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 DESPRE AUTO-REPREZENTARE
Să îți reprezinți singur drepturile în fața instanței de judecată nu este deloc un lucru simplu. Intri pe 
un teren necunoscut unde participanții vorbesc un limbaj dumneata necunoscut și unde guvernea-
ză, pentru dumneata reguli necunoscute. Sunt aceste reguli uneori scrise, altădată nescrise. Ele se 
descoperă în baza studiului și experienței îndelungate. 

PREZENTUL GHID NU PROMOVEAZĂ AUTO-REPREZENTAREA. Scopul lui este de a APROPIA PE 
CÂT POSIBIL LAICILOR PROCEDURA JUDICIARĂ. Aici găsești răspunsuri la întrebările pe care ți le 
puni și singur atunci când pleci la tribunal, dar pe care nu le poți găsi în legi. 

În sfârșit, sperăm că citind prezentul ghid vei privi mai real întreaga procedură judiciară și vei decide 
dacă în general merită să mergi la tribunal, sau vei observa numeroase argumente, pozitive atât pen-
tru dumneata cât și pentru partea adversă, iar litigiu îl vei rezolva pe cale amicală. 

ECHIPA YUCOM



 
 
 
 
 
RECLAMANTUL
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 1. DORESC SĂ DEPUN CERERE DE CHEMARE ÎN 
                  JUDECATĂ - CE TREBUIE SĂ ȘTIU ÎN PREALABIL

Ако искате съдът да вземе решение, с което друго лице (държава, предприятие, физическо лице) 
се задължава нещо да направи или да спре с извършването на определена дейност, трябва да 
предявите иск в съда срещу посоченото лице.

 ` ENTRU CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ SE PLĂTEȘTE TAXĂ, 
IMEDIAT LA TOT ÎNCEPUTUL

Dacă nu dispuni de mijloace pentru plata taxei, poți adresa judecătorului propunere  de a te scuti de 
plata taxei, dat fiind că situația materială nu îți permite să plătești Atenție!!! Pentru tot ceea ce  spuni, 
trebuie să ai dovezi. Trebuie să depuni anumite documente (de exp. certificat de șomer de la Serviciul 
Național de Angajare în Câmpul Muncii, talonul de pensie, certificate de naștere pentru copii, de la pri-
mărie certificate privind imobilile  proprietate etc.) Poți cere ca plata  taxei să îți fie eșalonată. Folosește-ți 
drepturile în mod oportun.

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ – DESFACEREA CĂSĂTORIEI TAXA: 2.660 dinari
CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ – ÎNCASARE A 900.000,00 din. TAXA: 38.300,00 din.

 ` DUMNEATA TREBUIE SĂ DOVEDEȘTI!!!
Pentru tot ceea ce afirmi trebuie să ai dovadă. LIPSA de PROBE, DE REGULĂ  DUCE LA PIERDEREA 
LITIGIULUI.

PROBE SUNT: documentele (de exp. contracte, chitanțe, facturi, certificate din registrele matricole, 
corespondența, maille, martorii – a căror adresă trebuie să fie menționată, expertiza - pe care o va 
dertermina instanța, ancheta – în cazul unui proces  se aplică rar)

DUMNEATA PROPUNI ȘI ANEXEZI dovezi. A propune înseamnă a le menționa clar în cererea de 
chemare în judecată (de exp: dacă afirmi că cineva îți este dator și ai martori, propuni drept probă: 
Audierea martorului Pera Perić. Dacă ai chitanță, propuni proba: chitanța din 05.5. anul 2010, iar copiile 
chitanței în mai multe exemplare, le anexezi și depuni împreună cu cererea de chemare în judecată).
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Probele dumitale  trebuie neapărat să fie  invocate în însăși textul  cererii de chemare în judecată 
și anexate într-un număr suficient de exemplare pentru instanță și pentru partea adversă, respectiv 
trebuie să fie  predate instanței  cel târziu  atunci când  te prezinți  pentru prima dată în baza citației 
primite de la tribunal ( TERMENUL DE PREGĂTIRE) MENȚIUNE: DUPĂ ACEST TERMEN NU MAI  AI 
DREPTUL SĂ PROPUNI PROBE. 

JUDECATA DUREAZĂ. PÂNĂ  LA EXECUTARE SE POT SCURGE MAI MULȚI ANI DE ZILE. 
ÎNARMEAZĂ-TE CU MULTĂ RĂBDARE.

 2. REDACTAREA CERERII  
                   DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

2.1. Legile și informațiile necesare  pentru redactarea 
      cererii de chemare în judecată
Redactarea unei cereri de chemare în judecată nu este deloc  simplă. ÎNARMEAZĂ-TE. Fără  Codul 
de procedură civilă care reglementează  întreg procesul, și legea ce   stipulează  domeniul pentru 
care se cere „judecată”,  greu că vei putea redacta cu succes o cerere de chemare în judecată. 

De exemplu pentru un litigiu din domeniul raportuilor de muncă, ai nevoie de Codul Muncii, pentru  
o despăgubire  trebuie să cunoști  dreptul  obligațional , pentru desfacerea căsătoriei ai nevoie de  
Legea Familiei.

Trebuie să dispuni de informații despre  pârât. În baza adresei domiciliului sau a sediului  părții pârâ-
te, vei ști de regulă , la care  tribunal să depuni cererea de chemare în judecată.

Trebuie neapărat să determini valoarea litigiului. FI REAL.  De valoarea litigiului  depinde în fine taxa  
pe care o vei plăti. 

Juriștii folosesc MODELE ȘI  FORMULARE  PENTRU CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ. 

Ще Ви дадем пример.
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CEREEA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 
ÎN CAZUL UNEI VĂTĂMARI  CORPORALE

 

TRIBUNALUL GENERAL DIN _______________

RECLAMANT: _____________din ____________, strada: ______________ nr.__

PÂRÂT:  _______________ din _____________, strada: _______________ nr. __

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
în vederea despăgubirii

Valoarea litigiului ______ dinar

Pe data de __________, pârâtul  i-a provocat reclamantului vătămări corporale grave 
în formă de spargerea nasului. Pentru această faptă  tribunalul din  _______________  
l-a condamnat cu pedeapsa închisorii  cu durata de ________________.

