţa  și-a fundamentat concluziile pe următoarele
 (denumirea instanţei)

circumstanţe de fapt considerate ca fiind stabilite 

   (circumstanţele invocate de instanţă)
.

După emiterea hotărârii/deciziei/încheierii menţionate, mi-au devenit cu-
noscute circumstanţe/fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost și nu au putut fi 
cunoscute anterior și nici nu aș fi avut posibilitatea de a le cunoaște, și anume

(se indică circumstanţele sau faptele esenţiale ale pricinii care au devenit cunoscute  
  și condiţiile în care acestea au devenit cunoscute)

.

Consider că aceste circumstanţe influenţează esenţial soluţia dată de către 
instanţă, în sensul 

   (se dezvoltă alegaţiile revizuentului în acest sens)

.

Împrejurarea că aceste circumstanţe mi-au devenit cunoscute ulterior pro-
nunţării și faptul imposibilităţii de a le cunoaște se confirmă prin următoarele 
dovezi concludente 

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. b), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)
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a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. c), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
         (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. c), Cod de procedură 
civilă, în virtutea faptului că după emiterea hotărârii s-au descoperit înscrisuri 
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probatoare care au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut 
fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participan-
tului la proces.

Astfel, după emiterea hotărârii menţionate, am descoperit un înscris pro-
bator 

 (se indică înscrisul în cauză, ce circumstanţe rezultă din conţinutul 
  lui și ce legătură au acestea cu soluţionarea pricinii)

.

Înscrisul probator enunţat a existat la momentul judecării pricinii, dar nu 
am avut cunoștinţă de el într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa mea, fapt 
ce se confirmă prin 

  (se indică împrejurările imposibilităţii cunoașterii 
   despre existenţa înscrisului invocat)

;
fie imposibilitatea prezentării înscrisului probant enunţat în instanţă s-a 

datorat faptului reţinerii lui de către partea adversă sau partea interesată

  (nume, prenume, denumirea, calitatea procesuală)

  (se dezvoltă argumentele revizuentului în acest sens)
.

Cauzele necunoașterii despre actele doveditoare descoperite și ale neputin-
ţei prezentării lor instanţei de judecată se confirmă prin următoarele dovezi

.

Consider că acest înscris probat influenţează esenţial soluţia dată iniţial 
de instanţă și este de natură a schimba soluţia procesului din considerentele ce 
urmează 

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. b), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
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c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. d) Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
      (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. d), Cod de procedură 
civilă, revizuirea se declară în cazul în care prin sentinţa penală irevocabilă au 
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fost declarate mincinoase depoziţiile martorului, fals raportul de expertiză, in-
corectă traducerea, fals înscrisul ori falsă proba materială în al căror temei s-a 
emis hotărârea.

Astfel, la baza emiterii hotărârii de admitere/respingere a acţiunii cu privire 
la  a stat .

 (obiectul acţiunii)  (proba și concluziile pe care s-a întemeiat instanţa)

Prin sentinţa penală irevocabilă a  din 
     (denumirea instanţei) (data)

a fost 
   (se indică dispozitivul sentinţei)

.
(au fost declarate mincinoase depoziţiile martorului, fals raportul de expertiză, incorectă 
traducerea, fals înscrisul ori falsă proba materială în al căror temei s-a emis hotărârea)

Astfel, s-a dovedit că martorul  a făcut declaraţii
    (nume, prenume sau denumirea)

mincinoase privitoare la ;
    (se indică obiectul probaţiei și circumstanţele de  
    fapt rezultate din declaraţiile acestui martor)

fie expertul  a fost nesincer în constatările sale sau
         (nume, prenume sau denumirea)

în verificările pe care le-a făcut etc. 
    (se dezvoltă alegaţiile revizuentului în acest sens)

.

În susţinerea temeiului invocat al cererii de revizuire prezint următoarele 
dovezi 

 (se enumeră dovezile prin care revizuentul își probează temeiul susţinut)

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. d), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)
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din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. e), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
      (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. e), Cod de procedură 
civilă – s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentinţa sau decizia instanţei 
judecătorești sau hotărârea ori decizia unui alt organ care au servit drept temei 
pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere.
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Astfel, drept temei pentru emiterea hotărârii de admitere/respingere a ac-
ţiunii cu privire la 

     (obiectul acţiunii)
a servit .

