
PROCEDURA CIVILA – GRILE de PARTIAL 
 
1) Încheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi: 
atacata în 5 zile de la pronuntare, pentru partile prezente, respectiv de la comunicare, 
pentru partile lipsa 
 
2) Mandatul: 
nu înceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca acesta a devenit incapabil 
  
3) Împuternicirea de a reprezenta o persoana fizica data madatarului care nu are calitatea de 
avocat se dovedeste prin:  
înscris autentic 
  
4) Calitatea procesuala poate fi transmisa: 
pe cale legala sau conventionala; 
  
5) Cererea de chemare în garantie formulata de reclamant se va depune:  
cel mai târziu pâna la terminarea cercetarii procesului înaintea primei instante 
  
6) Judecatorul: 
nu poate refuza sa judece daca legea nu prevede sau este incompleta; 
  
7) Conditiile de exercitare ale actiunii civile sunt: 
interesul, afirmarea unui drept, capacitatea si calitatea procesuala. 
  
8) Legalitatea vizeaza: 
atât pe judecator cât si pe parti; 
 
9) Elementele actiunii civile sunt: 
partile, obiectul, cauza; 
    
10) Noul Cod de procedura civila stabileste ca dispozitiile sale se  aplica: 
numai proceselor si executarii silite începute dupa intrarea sa în vigoare. 
    
11) Exceptia lipsei calitatii de reprezentant înaintea primei instante: 
nu poate fi invocata pentru prima data în caile de atac 
 
12) Procurorul poate porni orice actiune civila ori de câte ori este necesar pentru apararea 
drepturilor si intereselor ale:  
minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si în alte cazuri 
expres prevazute de lege 
 
13) Calitatea procesuala poate fi transmisa: 
pe cale legala sau conventionala; 
 
14) În sens formal, dreptul la aparare reprezinta: 
dreptul partilor de a-si angaja un aparator. 



    

 
GRESTITE: 
1) Judecatorul are îndatorirea de a primi si solutiona: 
GRESIT - orice cerere de chemare în judecata de competenta instantelor judecatoresti, 
potrivit legii. 
 
1) Incompatibilitatea absoluta intervine când: 
GRESIT - judecatorul care a pronuntat o încheiere interlocutorie, o hotarâre prin care s-a 
solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina în apel, recurs, contestatie în anulare, 
revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudecare; când judecatorul si-a exprimat anterior 
parerea cu privire la cauza pe care o judeca; 
 
3) Asistenta judiciara cuprinde: 
GRESIT - acordarea de reduceri si esalonari pentru plata taxelor judiciare 
 
 

 
ALTELE: 

 
Ouestion 1 
Cererea de chemare în judecatã: 
poate fi modificatã numai pânã la primul termen la care reclamantul este legal citat;  
 
Question 2 
La cererea de chemare în judecatã se va alãtura: 
Si dovada calitãtii de reprezentant în cazul în care cererea este formulatã de reprezentant;  
 
Question 3 
Exceptiile de fond privesc lipsuri referitoare la: 
exercitiul dreptului la actiune.  
 
Question 4 
Cererea de chemare în judecatã se depune de cãtre: 
reclamant, fie personal, fie prin alte mijloace;  
 
Question 5 
În raport de caracterul normei invocate, exceptiile sunt: 
absolute si relative;  
 
Question 6 
Pentru ca o probã sã fie admisã de instantã, trebuie sã fie: 
legala si concludenta 
 
Question 7 
Cererea de chemare în judecatã primeste datã certã: 
prin aplicarea stampilei de intrare;  



 
Question 8 
Cererea de chemare în judecatã: 
determinã cadrul procesual în care se va desfãsura judecata;  
 
Question 9 
Împotriva modului de stabilire a taxei reclamantul poate face: 
cerere de reexaminare.  
 
Question 10 
Cererea de chemare înjudecatã: 
Determinã cadrul procesual în care se va desfãsura judecata; 
    
Question 11 
Taxa judiciarã de timbru aferentã cererii de chemare înjudecatã se plãteste: 
Dupã înregistrarea cererii când cuantumul a fost stabilit de cãtre instantã. 
    
Question 12 
Cererea de chemare înjudecatã este actul de procedurã care provine de la: 
numai de la reclamant 
    
Question 13 
Ne depunerea întâmpinãrii întermenul prevãzut de lege: 
Atrage decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe si invoca exceptii, în afara 
celor de ordine publicã; 
    
Question 14 
Exceptia lipsei calitãtii de reprezentant este: 
o excepþie de fond; 
    
Question 15 
Împotriva modului de stabilire a taxei reclamantul poate face: 
cerere de reexaminare. 
 
Question 16 
Cererea de chemare înjudecatã: 
poate fi modificata numai pânã la primul termen la care reclamantul este legal citat; 
    
Question 17 
Dupã efectul pe care tind sã-l realizeze exceptiile se impart în: 
absolute si relative; 
 
Question 18 
Încheierea prin care s-a respins exceptia poate fi atacatã: 
Numai cu fondul, dacã legea nu dispune altfel; 
    
 



Question 19 
Dupã efectul pe care tind sã-l realizeze exceptiile se împart în: 
dirimante si peremptorii 
    
Question 20 
Împotriva modului de stabilire a taxei reclamantul poate face: 
cerere de reexaminare. 
    
Question 21 
Instanta este obligatã sã examineze concludenta probei: 
în momentul în care este propusã de pãrti; 
    
Question 22 
Încheierea prin care s-a respins exceptia poate fi atacatã: 
numai cu fondul, dacã legea nu dispune altfel; 
    
Question 23 
Autoritatea de lucru judecat este: 
o exceptie de fond; 
    
Question 24 
Taxa judiciarã de timbru aferentã cererii de chemare în judecatã se plãteste: 
anticipat; 
 
Question 25 
Exceptiile de fond privesc lipsuri referitoare la: 
procedura propriu-zisã; 
    
Question 26 
Cererea de chemare în judecatã primeste datã certã: 
prin aplicarea stampilei de intrare; 
    
Question 27 
Cererea de chemare în judecatã: 
determinã cadrul procesual în care se va desfãsura judecata; 
 
 
 

 


