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DESCRIERE A CATEGORIILOR DE PERSONAL JUDICIAR din România
1. Categoria de personal judiciar/profesia
Denumirea categoriei
de personal judiciar

În română: Grefier

În engleză:

Clerk

– grefieri care participă la ședințele de

judecată și grefieri care lucrează pentru parchete
Articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și
al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care
funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize
Criminalistice prevede următoarele categorii de funcționari:
(a) grefieri;
(b) grefieri statisticieni;
(c) grefieri documentariști;
(d) grefieri arhivari;
(e) grefieri registratori;
(f) specialiști IT.
Potrivit articolului 3 alineatul (3) din Legea nr. 567/2004, corpul
grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare și grefieri
cu studii medii.
Articolul 3 alineatul (4) din Legea nr. 567/2004 prevede
următoarele funcții conexe:
(a) aprod;
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Țara: România:

(b) agent procedural;
(c) șofer.

Temei juridic/acte
normative

(1) Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe
lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul
Institutului Național de Expertize Criminalistice, astfel cum a fost
modificată prin Legea nr. 255/2013.
(2) Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.
Dispozițiile ambelor legi au fost detaliate și puse în aplicare prin
normele și reglementările instanțelor judecătorești și ale
parchetelor de pe lângă acestea.

2. Accesul la categorie/profesie
Principalele condiții de
acces

Calificări:




Diplomă de bacalaureat
Diplomă de licență
Diplomă de licență în Drept

Poate fi numită în funcția de grefier persoana care îndeplinește
următoarele cerințe:
- are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate
deplină de exercițiu ;
- nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură
de o bună reputație;
- cunoaște limba română;
- este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea
funcției;
- are studii superioare de drept sau studii medii, cunoștințe
de operare pe calculator sau de dactilografiere;
- a absolvit Școala Națională de Grefieri (această cerință nu
este obligatorie pentru persoanele care sunt recrutate prin
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concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier)
Aspecte de drept al UE: Nu sunt obligatorii
Procesul de acces

Procedura de recrutare: se desfășoară la nivel național și la
nivelul instanțelor/parchetelor
Procedura:
 Examen național/public

Căi alternative de
acces la profesie

Căi de transfer de la alte profesii: Da, recrutare directă pentru
posturile vacante de grefier, întrucât SNG nu are capacitatea de
a forma un număr suficient de noi grefieri. Legea prevede
această posibilitate prin intermediul concursurilor organizate de
curțile de apel, de parchete și de Direcția Națională Anticorupție.
Candidații sunt testați de o comisie de examinare creată la
nivelul instanțelor.

3. Responsabilități/atribuții
Responsabilități
generale






Competențe specifice în ceea ce privește hotărârile
judecătorești
Proceduri
Gestiune
Sarcini administrative

Această categorie de personal judiciar joacă un rol important
în ceea ce privește:
 dreptul civil și procedurile civile (proceduri civile
transfrontaliere);
 dreptul comercial și procedurile comerciale (proceduri
comerciale transfrontaliere);
 dreptul penal și procedurile penale (proceduri penale
transfrontaliere);
 drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale;
 comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare;
 executarea hotărârilor judecătorești;
 drepturile omului;
 accesul la justiție;
 drepturile victimelor;
 drepturile copilului;
 dreptul administrativ și procedurile administrative;
 dreptul concurenței și procedurile dreptului concurenței;
 dreptul mediului și procedurile dreptului mediului;
 asistență pentru judecători și/sau procurori;
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Rol în ceea ce privește
aspectele de drept al
UE

gestionarea activității instanțelor;
e-justiție;
protecția datelor;
autentificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
programarea ședințelor de judecată/gestionarea ordinilor
de zi ale instanțelor;
probleme de personal/resurse umane;
buget;
securitate și sănătate, administrarea clădirilor;

Aspecte de drept al UE: sunt din ce în ce mai importante pe
măsură ce se adoptă tot mai multe instrumente legislative ale UE

4. Organizarea categoriei/profesiei
Structura
organizatorică

Furnizori de servicii de
formare profesională



Ministerul Justiției, București, str. Apolodor nr. 17, sector
5, site web: www.just.ro, telefon: +4037 204 1999



Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Bd. Libertății nr. 12, sector 5 – București, cod poștal:
050706,
număr
de
telefon:
+ 4021/319.38.33,
+ 4021/319.38.56



Consiliul Superior al Magistraturii, București, Calea
Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poștal: 060011, centrală:
+4021.3116901, +4021.3116909, fax: +4021.311.69.01



Școala Națională de Grefieri (în parteneriat cu Institutul
Național al Magistraturii și cu parteneri internaționali)

-

Școala Națională de Grefieri, Bd. Regina Elisabeta nr. 53,
Sector 5, București, Telefon: 0040-21-310.34.80,
fax: 0040-21-310.32.47, e-mail: grefieri@just.ro, Pagina
de internet: http://www.grefieri.ro
Direcția Tehnologia Informației din cadrul Ministerului
Justiției, București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, site
web: www.just.ro, telefon: +4037 204 1999
Direcția Tehnologia Informației din cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Bd. Libertății
nr. 12, sector 5 – București, cod poștal: 050706, telefon:
+ 4021/319.38.33, + 4021/319.38.56

-

-

număr O structură la nivel național
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tipuri Structuri din sectorul public
Denumire A se vedea mai sus „Furnizori de servicii de formare profesională”
(denumiri)
Organizație
profesională/organiza
ții profesionale

Nu este cazul.

Sursă: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 3 – Situația actuală a formării personalului
instanțelor în materia dreptului UE și promovarea cooperării dintre furnizorii de servicii de formare a
personalului instanțelor la nivelul UE”, realizat de Institutul European de Administrație Publică (EIPA) în
colaborare cu un consorțiu
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