PROBE:   1. Actele tribunalului  ________ P. nr. _________
  2. Certificatul medico-legal   pentru reclamant

Din  cauza  acestei vătămări  reclamantul a fost temporar  inapt de muncă pe percursul 
a _____ luni de zile , astfel că a pierdut  din salariu suma de  _________ dinari .

PROBĂ: Certificatul angajatorului _________, eliberat reclamantului
 pe data de ______.

În urma vătămării corporale reclamantul a avut două operații la nas din care cauză, o 
perioadă îndelungată de timp a fost expus suferinței de dureri fizice de mare intensi-
tate. Reclamntul consideră că compensarea echitabilă a acestor dureri este o sumă de 
________ dinari.

PROBĂ :Expertiza  medicului specialist. FO
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Drept consecință permanentă a vătămărilor produse reclamantul respiră greu  
din ceea ce rezultă o capacitatea generală de trai diminuată. Reclamantul  con-
sideră a fi echitabilă o compensație în bani a durerii psihice din cauza  activității 
vitale  reduse, în sumă de ________________ dinari. 

În fine, în momentul vătămării reclamantul a suferit și o mare frică, dar și mai târziu în 
timpul operațiilor, fiindu-i teamă de  eventualele urmări care pot apare  în consecin-
ță, astfel că în baza despăgubirii de pe urma spaimei suferite, cere  suma de _____ 
dinri. 

PROBĂ: Expertiză. 

Din cauza celor expuse și în baza articolelor 195 și 200 din  Legea privind  Relații-
le  Obligaționale, reclamantul  depune prezenta cerere de chemare în judecată 
și propune  ca instanța , în urma desfășurării  dezbaterii, să adopte următoarea  

S E N T I N ȚĂ

Se obligă pârâtul ca  în numele despăgbirii pe motivul provocării de vătămări 
corporale grave , să plătească după cum urmează: 

- pentru salariul  pierdut în perioada cât era temporar  inapt de muncă  suma 
de ________________ dinari,

- pentrru durerile fizice suferite   suma de ______________ dinari,

- pentru durerile psihice suferite din cauza diminuării activităților vitale, suma 
de ____________ dinari

- pentru frica suferită

- suma de ________________ dinari, ceea ce total însumează 
_______________ dinari; toate cu dobândă legală începând cu data de-
punerii cererii de chemare în judecată și până la achitarea acestora, la care 
se mai adaugă plata cheltuielilor de procedură ale reclamantului – totul în 
termen de 15 zile cu riscul executării.

La  ___________,
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Data  _____________  SEMNĂTURA RECLAMANTULUI

2.2 Ce îi solicit  instanței  de judecată – capătul 

         principal al cererii de chemare în  judecată
Este foarte important să stabilești precis ce dorești să facă instanța de judecată. Se numește 
aceasta ”formularea capătului principal de cerere. Într-un proces juridic el este problema primordială. 
Se formulează de regulă după ce ai descris evenimentul/ situația din cauza căreia depuni cererea de 
chemare în judecată și explici dece îți revine un oarecare drept. 

Iată exemplu: 

În baza celor invocate propun ca prin sentința  sau decizia pe care o va pronunța,  
instanța să dispună: 

Se încuviințează capătul de cerere principal și se obligă pârâtul Pera Perić din Belgrad, ca 
în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei sentințe, să plătească în contul lui 
Marko Marković din Smederevo, nr. vvv-vvvvv-vvv, ținut la Banca Y, suma de 8,000 dinari 
datorie, însoțită de dobânda moratorie legală, incepând cu data de 15 mai anul 2015 .

Se obligă Pera Perić, din Belgrad ca în termen de 15 zile să-i plătească reclamantului chel-
tuielile de procedură

CA
PĂTU

L D
E CE-

RERE PRIN
CIPA

L

Iată încă un exemplu:

În baza celor invocate propun ca prin sentința sau decizia pe care o va pronunța, instanța să dispună: 

Se încuviințează capătul de cerere principal și se obligă pârâtul Pera Perić din Belgrad, ca 
în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei sentințe, să plătească în contul lui 
Marko Marković din Smederevo, nr. vvv-vvvvv-vvv, ținut la Banca Y, suma de 8,000 dinari 
datorie, însoțită de dobânda moratorie legală, incepând cu data de 15 mai anul 2015 .

Se obligă Pera Perić, din Belgrad ca în termen de 15 zile să-i plătească reclamantului chel-
tuielile de procedură

CA
PĂTU

L D
E 

CERERE PRIN
CIPA

L
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2.3. Atunci când nu știu precis ce îi cer instanței de 

 judecată - precizarea capătului principal de cerere  
Dacă nu poți să stabilești cererea de chemare în judecată din cauză că nu ști  cât îți datorează anga-
jatorul, atunci trebuie să ceri o expertiză de profil financiar-contabil. De asemenea poate că nu știi 
care este suma unei despăgubiri nemateriale, respectiv ai suferit o vătămare, o frică și nu ai posibilitatea 
de a evalua care este despăgubirea echitabilă pentru o astfel de vătămare. Pe parcusul procesului 
acest lucru îl va face expertul. Atunci când expertul, în fișa medicală și în părerea prezentată stabileș-
te sumele, iar dumneata l-e aprobi, vei avea și posibilitatea de a preciza suma pe care o soliciți de 
la persoana responsabilă pentru despăgubire. Vei depune apoi la tribunal un înscris  în care vor fi 
precizate pretențiile formulate ce rezultă din capătul principal al cereri de chemare în judecată. 

AJUTOR!!!!

Pe internet poți găsi deseori modele însă poți contacta și serviciul de asistență juridică gra-
tuită. Informează-te dacă în comuna dumitale există o astfel de asistență juridică gratuită. 
Desigur te vor ajuta. 

 3. DEPUNEREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Ai scris cererea de chemare în judecată;

Ai  imprimat-o  în mai multe exemplare ( cel puțin 2);

Ai semnat toate exemplarele;

Ai xeroxat toate dovezile pe care le-ai  invocat - numărul de exemplare ca și  cererea de che-
mare în judecată ( cel puțin 2);

Le-ai împachetat ( în plic);

Ai predat plicul la poștă ( cu dovadă privind  confirmarea primirii adresei):
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ПРЕДЯВИЛИ СТЕ ИСК!