 (hotărârea, sentinţa sau decizia instanţei judecătorești 
  sau hotărârea ori decizia unui alt organ)
Prin decizia irevocabilă a  din 
    (denumirea instanţei)  (data)

a fost anulat/modificat 
    (se indică dispozitivul deciziei)

.
În susţinerea temeiului invocat al cererii de revizuire prezint următoarele 

dovezi 
 (se enumeră dovezile prin care revizuentul își probează temeiul susţinut)

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. e), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)
Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 

la cerere:
1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. f), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
      (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. f), Cod de procedură 
civilă – a fost aplicată o lege declarată neconstituţională de către Curtea Con-
stituţională.
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Astfel, drept temei pentru emiterea hotărârii de admitere/respingere a acţi-
unii cu privire la  a servit .

  (obiectul acţiunii)  (se indică legea aplicată de instanţă)
Prin hotărârea Curţii Constituţionale nr.  din 

sintagma sau articolul în cauză aplicat(ă) de instanţă privind 
a fost declarat(ă) neconstituţional(ă).

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. f), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. g), Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Consider că hotărârea/decizia/încheierea emisă de 
      (se indică instanţa de judecată)

urmează a fi retractată în temeiul prevăzut de art. 449 lit. g), Cod de procedură 
civilă – Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Agentul guvernamen-
tal, sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului a iniţiat o procedură amiabilă 
într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova, care consideră că prin 
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hotărârea instanţei s-a încălcat grav un drept prevăzut de Constituţia Republi-
cii Moldova sau de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și 
a libertăţilor fundamentale.

La data de ,  am depus la Curtea
  (data)      (nume, prenume, calitatea procesuală)

Europeană a Drepturilor Omului o cerere, declarată admisibilă de aceasta, îm-
potriva Guvernului Republicii Moldova, prin care am cerut recunoașterea

.
Conform art. 38 al Convenţiei și art. 62 prim al Regulamentului Curţii, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a propus părţilor rezolvarea cererii 
prin bună înţelegere, circumstanţă ce a determinat Agentul Guvernamental al 
Republicii Moldova să solicite depunerea cererii de revizuire în cauză.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. g), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

1. 
2. 
3. 
4. 

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE DE REVIZUIRE
(art. 449 lit. h) Cod de procedură civilă)

împotriva hotărârii/deciziei/încheierii din  emise
      (data emiterii)

de către , prin care a fost 
 (denumirea instanţei)      (se indică actele de dispoziţie ale instanţei, dispozitivul)

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
      (nume, prenume sau denumirea)

împotriva  privind .
 (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)

Motivele revizuirii
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt din dosar, respectiv cine a introdus acţiunea, 
   probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.

La data de ,  a depus la Curtea
  (data)          (nume, prenume, calitatea procesuală)

Europeană a Drepturilor Omului o cerere împotriva Guvernului Republicii 
Moldova, declarată admisibilă de aceasta, prin care a cerut recunoașterea
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  (se indică încălcările invocate și revendicările formulate)
.

Prin Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 
        (data)

a fost constatată încălcarea .
   (se indică articolul din CEDO)

În consecinţă, în scopul obţinerii unei despăgubiri parţiale/totale, solicit 
anularea hotărârii pronunţate prin intermediul prezentei cereri de revizuire.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 449 lit. h), 
art. 451, art. 453 al. , Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Admiterea cererii de revizuire.
Casarea integrală a hotărârii/deciziei/încheierii 
       (denumirea instanţei)

din  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
 (data emiterii)

a  împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume,prenume, denumirea)

 și .
(obiectul acţiunii)  (se indică soluţia solicitată de către revizuent)

Dovada cererii de revizuire o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez 
la cerere:

– demersul Agentului guvernamental;
– scrisoarea Curții Europene a Drepturilor Omului privind notificarea Agen-

tului guvernamental;
– răspunsul dat Curții Europene a Drepturilor Omului privind recunoașterea 

de către stat a violării drepturilor;
– acordul de soluționare amiabilă încheiat între Guvernul Republicii Moldo-

va, reprezentat de Agentul guvernamental, și reclamant.

La cererea de revizuire alătur cópii pentru intimat în număr de .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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CERERI ÎN CADRUL 

EXAMINĂRII REVIZUIRII
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind suspendarea executării hotărârii cu depunerea 

cauţiunii (art. 451 al. (5), Cod de procedură civilă)

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei /Curţii de Apel
/Curţii Supreme de Justiţie nr.  din 

(denumirea instanţei)                  (data emiterii)
a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă de  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
 privind  și s-a dispus .

