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Funcţionarea instanţelor de judecată ca serviciu public se reflectă în modul în care se desfăşoară 

fiecare proces în parte, precum şi în conduita profesională individuală a tuturor persoanelor implicate, 

fie că este vorba de judecător, procuror sau de grefier. Poziţia grefierului în cadrul instanţei nu este în 

niciun caz una marginală. Dimpotrivă, chiar dacă nu este implicat în procesul de decizie în cauză, 

grefierul asigură un suport important judecătorului pentru a pronunţa o hotărâre sau a dispune o 

soluţie în cauză, după cum misiunea sa este fundamentală în ceea ce priveşte desfăşurarea procedurii 

judiciare şi apărarea drepturilor părţilor. Pe de altă parte, în cadrul diferitelor compartimente 

funcţionale ale instanţei – registratura, arhiva, biroul de relaţii cu publicul etc. – grefierii intră, în 

primul rând, în contact cu justiţiabilii, iar imaginea sistemului judiciar are la bază şi buna desfăşurare 

a acestor raporturi de serviciu. 

 

În contextul înfăptuirii reformei justiţiei în România, în condiţiile schimbărilor care se manifesta tot 

mai pregnant pe plan european în acest domeniu, creşterea rolului grefierilor în cadrul activităţii 

instanţelor judecătoreşti a devenit o necesitate şi o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii actului 

judiciar şi evitarea supraîncărcării judecătorilor.  

 

Grefierului i se cer capacităţi de rezolvare a problemelor, chiar slab definite, în condiţii complexe de 

muncă, deprinderi privind alocarea şi gestionarea eficientă a resurselor materiale, umane, de timp, 

capacităţi privind munca interactivă cu oamenii în îndeplinirea unor scopuri. 
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Grefierul trebuie să aibă cunoştinţe despre proceduri, procesarea textelor, gestiunea dosarelor şi 

înregistrărilor, stenografie şi transcriere, să cunoască legile, codurile, jurisprudenţa. În acelaşi timp i 

se solicită cunoaşterea comportamentului uman, a diferenţelor individuale privind abilităţile, 

personalitatea, interesele; el trebuie să evalueze şi să reacţioneze adecvat când apar disfuncţii 

comportamentale şi afective la justiţiabilii cu care interacţionează. Nu în ultimul rând i se solicită 

cunoştinţe despre principii şi procese de furnizare a serviciilor inclusiv evaluarea nevoilor oamenilor 

şi îndeplinirea standardelor de calitate ale serviciilor judiciare. 

 

În exercitarea atribuţiilor specifice, grefierii se confrunţă cu o serie de factori care pot vulnerabiliza 

activitatea acestora şi astfel apare necesar identificarea unor măsuri de eliminare a acestora în scopul 

atingerii unor standarde de calitate profesională şi morală a grefierilor, în conformitate cu atribuţiile 

şi competenţa stabilite prin legislaţia şi regulamentele interne aplicabile personalului auxiliar din 

cadrul instanţelor judecătoreşti, în vigoare la acest moment. 

 

Factorii care influenţează negativ activitatea grefierilor sunt de natură obiectivă (subdimensionarea 

schemei de personal, volumul mare de muncă, discontinuităţi de operare în sistemul informatizat ca 

urmare a deficienţelor de soft ale programului ECRIS) şi de natură subiectivă (insuficienta cunoaştere 

a activităţii instanţei, a dispoziţiilor procedurale şi a obligaţiilor instituite prin regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, respectarea programului de lucru, disfuncţii de comunicare). 

 

Subdimensionarea schemei de personal 

Îndeplinirea tuturor activităţilor (înregistrare, citare, pregătirea dosarului pentru şedinţă, 

tehnoredactarea hotărârii) în condiţiile unui volum mare de muncă nu se poate face decât printr-un 

efort susţinut şi prin afectarea unei importante părţi din timpul liber, mai ales dacă avem în vedere că 

în materie penală toate chestiunile ce ţin de luarea şi/sau controlul măsurilor preventive presupun o 

prezenţă permanentă în instanţă nu doar a unor magistraţi specializaţi, ci şi a cel puţin unui grefier. 

 

Având în vedere volumul mare de activitate al instanţelor, faţă de numărul insuficient al personalului 

auxiliar de specialitate, agenţii procedurali şi aprozii îndeplinesc, de multe ori, activităţi specifice 

funcţiei de grefier. 
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Grefierii pregătesc şi participă lunar, în medie, la 4-5 şedinţe de judecată (recurs şi fond), iar în 

materie penală sunt programaţi, în zilele nelucrătoare, (sâmbăta şi duminica, precum şi în zilele de 

sărbători legale), conform planificării lunare, sa efectueze de serviciu la domiciliu. 