Vei primi încurând  NUMĂRUL DOSARULUI DUMITALE ȘI NUMELE JUDECĂTORULUI. AȘTEAPTĂ 
CITAȚIA TRIBUNALULUI CU NUMĂRUL DOSARULUI ȘI INDICAȚIA JUDECĂTORULUI ȘI A SĂLII DE JUDE-
CATĂ. INSTANȚĂ TE CITEAZĂ LA TERMENUL DE JUDECATĂ.

De acum înainte orice adresă pe care o  trimiți instanței de judecată trebuie neapărat să conțină  
numărul dosarului dumitale. 



 
 
 
 
 
PÂRÂTUL
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 1. SUNT PÂRÂT - CE TREBUIE SĂ ȘTIU 

          ÎN PREALABIL
Dacă cineva te-a pârât iar dumneata nu ești de acord cu pretenția pe care în cadrul procesului  per-
soana respectivă a ridicat-o față de dumneata, ai dreptul să depuni întâmpinare la cererea de che-
mare în judecată.

ATENȚIE!!! Dacă în termenul pe care instanța l-a indicat în citație nu depuni întâmpinare la cererea 
de chemare în judecată, instanța poate adopta sentița  în dauna dumitale, pe motivul decăderii din 
drept.

Ține cont de faptul că pentru întâmpinare la cererea de chemare în judecată se plătește taxă. 
Uneori instanța te avertizează, altădată nu. 

 ` PENTRU ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ  SE PLĂTEȘTE  TAXĂ, 
IMADIAT, LA TOT ÎNCEPUTUL. 

Dacă nu dispuni de mijloace pentru plata taxei poți propune judecătorului să te scutească de 
plata taxei, dat fiind că situația materială a dumitale nu-ți permite o  astfel de plată. Atenție, însă!!!. 
Pentru tot ce confirmi trebuie să dispuni de probe. Trebuie să depuni anumite documente (de exp. 
certificat de șomer de la Serviciul Național de Angajare în Câmpul Muncii, talonul de pensie, certifi-
cate de naștere pentru copii, de la primărie certificate privind imobilile proprietate etc.) Poți cere ca 
plata  taxei să îți fie eșalonată. Folosește-ți drepturile în mod oportun.

 `  PÂRÂTUL ESTE CEL CARE TREBUIE SĂ DOVEDEASCĂ!!!

Totuși pentru tot ceea ce afirmi, trebuie neapărat să ai dovezi.

DOVEZI SUNT: documente ( de exp. contracte, chitanțe, facturi, certificate din registrele matricole, 
corespondența, maile, martorii – a căror adresă trebuie să fie menționată, expertiza - pe care o va 
dertermina instanța, ancheta – în cazul unui proces  se aplică rar).
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DUMNEATA  PROPUNI ȘI ANEXEZI dovezi. A propune înseamnă a le menționa clar în întâmpi-
narea la cererea de chemare în judecată (de exp: dacă afirmi că cineva îți este dator și ai martori, 
propuni drept probă: Audierea martorului Pera Perić. Dacă ai chitanță, propuni proba: chitanța 
din 05.5. anul 2010, iar copiile chitanței în mai multe exemplare, le anexezi și depuni împreună 
cu cererea de chemare în judecată). 

Probele dumitale trebuie neapărat să fie invocate în însăși textul întâmpinării și anexate într-un 
număr suficient de exemplare pentru instanță și partea adversă, respectiv trebuie să fie predate 
instanței cel târziu atunci când te prezinți pentru prima dată în baza citației primite de la tribu-
nal (TERMENUL DE PREGĂTIRE) MENȚIUNE: DUPĂ ACEST TERMEN NU MAI AI DREPTUL SĂ 
PROPUNI DOVEZI. 

 ` JUDECATA DUREAZĂ. PÂNĂ  LA EXECUTARE SE POT SCURGE MAI MULȚI ANI DE ZILE.
DACĂ AI PUȚINE ȘANSE, ȚINE CONT DE FAPTUL CĂ CHELTUIELILE DE JUDECATĂ  CRESC 
CU ANII CE TREC, TOCMAI CA ȘI DOBÂNDA.

 ` APRECIAZĂ SINGUR.
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 2. REDACTAREA ÎNTÂMPINĂRII LA 
     CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

2.1. Legile și informațiile necesare 
 pentru redactarea întâpinării
Redactarea unei întâmpinări la cererea de chemare în judecată  nu este deloc simplă. ÎNARMEA-
ZĂ-TE. Fără Codul de procedură civilă care reglementează întreag procesul și legea ce stipulează  
domeniul pentru care se cere „judecată”, greu că vei putea cu suscces redacta o întâmpinare la ce-
rerea de chemare în judecată.  La tot începutul, la vârf, se scrie numărul dosarului dumitale pe 
care l-ai primit  în citația primită de la tribunal. De exp. P. 259/2016. P. Înseamnă procesul, 259 
este numărul dosarului dumitale, 2016 este anul în care  dosarul dumitale a fost înregistrat. 

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată înseamnă în primul rând citirea atentă a cererii 
de chemare în judecată. Nu intra pre mult în alte detalii. Concentrează-te  asupra  obiectului și 
asupra  dovezilor propuse. Menționează dece cererea de chemare în judecată și capătul princi-
pal al acesteia  sunt NEÎNTEMEIATE. Contestează în primul rând faptele, dar poți ataca și probe-
le, respectiv corectitudinea ( validitatea lor).

i în vedere că: în sala de judecată nu ai la disoziție prea mult timp pentru justificarea 
ențiunilor invocate. Tot ce ști, scrie în actul pe care   îl depuni.

2.2. Ce îi solicit instanței - respingerea în totalitate și  respin-
gerea capătului de cerere principal
De regulă, dacă nu recunoști pretențiile formulate de reclamant, propuni instanței să RESPIN-
GĂ ÎN TOTALITATE acțiunea de chemare în judecată, respectiv să RESPINGĂ capătul principal 
al cererii. Îi mai soliciți instanței ca reclamantul să compenseze cheltuielile de procedură. 
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Anume, după ce citești cererea de chemare în judecată și observi că există motive  din cele men-
ționate în Codul de procedură civilă referitoare la respingerea în totalitate a cererii de chemare în 
judecată, le poți invoca și solicita instanței respingerea acesteia în totalitate. Din precauție totuși, 
cere ca capătul principal de cerere să fie respinse. În întâmpinare și pentru aceasta oferi motive 
și propuni probe. 