(nume, prenume, denumirea)    (obiectul acţiunii) (se indică dispozitivul hotărârii)

La , am depus cerere de revizuire împotriva hotărârii 
primei instanţe, prin care am cerut admiterea cererii de revizuire, casarea ho-
tărârii și rejudecarea pricinii.

Hotărârea fiind executorie de drept, la data  intimatul 
a cerut executarea acesteia și executorul mi-a trimis somaţie că până la data de 

 urmează să execut hotărârea, în caz contrar se va purcede 
la executarea silită.

Dat fiind faptul că acţiunea are caracter patrimonial și hotărârea nu a fost 
executată, la data de  am depus la oficiul de executare

    (data)
, unde se află hotărârea la executare, o cauţiune în mărimea

(denumirea organului)
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valorii acţiunii admise prin hotărârea contestată, care constituie  lei,
        (suma)

fapt ce se confirmă prin certificatul corespunzător, anexat la cererea de suspen-
dare a executării hotărârii atacate cu revizuire.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 435 al. (2), 
art. 451 al. (5) Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Suspendarea executării hotărârii Judecătoriei /Curţii de
Apel /Curţii Supreme de Justiţie din 

 (denumirea instanţei)     (data)
în pricina civilă la cererea de judecată a  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la .

(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Dovada cererii de suspendare o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

Certificatul nr.  din  eliberat de oficiul de exe-
cutare .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind suspendarea executării hotărârii fără depunerea 

cauţiunii (art. 451 al. (5), Cod de procedură civilă)

În fapt, prin hotărârea Judecătoriei /Curţii de Apel
/Curţii Supreme de Justiţie nr.  din 

(denumirea instanţei)                  (data emiterii)
a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă de  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
 privind  și s-a dispus .

(nume, prenume, denumirea)    (obiectul acţiunii) (se indică dispozitivul hotărârii)

La , am depus cerere de revizuire împotriva hotărârii 
primei instanţe, prin care am cerut admiterea cererii de revizuire, casarea ho-
tărârii și rejudecarea pricinii.

Hotărârea fiind executorie de drept, la data  intimatul 
a cerut executarea acesteia și executorul mi-a trimis somaţie că până la data de 

 urmează să execut hotărârea, în caz contrar se va purcede 
la executarea silită.

Prezenta acţiune nu are caracter patrimonial și până in prezent nu a fost 
executată/a fost executată parţial.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 435 al. (2), 
art. 451 al. (5), Cod de procedură civilă.
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Urmare celor expuse,

c e r

Suspendarea executării hotărârii Judecătoriei /Curţii de
Apel /Curţii Supreme de Justiţie din 

 (denumirea instanţei)     (data)
în pricina civilă la cererea de judecată a  împotriva

     (nume, prenume sau denumirea)
lui  cu privire la .

(nume, prenume sau denumirea)   (obiectul acţiunii)

Dovada cererii de suspendare o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

Certificatul nr.  din  eliberat de oficiul de exe-
cutare .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea Supremă de Justiție/Curtea de Apel
/Judecătoria 

Revizuent 
  (nume sau denumirea autorității publice,
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane 
  juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

Intimat 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul 
  fiscal și codul bancar)

CERERE
privind suspendarea executării hotărârii 
(art. 451 al. (5), Cod de procedură civilă)

În fapt, prin decizia completului de judecată al Curţii Supreme de Justiţie 
din  recursul declarat de  împotriva

 (data)    (nume, prenume sau denumirea)
deciziei Curţii de Apel  din  în pricina

   (denumirea instanţei)  (data)
civilă la cererea de chemare în instanţa de judecată a 

      (nume, prenume sau denumirea)
împotriva lui  a fost declarat inadmisibil.

  (nume, prenume, denumirea)

La data de , am depus cerere de revizuire împotriva 
deciziei Curţii Supreme de Justiţie, prin care recursul a fost declarat inadmi-
sibil, și am cerut admiterea cererii de revizuire, casarea deciziei și rejudecarea 
pricinii în recurs.

