CURTEA DE APEL CRAIOVA

PENTRU JUSTIŢIABILI
AŢI FOST CITAT

Dacă aţi primit o citaţie prin care aţi fost chemat în faţa unei instanţe,

TREBUIE SĂ ŞTIŢI:
În cuprinsul citaţiei sunt prezentate toate datele necesare, astfel încât să aveţi
posibilitatea de a participa la şedinţa de judecată.
Iată un exemplu, pentru orientarea dumneavoastră:
EXEMPLUL CONŢINE DATE FICTIVE

Date importante din citaţie:

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL CRAIOVA
str. C. Brâncuşi nr. 5A (1)
SECŢIA I CIVILĂ
Sala Litigii de Munca (2)
DOSARUL NR. 110XX0/63/2013 (3)

DOSARUL NR. 110XX0/63/2013
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: obligaţia de a face

CITAŢIE
emisă la data de 20 martie 2013
Stimată doamnă/stimate domn,
Sunteţi chemat în această instanţă, camera 301, Complet C3-civil, în data
de 27 iulie 2013, ora 08:30în calitate de pârât, în proces cu ……….. în calitate de
reclamant, ……… în calitate de reclamant, …… în calitate de reclamant, şi alţii.
În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se
solicită în scris acest lucru de către una dintre părţi.
Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin
reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, se consideră că aveţi în
cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia v-a fost
înmânată.
Alte menţiuni: …..privind taxa de timbru şi altele….
Parafa şefului instanţei
(ştampila)

Semnătura grefierului,

(1) Adresa instanţei
(2) Sala în care este programată şedinţa de judecată.
(3) Numărul dosarului
(4) Numărul completului de judecată căruia i-a fost repartizată cauza.
(5) Data şi ora la care este programată şedinţa .
(6) Calitatea pe care o aveţi în proces (exemplu:recurent, intimat, martor etc.)
(7) Numele celorlalte părţi implicate în proces şi calitatea acestora.
(8) Stadiul procesual şi obiectul procesului (exemplu: recurs drepturi băneşti)
(9) Indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar
datorate de cel citat;
(10) Menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal
ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau
persoana însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de
judecată, cel citat este considerat că are în cunoştinţă şi termenele de
judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată;
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Art. 157 - Cuprinsul citaţiei
(1) Citaţia va cuprinde:
a) denumirea instanţei, sediul ei şi, când este cazul, alt loc decât sediul instanţei unde urmează să se desfăşoare
judecarea procesului;
b) data emiterii citaţiei;
c) numărul dosarului;
d) anul, luna, ziua şi ora înfăţişării;
e) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum şi locul unde se citează;
f) calitatea celui citat;
g) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părţii potrivnice şi obiectul cererii;
h) indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar datorate de cel citat;
h1) menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional
ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat este
considerat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată;
i) alte menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă;
j) ştampila instanţei şi semnătura grefierului.
(2) În citaţie se menţionează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum şi dacă
citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se
comunică odată cu citaţia alte acte de procedură. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va
menţiona obligaţia pârâtului de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înţelege
să se folosească, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.
(3) Cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi j) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
Art. 162 - Înmânarea făcută altor persoane
(1) Înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură în cazurile prevăzute la art. 150 alin. (1) pct. 1 - 5 şi pct. 12 sau
atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecătoresc se poate face funcţionarului sau
persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor
de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesulverbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.
(2) În cazurile prevăzute la art. 156 alin. (4) - (7), unitatea unde se află cel citat îi va înmâna de îndată acestuia citaţia ori,
după caz, actul de procedură comunicat sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu sa putut obţine semnătura lui. În acest din urmă caz se va proceda potrivit alin. (1). Dovada se va preda agentului ori va fi
trimisă direct instanţei, dacă înmânarea citaţiei nu s-a putut face de îndată.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Art. 229 - Termen în cunoştinţă
(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi partea care
a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convenţional, chiar neîmputernicit cu
dreptul de a cunoaşte termenul, nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, considerându-se că ea cunoaşte
termenele de judecată ulterioare. Aceste dispoziţii îi sunt aplicabile şi părţii căreia, personal ori prin reprezentant legal sau
convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un
termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaşte şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care
citaţia i-a fost înmânată.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică:
1. în cazul reluării judecăţii, după ce a fost suspendată;
2. în cazul când procesul se repune pe rol;
3. când partea este chemată la interogatoriu, în afară de cazul în care a fost prezentă la încuviinţarea lui, când s-a
stabilit şi termenul pentru luarea acestuia;
4. când, pentru motive temeinice, instanţa a dispus ca partea să fie citată la fiecare termen;
5. în cazul în care instanţa de apel sau de recurs fixează termen pentru rejudecarea fondului procesului după
anularea hotărârii primei instanţe sau după casarea cu reţinere.
(3) Militarii încazarmaţi sunt citaţi la fiecare termen.
(4) Deţinuţii sunt citaţi, de asemenea, la fiecare termen.
Art. 153 - Obligaţia de a cita părţile
(1) Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin
reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel.
(2) Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu
a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii.
Art. 10 - Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului
(1) Părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau
de judecător, să îşi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot
astfel, finalizarea acestuia.
(2) Dacă o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celeilalte părţi sau din oficiu, să dispună
înfăţişarea acestuia, sub sancţiunea plăţii unei amenzi judiciare.