Tot ce ai de contestat scrie în întâmpinare. Dacă consideri că creanțele au decăzut, trebuie să 
menționezi acest lucru. Dacă consideri că nu datorezi nimic deoarece marfa nu ți-a fost livrată în 
contestație menționezi că contractul nu a fost îndeplinit. Dacă ști că dauna a fost produsă însă, 
nu dumneata ai fost cel care a provocat-o, invocă acest lucru. 

AJUTOR!!!!

Pe internet  deseori poți găsi  modele însă,  poți contacta  și serviciul de asistență juridică gra-
tuită. Interesează-te  dacă în comuna dumitale există o astfel de    asistență juridică gratuită. 
Desigur te vor ajuta. 
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 3. DEPUNERE ÎNTÂMPINĂRII LA CEREREA 
   DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Ai scris întâmpinare la  cererea de chemare în judecată;

Ai  imprimat-o  în mai multe exemplare ( cel puțin 2);

Ai semnat tpate exemplarele;

Ai xeroxat toate dovezile pe care le-ai  invocat - numărul de exemplare ca și  cererea 
de chemare în judecată ( cel puțin 2);

Le-ai împachetat ( în plic);

Ai predat plicul la poștă ( cu dovadă privind  confirmarea primirii adresei):

DUMNEATA AI DEPUS ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ!

De acum înainte orice adresă pe care o  trimiți instanței trebuie neapărat să conțină  
numărul dosarului dumitale



LA TRIBUNAL
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 1. CUM SE PREGĂTEȘTE EXPUNEREA, 
   CE TREBUIE SĂ IEI CU TINE  LA TRIBUNAL, 
   CUM SĂ TE ÎMBRACI, UNDE SE GĂSEȘTE SALA 
   DE JUDECATĂ, CE DACĂ NU MĂ PREZINT...?

Cum își pregătește reclamantul expunerea?
Prima ta expunere este o prezentare scurtă a cererii  de chemare în judecată cu o scurtă retrospectivă a celor 
indicate de pârât în  întâmpinare la cererea de chemare în judecată, pe care întretimp ai primit-o. În discurs 
dumneata trebuie neapărat să menționezi dacă cele menționate de adversarul dumitale sunt ÎNTEMEIATE 
sau NEÎNTEMEIATE, să explici dece sunt neîntemeiate și să propuni probe care dovedesc această afirmație. 

Reclamantul: ”Susțin și în continuare mențiunile invocate în cererea de chemare în judecată și pre-
tențiile formulate în capătul principal de cerere. Propun ca instanța să încuviințeze  pretențiile for-
mulate și să-l oblige pe pârât să plătească datoria”
”Propun ca instanța să verfice contractele depuse, certificatele, copiile coresondenței ca și prezen-
tul contract pe care în momentul de față îl anexez pentru tribunal și pentru partea adversă; să fie 
audiați martorii Pera Perić, str.  adresa, și Simon Carić, str. adresa și anume în privința următoarelor 
împrejurări..... Propun ca instanța de judecată să determine expertiză în privința diferenței de nivel a 
slalariului datorat” 

Cum își pregătește pârâtul expunerea?
Prima ta expunere este de fapt repetarea întâmpinării la cererea de chemare în judecată.

Pârâtul: ”Susțin și în continuare mențiunile invocate  în întâmpinare la cererea de chemare în judecată. Pro-
pun ca instanța să respingă în totalitate pretențiile formulate în capătul principal  de cerere din cauza ....”

”Propun ca instanța de judecată  să verifice contractele depuse, certificatele, copiile  corespondenței ca și 
prezentul contract pe care în momentul de față îl anexez pentru instanță și pentru partea adversă ; propun 
să fie audiați martorii Vanja Lak, str. adresa și Koja Tatić, str. adresa și anume în privința următoarelor circum-
stanțe... Propun ca instanța să determine expertiză în privința diferenței de nivel a slalariului datorat”
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ȚINE CONT: În sala de judecată nu ai prea mult timp  pentru   justificarea  atitudinilor dumitale. 
De  aceea mergi în pas cu adresa pe care ai depus-o!!!

 ` CE TREBUIE SĂ AI CU TINE LA TRIBUNAL?

Formează-ți propriul dosar. Cumpără un fascicul. Pune în el cererea de chemare în judecată. Pune și 
celelalte dovezi (acte în trei exemplare) care coroborează afirmațiile dumitale. Toate aceste dovezi le 
vei da la așa-zisul termen de pregătire. Mergi pentru prima dată la tribunal unde judecătorul va stabili 
cine sunt cei ce vor fi audiați și dece. De fiecare dată la tribunal trebuie să ai cu tine propriul dosar. 

 ` ÎMBRACĂTE CORESPUNZĂTOR

Ține minte că la intrare în edificiul tribunalului serviciul de securitate te va controla  și nu-ți va per-
mite să intri îmbrăcat în pantaloni scurți sau cu  umerii goi, chiar și în cele mai fierbinte luni de vară. 
Nici degetele la picioare nu ar trebui să se vadă. Dacă nu-ți permit să intri, citește instrucția CE DACĂ 
NU MĂ PREZINT

 ` UNDE SE GĂSEȘTE SALA DE JUDECATĂ

Ai cu tine citația pe care ai primit-o. În ea scrie numărul sălii de judecată și numele judecătorului. 
Întrebă-l pe paznic  unde se găsește sala de judecată la care mergi. Tribunalele mari au  mai multe 
săli de judecată.

 ` TE AȘEZI PE SCAUN ÎN FAȚA SĂLII  DE JUDECATĂ ȘI AȘTEPȚI.

La timpul prevăzut va ieși grefiera și  va face apelul reclamantului și pârâtului. Intrați imediat în sala 
de judecată unde vă șteaptă  judecătorul.

 ` CE DACĂ NU MĂ PREZINT?

n cazul în care nu  te  prezinți fără de a-ți motiva în prealabil absența, iar dumneata ești reclamantul,  
se va considera că ți-ai retras  cererea de chemare în judecată.  Vei plăti cheltuielile de procedură.