Hotărârea fiind executorie de drept, la data  intimatul 
a cerut executarea acesteia și executorul mi-a trimis somaţie că până la data de 

 urmează să execut hotărârea, în caz contrar se va purcede 
la executarea silită.

Acţiunea nu are caracter patrimonial și decizia nu a fost executată la data 
depunerii revizuirii/a fost executată parţial.
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În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 435 al. (2), 
art. 451 al. (5), Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

c e r

Suspendarea executării deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 
        (data)

în pricina civilă la cererea de judecată a  împotriva
     (nume, prenume sau denumirea)

lui  cu privire la  până la judecarea
(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul acţiunii)

cererii de revizuire.

Dovada cererii de suspendare o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

Certificatul nr.  din  eliberat de oficiul de execu-
tare .

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 



352



353

CERERI ÎN PROCEDURA 

CU ELEMENTE 

DE EXTRANIETATE
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Curtea de Apel 
Creditor 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul  
     fiscal și codul bancar)

Debitor 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul  
     fiscal și codul bancar)

CERERE
privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine

În fapt, prin hotărîrea 
 (se indică instanţa de pe teritoriul unui alt stat care a pronunţat hotărârea)

nr.  din  a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă
  (data emiterii)

de  împotriva  privind 
(nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume, denumirea)        (obiectul acţiunii)

și s-a dispus .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Debitorul  are domiciliul (reședinţa) în Republica
         (nume, prenume sau denumirea)

Moldova, fapt ce se confirmă prin . În asemenea
     (se indică probele)

circumstanţe hotărârea instanţei de judecată urmează a fi executată pe terito-
riul Republicii Moldova. După devenirea hotărârii irevocabile pe teritoriul sta-
tului , aceasta nu a fost executată/a fost

(se indică statul unde a fost adoptată hotărârea)
executată parţial, fapt confirmat prin .

     (se indică probele)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 468-469, Cod de proce-
dură civilă.

Urmare celor expuse,
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c e r

Recunoașterea și încuviinţarea executării hotărârii judecătorești pronun-
ţate de 

 (se indică instanţa de pe teritoriul unui alt stat care a pronunţat hotărârea)
din  prin care a fost admisă acţiunea introdusă de 

(data emiterii)     (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind  și s-a dispus

 (nume, prenume, denumirea)  (obiectul acţiunii)
.

(se indică dispozitivul hotărârii)

Dovada cererii de recunoaștere o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le 
atașez la cerere:

– copia de pe hotărârea judecătorească străină, legalizată de judecată în mo-
dul stabilit;

– actul oficial care confirmă rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești 
străine, conform legii statului în care s-a emis; însoţit de traducere în limba 
română.

Creditor 
 (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Curtea de Apel 
Creditor 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a recurentului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul  
     fiscal și codul bancar)

Debitor 
  (nume sau denumirea autorității publice, 
  calitatea procesuală a intimatului)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul  
     fiscal și codul bancar)

CERERE
privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine

În fapt, prin hotărârea 
 (se indică instanţa de pe teritoriul unui alt stat care a pronunţat hotărârea)

nr.  din  a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă
  (data emiterii)

de  împotriva  privind 
(nume, prenume sau denumirea) (nume, prenume, denumirea)        (obiectul acţiunii)

și s-a dispus .
   (se indică dispozitivul hotărârii)

Debitorul  are domiciliul (reședinţa) în Republica
         (nume, prenume sau denumirea)

Moldova, fapt ce se confirmă prin . În asemenea
     (se indică probele)

circumstanţe hotărârea instanţei de judecată urmează a fi executată pe terito-
riul Republicii Moldova. După devenirea hotărârii irevocabile pe teritoriul sta-
tului , aceasta nu a fost executată/a fost

(se indică statul unde a fost adoptată hotărârea)
executată parţial, fapt confirmat prin .

     (se indică probele)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 469, 475, Cod de proce-
dură civilă.

Urmare celor expuse,
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c e r

Recunoașterea și încuviinţarea executării hotărârii arbitrale 
    (se indică instanţa arbitrală de pe teritoriul unui 
     alt stat care a pronunţat hotărârea)

din  prin care a fost admisă acţiunea introdusă de
 (data emiterii)

 împotriva  privind
(nume, prenume sau denumirea)  (nume, prenume, denumirea)

 și s-a dispus .
(obiectul acţiunii)   (se indică dispozitivul hotărârii)

Dovada cererii de recunoaștere și executare o fac cu următoarele înscrisuri, 
pe care le atașez la cerere:

– copia de pe hotărârea arbitrală străină, legalizată în modul stabilit;
– convenţia arbitrală în original sau în copie, legalizată în modul respectiv, 

însoţită de traducere în limba română.

