
* acordă 3 minute pentru a ştii ce ai de făcut 

 

AI PRIMIT O COMUNICARE CU CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ! 

 

Comunicarea vă informează  de faptul că unitatea este chemată în judecată în calitate de pârât, în 

dosarul nr ____/____/_____ şi ca unitatea are obligaţia de a depune întâmpinare în apărarea sa, în 

termen de 25 de zile de la primirea în unitate a comunicării (data poștei), sub sancţiunea decăderii 

dreptului de a mai depune probe şi de a invoca excepţii.  

 

Cererea de chemare în judecată este documentul prin care o persoana fizică / juridică (sindicat, 

instituţie publică etc) cheamă în judecată unitatea dumneavoastră pentru a fi obligată la (drepturi 

salariale neacordate, recalculare salarii, debite financiare, anulare acte administrative etc) 

 

După ce aţi identificat obiectul cererii de chemare în judecată puteţi consulta site-ul oficiului juridic al 

I.S.J. Iaşi http://juridicisjiasi.net63 pentru a prelua un model de ÎNTÂMPINARE pe care unitatea îl 

va completa cu datele exacte din unitate, urmând ca apoi să depuneţi la registratură (tribunal /  curte de 

apel / judecătorie). 

Unitatea va completa cu orice informaţii utile în formularea apărării.  

Se vor face un număr de 3 exemplare ale întâmpinării, sau mai multe (vezi indicaţiile de sub modelul 

de pe site), iar în situaţia în care există şi documente doveditoare de ataşat şi acestea se vor multiplica 

în tot atâtea exemplare ca şi întâmpinarea. 

 

Notă: Întâmpinarea este un act care se depune o singură dată. Nu se face întâmpinare la fiecare citaţie 

pe care o primeşte unitatea   

  

Toate documentele din dosar se arhivează într-un dosar unic şi se urmăreşte cursul dosarului prin 

consultare pe site-ul http://portal.just.ro/  şi a citaţiilor primite la unitate. 

 

Dacă după studierea comunicării şi a cererii de chemare în judecată dacă unitatea nu reuşeşte să 

identifice formularul necesar a fi comunicat instanţei (model întâmpinare), se va lua legătura cu oficiul 

juridic I.S.J. Iaşi pentru clarificări. 

Puteţi scana comunicarea, cererea de chemare în judecată, şi trimite la adresa de email de mai jos 

pentru a afla ce aveţi de făcut. 

 

 

 

 

 

 

 

Cons. Jur. Creangă Ion 

Op. date. Luca Adrian  

Tel. 0232.268014 int. 141 

Email juridic I.S.J. Iaşi: juridicisj@yahoo.com  
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