Dacă pur și simplu nu te prezinți, fără de a-ți motiva în prealabil absența, iar dumneata ești pârâtul 
și există probe suficiente împotriva dumitale, la propunerea reclamantului, instanța poate pronunța 
sentința. Vei plăti cheltuielile de procedură. 

CU DOVADĂ,  ÎȚI POȚI MOTIVA ABSENȚA ÎN PREALABIL.
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 2. CUM DECURGE JUDECATA

Judecata este compusă din termene de judecată. Prima dată când te prezinți la 
tribunal, dumneata ai venit la termenul de pregătire. Acest termen este specific  
dat fiind că prima dată te vezi cu judecătorul. Fie că ești reclamantul sau pârâtul 
la acest termen ar trebui să repeți ceea ce îi soliciți instanței. Tot la acest termen 
propuni prezentarea probelor și tot acum instanța va încuviința sau  respinge 
propunerile dumitale în privința probelor. Pe unele le va considera ca fiind de 
prisos sau irelevante. Ține minte că dumneata ști care îți sunt martorii esențiali. 
Insistă asupra acestora. Dacă ai un număr mare de martori, renunță tactic la cei 
ce știu mai puțin. Reclamantul trebuie să propună timpul cadru, adică perioada 
în care se propune ca judecata să se încheie. Dacă sunt doi martori, poți 
propune două termene și 3 luni de zile în care să se finalizeze judecata. Desigur 
că judecătorul, conform cunoștințelor proprii și timpului disponibil, este cel care  
determină timpul cadru. 
La următoarele termene de judecată se ”administrează probele”. Aceasta 
înseamnă că instanța audiază martorii și părțile. Odată cu finalizare procedurii 
probatorii se termină și judecata și se ”ÎNCHEIE JUDECATA ÎN FOND”
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 3. ÎN SALA DE JUDECATĂ …
 ` UNDE ȘED ÎN SALA DE JUDECATĂ?

Dacă  ești reclamantul,  dumneata  ești mâna dreptă a judecătorului.  Dacă ești partea pârâtă, dum-
neta ești mâna stângă a judecătorului .

AȚI INTRAT ÎN SALA DE JUDECATĂ ȘI V-AȚI AȘZAT PE SACAUNE!
ЗАСЕДАНИЕТО ЗАПОЧВА: Съдебното производство започва, когато съдията започне с потвърждаването 
на присъстващите, с въпроса кой се явява за ищеца. Когато се обръщате към съда, станете прав. 
Ищецът произнася че се явява лично, т.е. уведомява съдията, че той/тя е ищецът. Съдията повтаря 
всичко, което кажете, защото диктува на секретар-протоколист, записващ всичко в ПРОТОКОЛ.
След това, съдия пита кой се явява за ответника. Когато се обръщате към съда, станете прав. 
Ответникът произнася, че се явява лично. Когато константира, че призованите лица присъстват на 
заседанието, съдията дава думата на ищеца.

RECLAMANTUL SE RIDICĂ ȘI SE ADRESEAZĂ INSTANȚEI.

Ține MINTE: Nu discuți și nu te adresezi deloc  pârâtului. Ești întors spre judecător.  Judecătorul te 
ascultă, întreabă, dictă grefierului  în limbajul  care se utilizează  în sala de judecată. 
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RECLAMANTUL EXPUNE:

„Susțin și în continuare mențiunile invocate în cererea de chemare în judecată și pretențiile for-
mulate în în capătul principal de cerere. Propun ca instanța să încuviințeze pretențiile formulate și 
să-l oblige pe pârât să plătească datoria”

”Propun ca instanța să verfice contractele depuse, certificatele, copiile coresondenței ca și prezentul 
contract pe care în momentul de față îl anexez pentru tribunal și pentru partea adversă; să fie audiați 
martorii Pera Perić, str. adresa, și Simon Carić, str. adresa și anume  în privința următoarelor împrejurări..... 
Propun ca instanța de judecătorie să  determine expertiză în privința diferenței de nivel a slalariului datorat”

”Propun ca timpul cadru să fie de trei luni și trei termene de judecată

PÂRÂTUL EXPUNE:

”Susțin și în continuare mențiunile invocate  în întâmpinare la cererea de chemare în judecată. 
Propun ca instanța să respingă în totalitate  capătul principal de cerere din cauza ....   Din precau-
ție, propun ca  instanța să respingă capătul principal de cerere  din cauza...   ”

”Propun ca  instanța de judecată  să verifice contractele depuse,  certificatele, copiile corespon-
denței ca și prezentul contract pe care în momentul de față  îl anexez pentru instanță și pentru 
partea adversă, să fie audiați martorii Vanja Lak, str. adresa  și Koja Tatić, str. adresa și  anume în 
privința următoarelor circumstanțe ... Propun ca instanța să determine expertiză în privința  dife-
renței de nive a  salariu  datorat”



28 GHIDUl  

PRIMA DATĂ LA TRIBUNAL ȘI PRIMA DATĂ ÎN TRIBUNAL

CE DACĂ NU ÎNȚELEG CEEA 
CE VORBEȘTE JUDECĂTORUL, 
RESPECTIV CEEA CE ÎI DICTĂ 

GREFIERULUI?

CEEA CE ESTE CONSEMNAT ÎN 
PROCESUL VERBAL, S-A PETRECUT  
ÎN CURSUL JUDECĂȚII. TOT CEEA 

CE AI SPUS SAU AI FĂCUT ,  DAR NU 
ESTE CONSEMNAT ÎN PROCESUL 

VERBAL,  CA ȘI CÂND NICI NU S-AR 
FI ÎNTÂMPLAT. DE ACEEA DACĂ 
CREZI CĂ CEVA ESTE ESENȚIAL 

DAR NU A FOST CONSEMNAT ÎN 
PROCESUL VERBAL, INSISTĂ  SĂ FIE 

CONSEMNAT.

Nu trebuie să îți fie rușine. Fie că ai absolvit 
școala generală sau o facultate.  Juriști 
practică un vocabular  specific. Dacă nu-l 
înțelegi pe judecător, spune-i liber  că nu ai 
înțeles întrebarea sau ceea ce  a consemnat 
în procesul verbal.