Recurent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 



358



359

CERERI PRIVIND 

CONTESTAREA 

HOTĂRÂRILOR ARBITRALE 

ȘI ELIBERAREA TITLURILOR 

DE EXECUTARE SILITĂ 

A HOTĂRÂRILOR ARBITRALE
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Către 
  (se indică instanţa care, în lipsa convenţiei  

     arbitrale, ar fi fost competentă să judece  
     litigiul în fond în primă instanţă)

De la 
  (nume, prenume sau denumirea)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul  
     fiscal și codul bancar)

CERERE
privind desfiinţarea hotărârilor arbitrale

În fapt, prin hotărârea arbitrală adoptată de 

 (se indică instanţa de arbitraj, componenţa nominală a arbitrajului)
din  a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă de 

(data emiterii)     (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind  și s-a dispus

  (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)
.

(se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele contestaţiei:
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt, obiectul hotărârii arbitrale, 
  probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Hotărârea arbitrală mi-a fost înmânată la data de .
Hotărârea arbitrală urmează a fi desfiinţată din considerentele ce urmează 

(se dezvoltă motivele contestării părţii în acest sens și se indică temeiurile pentru 
desfiinţarea hotărârii arbitrale prevăzute de art. 480, Cod de procedură civilă)

.
În susţinerea temeiului invocat al cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale 

prezint următoarele probe 
    (se indică probele prezentate)

.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 478, art. 480 
al. (2)  lit. , Cod de procedură civilă.
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Urmare celor expuse,
c e r

Desfiinţarea totală/parţială a hotărârii arbitrale adoptate.

La cerere anexez:
a) hotărârea arbitrală în original sau în copie, legalizată în modul stabilit;
b) convenţia arbitrală în original sau în copie, legalizată în modul stabilit;
c) actele care argumentează;
d) dovada de plată a taxei de stat;
e) copia de pe cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale;
f) procura sau un alt act care atestă împuternicirile persoanei de a semna ce-

rerea.

(nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 
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Către 
  (se indică instanţa care, în lipsa convenţiei  

     arbitrale, ar fi fost competentă să judece  
     litigiul în fond în primă instanţă)

Creditor 
  (nume, prenume sau denumirea,   

     calitatea procesuală)

domiciliul (sediul) 
  (domiciliul sau reședinţa; pentru persoane  

     juridice – denumirea și sediul lor, codul  
     fiscal și codul bancar)

CERERE
privind eliberarea titlului de executare silită a hotărârilor arbitrale

În fapt, prin hotărârea arbitrală adoptată de 

 (se indică instanţa de arbitraj, componenţa nominală a arbitrajului)
din  a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă de 

(data emiterii)     (nume, prenume sau denumirea)
împotriva  privind  și s-a dispus

  (nume, prenume, denumirea) (obiectul acţiunii)
.

(se indică dispozitivul hotărârii)

Motivele contestaţiei:
În fapt, 
  (se enunţă situaţia de fapt, obiectul hotărârii arbitrale, 
  probele care s-au administrat și soluţia pronunţată)

.
Hotărârea arbitrală mi-a fost înmânată la data de .
Până în prezent debitorul nu a executat hotărârea arbitrală benevol.

În drept, îmi întemeiez cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 482-483, art. 
486, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,
c e r

Eliberarea titlului executoriu în temeiul hotărârii 

(se indică instanţa de arbitraj, componenţa nominală a arbitrajului, locul pronunţării)
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din  în acţiunea declarată de  împotriva
 (data)    (nume, prenume sau denumirea)

 privind .
(nume, prenume sau denumirea)  (obiectul pretenţiei)

La cererea de eliberare a titlului executoriu anexez:
– hotărârea arbitrală în original sau în copie, legalizată în modul stabilit;
– convenţia arbitrală în original sau în copie, legalizată în modul stabilit;
– dovada de plată a taxei de stat;
– copia de pe cererea de eliberare a titlului executoriu.

Revizuent/Reprezentant 
   (nume, prenume sau denumirea)

Data  Semnătura 


