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Răspuns la întâmpinarea formulată la cererea de chemare în judecată  

 

 

Sediul materiei:  

 Art. 201 alin. (2) C.proc. civ. 

 Art. 148-151 C. proc. civ. 

 

 

Instanţa484 ..... 

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

 

 

Domnule Preşedinte,  

 

Subsemnatul485 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin 

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

(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte486....., în 

dosarul nr...../...../.....,  

sau 

Subscrisa487 (denumirea .....), prin reprezentant488 (nume ....., prenume .....)/prin 

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

juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte489....., în dosarul nr...../...../....., 

în care părţi490 sunt (nume ....., prenume ....),  

 

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

să ia măsurile necesare, în vederea ataşării răspunsului la întâmpinare la dosar. 
485 Menţiunea se referă la persoana fizică. 
486 Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant. 
487 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
488 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 

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

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

împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.  
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în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ 

reședința491 în.....,  

sau 

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul492 în 

....., prin reprezentant493 (nume ....., prenume .....), formulăm  

 

 

RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE494 

 

 

prin care solicităm instanţei să respingă excepţiile procesuale ( de procedură şi de 

fond) invocate de pârât, prin întâmpinare, şi apărările pe fondul cauzei invocate de 

acesta, ca neîntemeiate. 

 

În fapt, arătăm că excepţiile invocate de pârât prin întâmpinare sunt neîntemeiate 

pentru următoarele motive495 ..... 

De asemenea susţinem că apărările invocate de pârât cu privire la fondul cauzei 

sunt neîntemeiate pentru următoarele motive496..... 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 201 alin. (2) C.proc. civ. 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă497, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

                                                           
491 Mențiunea se completează atunci când pârâtul a indicat că  nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va 

realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. 
492 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 

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

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

155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.  
494 Conform art. 201 alin. (2) C. proc. civ. depunerea răspunsului întâmpinare este obligatorie pentru 

reclamant. 
495 Se vor prezenta apărările, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de fiecare 

excepţie invocată de pârât în cadrul întâmpinării.  
496 Se vor prezenta pe larg motivele pentru care reclamantul consideră că susţinerile pârâtului pe fondul 

cauzei sunt neîntemeiate.  
497 Menţiunea este facultativă. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare 

termen de judecată şi nu a făcut această menţiune în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 
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Depunem prezentul răspuns la întâmpinare  într-un exemplar498.  

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

de reprezentare499/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 

reprezentant500/extras din registrul public501/extras, în copie legalizată, din actul care 

atestă dreptul de reprezentare502. 

 

Data,        Semnătura503, 

 

 

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

  

                                                           
498  Răspunsul la întâmpinare va fi depus într-un singur exemplar, în conformitate cu art. 201 alin. (2) din 

C. proc. civ., pârâtul urmând să ia cunoştinţă de conţinutul acestuia de la dosarul cauzei.  
499 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
500 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. 
501 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
502 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate 

juridică. 
503 Semnătura de pe răspunsul la întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). 