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ
Art. 291 - Citarea părţilor la judecată
(1) Judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Înfăţişarea părţii în
instanţă, în persoană sau prin reprezentant ori avocat ales sau avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu
partea reprezentată, acoperă orice nelegalitate survenită în procedura de citare.
(2) Neprezentarea părţilor citate nu împiedică judecarea cauzei. Când instanţa consideră că este necesară
prezenţa uneia dintre părţile lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop judecata.
(3) Partea prezentă personal la un termen, prin reprezentant, prin avocat ales ori prin avocat din oficiu, dacă
acesta din urmă a luat legătură cu partea reprezentată, la un termen, precum şi partea căreia, personal, prin reprezentant
sau apărător ales sau prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal
citaţia pentru un termen de judecată nu mai sunt citate pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre
aceste termene cu excepţia situaţiilor în care prezenţa acestora este obligatorie potrivit legii.
(3 1) Completul învestit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea părţilor, să preschimbe
primul termen sau termenul luat în cunoştinţă cu respectarea principiului continuităţii completului în situaţia în care din
motive obiective instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul fixat ori în vederea soluţionării cu
celeritate a cauzei. Preschimbarea termenului se dispune prin rezoluţia judecătorului, în camera de consiliu şi fără citarea
părţilor. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat.
(4) Când judecata se amână, martorii, experţii şi interpreţii prezenţi iau în cunoştinţă noul termen de judecată.
(5) La cererea persoanelor care iau termenul în cunoştinţă, instanţa le înmânează citaţii, spre a le servi drept
justificare la locul de muncă, în vederea prezentării la noul termen.
(6) Când judecata rămâne în continuare, părţile şi celelalte persoane care participă la proces nu se mai citează.
(7) Militarii sunt citaţi la fiecare termen.
(8) Deţinuţii sunt citaţi, de asemenea, la fiecare termen.

După primirea citaţiei, se consideră că veţi cunoaşte şi termenele de judecată ulterioare, astfel că nu veţi
mai fi citat. De aceea, este bine să urmăriţi desfăşurarea procesului în care sunteţi implicat.
La uşa sălii de şedinţă va fi afişată lista dosarelor programate pentru data respectivă la completul de
judecată.
Este bine să urmăriţi şi să reţineţi numărul de ordine înscris pe listă la care se regăseşte dosarul
dumneavoastră, pentru că vă ajută să urmăriţi mai uşor desfăşurarea şedinţei.
Recomandări:
*
*
*

Aveţi grijă să ajungeţi la timp la şedinţa de judecată.
Purtaţi la dumneavoastră actul de identitate.
Păstraţi liniştea în sala de şedinţă şi solemnitatea şedinţei.