 

Supraîncărcarea activităţii generează uzură fizică, o accentuare a disconfortului la locul de muncă, 

fapt ce reduce nivelul de motivare şi eficienţă în activitate.  

 

În cuantificarea volumului optim de activităţi pentru grefieri trebuie avută în vedere identificarea 

activităţilor suplimentare precum şi măsurarea duratei activităţilor administrative ce se prefigurează 

prin prisma noilor coduri de procedură ce vor fi adoptate.  

 

Deficienţe de soft ale programului ECRIS 

Pentru asigurarea unei continuităţi şi desfăşurarea eficientă a activităţii personalului auxiliar de 

specialitate se impune şi îmbunătăţirea programului ECRIS întrucât s-au constatat discontinuităţi de 

operare în sistemul informatizat ca urmare a deficienţelor de soft ale programului. 

 

Prin introducerea programului ECRIS 4 au fost sesizate următoarele disfuncţionalităţi: 

 

a) Cu privire la introducerea soluţiei în program.Pentru a introduce soluţia în program sunt 

necesari mai mulţi paşi de efectuat, respectiv: închiderea statisticii de către o a doua persoana 

(prima persoana fiind cea care a conceptat şi citat); trecerea numărului de decizie/hotărâre mai 

întâi în „Registru redactor" şi apoi scrierea efectiva a soluţiei cu indicarea redactorului. 

b) Cu privire la termenele intermediare (verificarea legalităţii arestării). În vechiul program la 

termenul intermediar nu apăreau toate părţile pe când în noul program apar toate părţile, lucru 

care creează probleme la Compartimentul citaţii. 

c) Cu privire la pagina de informaţii generale a dosarului.Dacă într-o cauză se acordă termen 

intermediar (suspendare sau verificarea legalităţii arestării), acest termen apare ca şi 

„Nejudecat" iar termenul iniţial stabilit aleatoriu (automat) apare „Amână cauza". Acest 

aspect se reportează şi pe pagina de internet a instanţei. 

d) Cu privire la efectuarea recomunicărilor de către Biroul Executări Penale.În vechiul program 

recomunicarea unei hotărâri se putea efectua, pe când în noul program acest lucru nu se mai 

poate efectua, deşi sunt situaţii când trebuie recomunicată hotărârea. 
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Pregătirea profesională a grefierilor 

O deficienţă în activitatea personalului auxiliar de specialitate o reprezintă insuficienta cunoaştere a 

activităţii instanţei, a dispoziţiilor procedurale şi a obligaţiilor instituite prin regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti. 

 

Această deficienţă se regăseşte atât la grefierii angajaţi de mai mult timp, cât şi  la o parte din  cei 

nou veniţi în această profesie. Cu privire la primii se constată o lipsă de interes în perfecţionare şi 

însuşirea aspectelor care compun activitatea lor şi care în final le-ar uşura munca. 

 

Puţini grefieri pot face trimitere la dispoziţiile din Regulamentul de ordine interioară, cu privire la 

modul de desfăşurare a activităţii lor, o pondere suficient de mare a personalului auxiliar de 

specialitate cunoscând superficial şi aproximativ îndatoririle şi sarcinile de serviciu. 

 

Această disfuncţie afectează atât calitatea lucrărilor efectuate, cât şi timpul de lucru alocat deoarece 

trebuie să refacă actele necorespunzător întocmite. 

 

Grefierii nou angajaţi preiau această manieră de lucru şi corelat cu faptul că nu au nicio experienţă în 

sistemul judiciar, rezultatele muncii defectuoase nu întârzie să apară. 

 

Consecinţa acestui fapt, cumulată în unele situaţii şi cu lipsa de preocupare pentru perfecţionare a 

condus la insuficienta cunoaştere a sarcinilor aferente funcţiei şi la dobândirea unui stil defectuos de 

muncă. 

 

În plan mai larg, toate aceste deficienţe se răsfrâng asupra activităţii instanţei, şi în final asupra 

calităţii actului de justiţie. 

 

Grefierii trebuie să realizeze importanţa activităţii lor proiectată în procesul final al înfăptuirii actului 

de justiţie. 

 

Minimalizarea activităţii lor duce la transformarea în simpli executanţi, cu greşeli inerente şi în 

această activitate, proces greu de corijat, fără posibilitatea formării unui corp de grefieri activi în 

scopul realizării performanţei, cu efect direct în grevarea muncii magistraţilor, care vor trebui să 

substituie lipsurile, prin asumarea de activităţi, care în plan actual se tinde a fi asumate numai de 

către personalul auxiliar. 
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În prezent, perfecţionarea personalului auxiliar de specialitate se realizează prin seminarii organizate 

de Şcoala Naţională de Grefieri în Bucureşti şi în centrele regionale aflate la Bârlad, Sovata, 

Timişoara şi Amara, astfel încât, într-un interval de timp de cinci ani, fiecare persoană care face parte 

din această categorie profesională să poată beneficia de cel puţin o formă de pregătire continuă, aşa 

cum prevede art. 29 din Legea nr. 567/2004. 