ÎNCHEIEREA TERMENULUI DE JUDECATĂ: judecătorul  comunică sfârșitul termenului de 
judecată și  convoacă  următorul termen astfel încât  dictă  pentru procesul verbal data și ora. 
Procesul verbal se  imprimă.  Te apropii de  masa grefierului  ca să semnezi  procesul verbal.  
Ieși din sala de judecată. 
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 4. CE VA FI  LA URMĂTORUL 
  TERMEN DE JUDECATĂ

În procesul verbal deobicei scrie ce se va întâmpla la următorul termen de judecată. Pe la sfâr-
șitul termenului de judecată judecătorul emite  decizii referitoare la decurgerea procesului, de 
exp. cheamă martorii să se prezinte, respectiv experții să-și prezinte expertiza și părerea. 
Următorul termen de judecată începe întotdeauna  la fel. Judecătorul constată dacă toți cei citați  
sunt prezenți. Îi dă cuvântul reclamantului. Reclanatul  propune să fie încuviințate pretențiile formu-
late. Propune apoi să fie executate probele deja stabilite la  termenul precedent. De exp. propune să 
fie audiat Pera Perić. 
Pârâtul propune să fie respinse pretențiile formulate. Propune apoi  executarea probelor deja stabi-
lite la termenul precedent. 
Dacă au fost citați martori, aceștia vor fi audiați. Judecătorul audiază martorii. Îi invită apoi pe recla-
mat și pârât să pună întrebări. În timp ce puni întrebarea privești în direcția judecătorului. Martorul îi 
răspunde deasemenea judecătorului.

Nu comenta mărturisirea. 
Expertiza se prezintă deobicei în scris. Poți contesta ceea ce consideri  că nu este logic  în expertiză și 
în părerea expertului. Dacă nu accepți  expertiza și părerea prezentată, poți cere expertiză suplimen-
tară sau o nouă expertiză. Expertului îi plătești în avans.  

 5. ÎNCHEIEREA  JUDECĂȚII
Când nu mai există martori, instanța  termină procedura probatorie. Fi atent – dacă ești reclamant  până 
acum ai trebuit  să-ți precizezi pretențiile formulate în capătul principal de cerere. Imediat ce, în procesul 
verbal  se  constată că procedura  probatorie sa terminat,  vei fi  solicitat   să-ți  dai  cuvânt final.   Fie că ești 
reclamant sau pârât încearcă să faci o rerospectivă a probelor  în favoarea dumitale,  și solicită-i  instanței 
de judecată  ca, în baza  dovezilor   să încuviințeze sau respingă  pretențiile formulate. 

Aștepți sentința (  în jur de o lună de zile)

NOROC.
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 UNELE DINTRE SITUAȚIILE POSIBILE DUPĂ 
 PRONUNȚAREA SENTINȚEI

DUMNEATA EȘTI RECLAMANTUL DUMNEATA EȘTI  PÂR ÂTUL
SITUAȚIA 1

Ai primit sentința.Cererea dumitale a fost admisă. 
Aștepți să vezi dacă partea adversă va  depune 
recurs. Treci pe la tribunal să verifici dacă a fost 
depus recursul. Nu este depus dar termenul de  
depunere a expirat. Felicitări. 

SITUAȚIA 1

Ai primit sentința. Pretențiile formulate au fost 
respinse. Aștepți să vezi dacă partea adversă va 
depune recurs. Nici după două luni de zile nu ai 
primt recursul. Mergi la tribunal să verifici dacă a 
fost depus recursul. Nu, iar termenul prevăzut a 
expirat. Felcitări.

SITUAȚIA 2

Ai primit sentința.Cererea dumitale a fost admisă. 
Ți-a sosit recursul. Poți redacta întâmpinarea în 
recurs. Aștepți  hotărârea tribunalului de instanța 
a doua. Au respins recursul ca fiind neîntemeiat, 
resp. au confirmat sentința tribunalului de primă 
instanță ( după un an de zile). Felicitări

SITUAȚIA 2

Ai primt sentința.Pretențiile formulate au fost 
respinse. Ți-a sosit recursul. Poți redacta  întâm-
pinarea în recurs. Aștepți hotărârea tribunalului 
de instanța a doua. Au respins recursul ca fiind 
neîntemeiat, resp. au confirmat  sentința tribu-
nalului de primă instanță (după un an de zile). 
Felicitări

SITUAȚIA 3

Ai primit sentința. Cererea dumitale a fost admi-
să. Ți-a sosit recursul. Poți redacta întâmpinarea 
în recurs. Aștepți hotărârea tribunalului de in-
stanța a doua. Au încuviințat recursul ca fiind în-
temeiat. Te întorci la judecata de primă instanță, 
resp.  înapoi la termene de judecată. (Felicitare 
posibilă, deocamdată însă în așteptare)

SITUAȚIA 3

Ai primt sentința.Pretențiile formulate au fost 
respinse. Ți-a sosit recursul reclamantului. Poți 
redacta întâmpinare în recurs. Aștepți  hotărârea 
tribunalului de instanța a doua. Au încuviințat 
recursul ca fiind întemeiat. Te întorci la judecata de 
primă instanță, resp. înapoi la termene de  judecată. 
(Felicitare posibilă, deocamdată însă  în așteptare)
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DUMNEATA EȘTI RECLAMANTUL DUMNEATA EȘTI  PÂR ÂTUL
SITUAȚIA 4

Ai primit sentința. Cererea dumitale a fost ad-
misă. Ți-a sosit recursul. Poți redacta o întâmpi-
nare în recurs. Aștepți hotărârea tribunalului de 
instanța a doua. Au încuviințat recursul ca fiind 
întemeiat. Au modificat sentința și au respins 
cererea dumitale. (Ai pierdut, plătești cheltuielile 
de procedură )

SITUAȚIA 4

Ai primt sentința. Pretențiile formulate au fost 
respinse. Ți-a sosit recursul. Poți redacta o întâm-
pinare în recurs. Aștepți hotărârea tribunalului 
de instanța a doua. Au încuviințat recursul ca fi-
ind întemeiat. Au modificat sentința și au admis 
pretențiile formulate. (Ai pierdut , plătești chel-
tuielile de procedură).