Din cauza personalului insuficient au fost situaţii când grefierii nu au fost programaţi pentru 

participarea la aceste seminarii. 

 

Comunicare eficientă 

Aşezat între magistrat şi public, rolul grefierului nu se reduce în a comunica doar cu unul, sau doar cu 

altul dintre ei. Grefierul este obligat, prin natura meseriei sale, să comunice, pe rând, cu fiecare dintre 

cei doi, să se adapteze la nivelul de înţelegere al persoanei care apelează la instanţă, apoi să urce la 

nivelul de aşteptare al judecătorului cu care lucrează şi apoi reia, de mai multe ori în aceeaşi zi, acest 

lanţ. 

 

Disfuncţiile procesului de comunicare, atât la niveluri ierarhice cât şi în comunicarea descendentă, 

către nivelurile de execuţie, produc efecte negative asupra activităţii secţiei. O comunicare cât mai 

bună presupune o informare foarte bună, o înţelegere exactă a situaţiei şi o transmitere pe înţelesul 

receptorului. 

 

Mesajul uneori neclar al judecătorului precum şi slaba pregătire profesională a unor grefieri 

determină distorsiunea, filtrajul sau scurtcircuitarea informaţiei. 

 

Comunicarea înregistrează succes dacă fiecare participant – judecător şi grefier -  furnizează celuilalt 

informaţii clare, complete şi uşor de receptat.  

 

Trebuie stabilite canalele de transmitere a informaţiilor, încercând pe cât posibil scurtarea lungimii şi 

densitatea acestora. Informaţia trebuie să circule direct între emitent şi receptor pentru înlăturarea 

posibilităţii apariţiei distorsionării. 

 

Gestionarea resurselor materiale 

Lipsa resurselor materiale adecvate este una dintre problemele cu care se confruntă în activitatea sa 

personalul auxiliar de specialitate. 
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În primul rând instanţele se confruntă cu lipsa unui spaţiu de lucru corespunzător, care să asigure 

desfăşurarea eficientă şi cu celeritate de către fiecare grefier a atribuţiilor pe care le are conform fişei 

postului. Astfel, unul dintre impedimentele importante constă în faptul că activitatea de relaţii cu 

publicul  se realizează în aceeaşi incintă  unde se desfăşoară  şi alte activităţi ale grefierilor, 

diminuându-se, în mod obiectiv, capacitatea de concentrare a personalului însărcinat cu atribuţii de 

primire şi înregistrare a dosarelor, a corespondenţei şi de emitere a citaţiilor. 

 

O parte dintre birourile instanţelor de judecată nu au lumină şi ventilaţie naturală, fiind fără ferestre, 

singura modalitate de aerisire reprezentând-o uşa, care însă corespunde de cele mai multe ori cu 

holul.  

 

Pe de altă parte, în birourile cu ferestre, nu există izolaţia termică necesară în anotimpul rece iar vara 

se înregistrează temperaturi ridicate. 

 

În demersul de a obţine şi amenaja spaţii corespunzătoare activităţii desfăşurate de personalul auxiliar 

de specialitate din cadrul instanţelor de judecată trebuie avută în vedere posibilitatea concentrării 

tuturor compartimentelor ce au program cu publicul (registratură, eliberări certificate şi copii 

legalizate, arhiva) la parterul instanţelor, în aceeaşi zonă, cu o unică cale de acces, astfel încât să se 

uşureze accesul justiţiabililor şi întreaga activitate cu acest specific să fie reunită într-o zonă unică, 

uşor de reperat şi utilizat. 

 

În acelaşi timp, această amplasare va determina posibilitatea limitării accesului publicului la nivelul 

superior al clădirilor unde sunt amplasate birourile judecătorilor, magistraţilor asistenţi şi 

personalului auxiliar. 

 

Eliminarea factorilor care afectează activitatea personalului auxiliar de specialitate, asumarea în 

totalitate a obligaţiilor din partea tuturor grefierilor, conştientizarea rolului pe care aceştia îl 

îndeplinesc în cadrul instanţelor, însoţite de existenţa unor programe şi strategii coerente de pregătire 

profesională continuă, precum şi iniţierea unor reforme necesare modernizării justiţiei în sensul 

transferului către grefier a unor atribuţii juridice şi administrative, dar şi sarcini de grefier, care 

aparţin altor instituţii decât cele judecătoreşti pentru a le rezolva independent şi sub proprie 

răspundere reprezintă premisele creării grefierului european în cadrul sistemului judiciar românesc. 