SITUAȚIA 5

Ai primit sentița. Cererea dumitale nu a fost admi-
să. Depuni recurs. Aștepți hotărârea tribunalului 
de instanța a doua. Nu au încuviințat recursul. ( 
Ai pierdut, plătești cheltuielile de procedură din 
cadrul judecății  de primă și a doua instanță)

SITUAȚIA5

Ai primit sentința. Au aprobat pretențiile formu-
late. Depuni recurs. Aștepți hotărârea tribuna-
lului de instanța a două. Nu au admis recursul. 
(pierdut, plătești cheltuielile de procedură din 
cadrul judecății de primă și a doua instanță)

SITUAȚIA 6

Ai primit sentința. Cererea dumitale nu a fost  
aadmisă. Depuni recurs. Aștepți hotărârea tri-
bunalului de instanța a două. Au încuviințat re-
cursul. Te întorci la judecata de primă instanță, 
resp. înapoi la termene de judecată. (Felicitare 
posibilă, însă în așteptare)

SITUAȚIA 6

Ai primit sentința. Cererea dumitale a fost  admi-
să. Aștepți hotărârea tribunalului de instanța a 
două. Au încuviințat recursul. Te întorci la judeca-
ta de primă instanță, resp. înapoi la termene de 
judecată. (Felicitare posibilă, însă în așteptare)

SITUAȚIA 7

Ai primit sentința. Cererea de chemare în judeca-
tă nu a fost admisă. Depuni recurs.  Aștepți ho-
tărârea tribunalului de instanța a doua. Au admis 
recursul ca fiind întemeiat. Au modificat sentința 
și au încuviințat cererea dumitale. Felicitări. 

SITUAȚIA 7

Ai primit sentința. Admis capătul de cerere princi-
pal. Depuni recurs. Aștepți hotărârea de  instanța 
a două. Au admis recursul ca fiinsd întemeiat. Au 
modificat sentința și au respins capătul de cerere 
principal al cererii chemare în judecată. Felicitări.
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Nr. Denumirea organizației Adresa  și  localitatea Servicii E-mail Telefon

1 Centrul alternativ pentru fete Balkanska 49/4, 37000 Kruševac Protecția și perfecționarea   drepturlor feminine ale omului alternativniczd@gmail.com 00381 37 421 295

2 Astra – acțiune împotriva trficului de persoane  11000 Belgrad Asistență directă  victimelor traficului de pesoane astra@astra.rs; sos@astra.rs 00381 11 785 0000,
00381 11 785 0001

3 APOS – Asociația Consumatorilor din Serbia  Zmaj Jovina 26, P. C. Lupus, 21000 Novi Sad Protecția consumatorilor apos@apos.org.rs 00381 21 447 488,
00381 21 6622 895

4 Centrul Feminin  Autonom Tiršova 5a, 11000 Belgrad Sprijin emoțional-psihologic și asistență 
juridică  femeilor victime

azc@azc.org.rs 00381 11 266 2222 
00381 11 2656 178
00381 11 2687 190

5 Centrul Balcanic  de  Migrări  și Activități  Umanitare Bulevar Despota Stefana 53, 11000 Belgrad, Asistență juridică  gratuită, protecția drepturilor 
omului pentru refugiați și persoane strămutate

office@bcm.org.rs 00381 11 322 0987
00381 11 322 3574

6 Centrul European Ecologic Veljka Vlahovića 17, 35230 Ćuprija Consultații generale Evropski.ekoloski.centar@gmail.com 00381 35 84 76 654

7 Împreună Împreună Sredačka 2, 11000 Belgrad Educație, sprijin  psiho-social zajedno@zajedno.org.rs 00381 11 2421 221
00381 63 335 027

8 Inițiativa   de Incluziune ”VelikiMali” Žarka Zrenjanina 10, 26000 Panciova Promovarea și protecția  drepturilor copilului și 
ale tinerilor  cu dificultăți în dezvoltare 

office@velikimali.org 00381 13 344 141
00381 62 755 127

9  Comitetul Juriștilor pentru Drepturile Omului (YUCOM) Kneza Miloša 4, 11000 Belgrad Asistență  juridică  gratuită , protecția drepturilor omului office@yucom.org.rs 00381 11 33 44 235
00381 11 33 444 25

10 Labris -  Organizația pentru Drepturile  Lesbiane ale Omului 11000 Belgrad Sprijin drepturilor lezbiane ale omului labris@labris.org.rs 00381 11 32 27 480

11 CHRIS  -  Rețeaua Comitetelor pentru 
Drepturile Omului în Serbia , Biroul din Valjevo

Hajduk Veljkova 61, 14000 Valjevo Asistență  juridică gratuită , protecția drepturilor omului office.valjevo@chris-network.org 00381 14 233 390
00381 14 222 333

12 CHRIS - Rețeaua Comitetelor pentru 
Drepturile Omului în Serbia , Biroul din Negotin

JNA 1A, TC 1. sprat, lokali 39 i 40, 19300 Negotin Asistență juridică gratuită, protecția drepturilor omului office.negotin@chris-network.org 00381 19 541 955
00381 19 541 956

13 CHRIS -  Rețeaua Comitetelor pentru 
Drepturile Omului în Serbia , Biroul din Novi Pazar

37. Sandžačke divizije 19/a, 36300 Novi Pazar Asistență juridică  gratuită, protecția drepturilor omului office.novipazar@chris-network.org 00381 20 313 270

14 CHRIS -  Rețeaua Comitetelor pentru 
Drepturile Omului în Serbia , Biroul din Bujanovac

Trg Karađorđa Petrovića 254/5, 17520 Bujanovac Asistență  juridică gratuită , protecția drepturilor omului office.bujanovac@chris-network.org 00381 17 651 793

15  Școala de jurnaliști din Novi Sad Daničićeva 3, 21000 Novi Sad Pledorie office@novinarska-skola.org.rs 00381 21 424 246
00381 21 424 344
00381 21 423 206

16 Centrul Umanitar, Novi Sad Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad Asistență juridică gratuită,  sprijin  psiho-social, instructiv  
și de altă natură, în special  grupurilor vulnerabile 

nshc@eunet.rs 00381 21 423 021
00381 21 423 024

17 Commitetul pentru Drepturile Omului,  Niš Obrenovićeva bb, TPC Kalča, II sprat, L-B-39, 18000 Niš Asistență  juridică gratuită , protecția drepturilor omului office@chrin.org.rs 00381 18 526 232
00381 18 526 233
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18 Clinica Juridică a Facultății de Drept  din Niš  Trg Kralja Aleksandra 11, 18000 Niš Protecția drepturilor femeilor klinika@prafak.ni.ac.rs 00381 18 500 278

19 Clinicile Juridice ale Facultății de Drept – 
Universitatea  Union  din Belgrad

Goce Delčeva 36, 11000 Belgrad Asistență juridică gratuită (dreptul  medical, familiei, 
muncii  și drepturile copilului)

info@pravnifakultet.rs 00381 11 20 95 501

20 Praxis Belgrad Alekse Nenadovića 7/3, 11000 Belgrad Acordarea de ajutor  refugiaților, persoanelor intern strămutate, 
persoanelor întoarse și  romilor 

bgoffice@praxis.rs 00381 11 344 44 82
 00381 11 344 44 84

21 Praxis Kraljevo Heroja Maričića 70, 36000 Kraljevo Acordarea de ajutor  refugiaților, persoanelor intern strămutate, 
persoanelor întoarse și  romilor

kvoffice@praxis.rs 00381 36 312 658
00381 36 312 659

22 Resurs Centru, Bor Kralja Petra I 14, 19210 Bor Asistență juridică gratuită office@rcbor.rs 00381 30 456 640

23 Asociația ” Parlamentul Popular” Đorđa Lešnjaka 7, 16000 Leskovac Asistență juridică gratuită office@parlament.org.rs 0700 500 500
00381 16 236 890

24 Asociația cetățenilor ”Forumul Democrat Sârbesc” Kraljice Marije 47/2, 11000 Belgrad Acordarea de ajutor refugiaților din Croația și Bosnia și 
Herțegovina

sdfBelgrade@gmail.com 00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

25 Fondația ADRA Serbia Radoslava Grujića 4, 11000 Belgrade Ajutor umanitar, incluziunea grupurilor vulnerabile,  lupta 
împotriva violenței bazate pe egalitatea de șanse

office@adra.org.rs 00381 11 3820 250,
00381 11 3820 251

26 Administrația comunală , Rekovac Svetozara Markovića 2, 35260 Rekovac Asistență juridică gratuită predsedniksorekovac@gmail.com 00381 35 84 11 004

27 Administrația comunală, Čukarica Šumadijski trg 2, 11000 Belgrade Asistență juridică gratuită znedeljkovic@cukarica.rs 00381 11 3052 111

28 Administrația comunală , Užice  Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice Asistență juridică gratuită uprava@uzice.rs 00381 31 590 190

29 B Administrația comunală,  Boljevac Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac Asistență juridică gratuită ouboljevac@open.telekom.rs 00381 30 463 412
00381 30 463 413

30 Administrația comunală , Žagubica Trg oslobođenja 1, 12320 Žagubica Asistență juridică gratuită opstinazagubica@beotel.net 00381 12 443 686

31 Administrația comunală , Veliko Gradište Žitni trg 1, 12220 Veliko Gradište Asistență juridică gratuită sovgradiste@ptt.rs 00381 12 662 120

32 Administrația comunală , Vlasotince Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince Asistență juridică gratuită officeler@vlasotince.rs 00381 16 875 122

33 Administrația comunală , Žabalj Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj Asistență juridică gratuită sozabalj@eunet.rs 00381 21 831 035

34 Administrația comunală , Lebane Cara Dušana 116, 16230 Lebane Asistență juridică gratuită kabinet@lebane.org.rs 00381 16 843 710

35 Administrația comunală,  comuna Bajina Bašta Dušana Višića 28, 31250 Bajina Bašta Asistență juridică gratuită sobb@open.telekom.rs 00381 31 865 280

36 Administrația comunală, comuna Bečej Trg oslobođenja 2, 21220 Bečej Asistență juridică gratuită becej@becej.rs 00381 21 68 11 888

37 Administrația Comunală,  comuna Bojnik Trg Slobode 2–4, 16205 Bojnik Asistență juridică gratuită office@bojnik.org.rs 00381 16 821 214

38 Administrația Comunală,  comuna Ivanjica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica Asistență juridică gratuită soivanjica@hotmail.com 00381 32 664 760

39 Administrația comunală , Pirot Srpskih vladara 82, 18300 Pirot Asistență juridică gratuită kabinet@pirot.rs 00381 10 305 532

40 Administrația comunală , Raška Predraga Vilimonovića 1, 36350 Raška Asistență juridică gratuită office@raska.org.rs 00381 36 736 281

41 Administrația comunală , Ub 3. Oktobra 4, 14210 Ub Servicii informative office@raska.org.rs 00381 14 411 622
00381 14 411 260
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42 Administrația comunei urbane Mladenovac Janka Katića 6, 11400 Mladenovac Asistență juridică gratuită info@mladenovac.rs 00381 11 8241 600
00381 11 8230 145

43 Comuna urbană  Surčin Vojvođanska 79, 11271 Surčin Asistență juridică gratuită opstina@surcin.rs 00381 11 8442 111

44 Comuna urbană Zvezdara Bulevar Kralja Aleksandra 77, III sprat, kanc. 308, 11000 
Belgrad

Asistență juridică gratuită dusica.kuzmanovic@zvezdara.org.rs 00381 11 3405 791
 00381 11 3405 683

45 Comuna urbană Zvezdara , Biroul de asistență juridică și  
psiho-socială  pentru  victimele violenței  în familie. 

Bulevar Kralja Aleksandra 77, I etaj, canc. 104, 11000 Belgrad Asistență juridică  și  psiho-socială  pentru vitimele 
violenței în familie 

leila.ruzdic@zvezdara.org.rs 00381 11 3405 989

46 Comuna urbană Zvezdara,  Biroul pentru acordarea 
de ajutor persoanelor  cu dizabilități 

Dimitrija Tucovića 83, 11000 Belgrad Asistență juridică persoanelor cu dizabilități ivana.malikovic@zvezdara.org.rs 00381 11 7822 547

47 Comuna urbană  Vračar Njegoševa 77, 11118 Belgrade Asistență juridică gratuită sovracar©vracar.rs 00381 11 30 81 442
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