
Raspunsul Scolii Nationale de Grefieri la chestionarul delegatiei japoneze  
 

Vizita de studiu a delegatiei de grefieri din Japonia, organizata de CSN MERIDIAN cu 

sprijinul Scolii Nationale de Grefieri 

 

 

1. DESPRE STRUCTURA CORPULUI DE GREFIERI 

 

1.1. Drepturile şi atribuţiile grefierilor 

 

+   ： Grefierul are competenţă decizională 

+/- ： Judecătorul are competenţă decizională, iar grefierul administrează cazul. 

-   ： Cazul este administrat în unitatea judecătorească, dar grefierul nu se ocupă de caz.  

-/- ： Unitatea judecătorească nu are competenţă. 

 

l 

 

Japonia România 

Jurisdicţie necontencioasă   

Dreptul familiei şi drept tutelar +/- +/- 

Drept succesoral  +/- +/- 

Cadastru -/- -/- 

Înregistrarea firmei -/- -/- 

Certificare +/- -/- 

Protejarea proprietăţii prin sigilare - -/- 

Autorizare de vot prin procură  -/- -/- 

Acordarea cetăţeniei +/- -/- 

Cazuri penale   

Punerea în aplicare a sentinţelor -/－ -/- 

Plata amenzilor cu perioade de graţie și în rate -/- -/- 

Punerea su acuzare -/－ -/- 

Cazuri civile   

Ordin de plată + +/- 

Licitaţie imobiliară  +/-（parţial +） +/- 

Insolvenţă +/- +/- 

Plata cheltuielilor de judecată + +/- 

Alocaţie +/- +/- 

Executare silită  +/-（parţial +） +/- 

Audierea martorilor şi asistență legală reciprocă +/- +/- 

Ajutor legal +/- +/- 

Evaluare 

 
+/- +/- 



Retrocedare  +/- +/- 

Administrare juridică    

Preşedinte de instanță, președinte de secție + + 

Şef departament personal ＋ - 

Şef departament trezorerie ＋ - 

Responsabilul cu menţinerea ordinii și disciplinei 

în instanță 
+ + 

Participant la procesul de angajare şi numire ＋ - 

Responsabil cu alcătuirea bugetului  ＋ - 

Coordonator execuţie bugetară  ＋ - 

Administrator clădire ＋ - 

Alte operaţiuni judiciare în afara categoriilor de 

mai sus 
+/-（parţial +） +/-(partial+) 

Alte operaţiuni administrative +/-（parţial +）    +/-(partial+) 

Menţionăm că, spre deosebire de sistemul japonez, în dreptul românesc, cauzele privind 

dreptul familiei şi dreptul succesoral se soluţionează prin procedura contencioasă.   

1.2.1. Numirea şi instruirea grefierilor  

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Şcoala Naţională de Grefieri, care a fost 

înfiinţată prin Hotarârea Guvernului nr. 425/1999, sub denumirea de Centrul de Pregătire 

şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, însa a 

început să funcţioneze în fapt la sfârşitul anului 2000, denumirea actuală de Şcoala 

Naţională de Grefieri fiindu-i conferită doar în 2004, prin Legea nr 567/2004. 

Întrucât Şcoala Naţională de Grefieri nu are capacitatea necesara pentru a forma suficienţi 

noi grefieri, legea permite şi organizarea unor concursuri de ocupare directă a posturilor 

de grefier, concursuri organizate de curţile de apel sau parchetele de pe lânga acestea, ori 

de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau parchetul de pe lânga aceasta, în cazul în care 

datorită numarului mare de posturi vacante desfaşurarea activităţii este grav afectată. 

Poate fi numita în functia de grefier persoana care îndeplineste următoarele condiţii : 

 are cetăţenia româna, domiciliul în România si capacitate deplină de exerciţiu;  

 nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;  

 cunoaşte limba româna;  

 este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;  

 are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunostinţe de operare pe 

calculator sau de dactilografiere;  

 este absolventă a Şcolii Naţionale de Grefieri.  



Înainte de a începe să îşi exercite funcţia, personalul auxiliar de specialitate depune 

juramântul în faţa conducatorului instantei judecatoreşti sau al parchetului la care este 

numit. 

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor încadrat 

pentru prima dată după terminarea studiilor, cu excepţia absolvenţilor şcolii care au 

obţinut media de absolvire cel putin 7, are calitatea de debutant o perioada de 6 luni de la 

încadrare, fiind definitivat în funcţie pe bază de examen. Nepromovarea pentru a doua 

oară a examenului de definitivare atrage eliberarea din funcţie ca necorespunzător 

profesiei. 

1.2.2. Studii necesare pentru a deveni grefier 

Programele de formare iniţială derulate de Şcoală urmăresc să ofere viitorilor grefieri 

cunostinţe teoretice necesare îndeplinirii sarcinilor profesionale, precum şi să le dezvolte 

deprinderi practice, aptitudini şi atitudini specifice profesiei. 

Formarea iniţială se desfăşoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, 

grefierii cu studii superioare de altă specialitate şi grefierii cu studii medii. Astfel, pentru 

grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de 6 luni şi constă în pregătire 

teoretică şi stagiu practic, iar pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau 

studii medii durata cursurilor este de 1 an şi include pregatire teoretică şi stagiu practic. 

Formarea iniţială cuprinde cursuri şi seminare în următoarele materii: 

 pentru grefierii din instanţe: procesul civil, procesul penal, procesul civil şi 

cauzele privind familia şi ocrotirea minorilor, cooperare judiciară internaţională, 

deontologie, informatica, dactilografie, drept civil, drept commercial, drept 

administrativ, expertize judiciare, drepturile omului, drept comunitar. 

 pentru grefierii din parchete: procesul penal, registratură şi secretariat parchete, 

statistică judiciară, cooperare judiciară internaţională, deontologie, informatică, 

dactilografie, drept penal, procesul civil, drept civil, drept commercial, drept 

administrativ, expertize judiciare, drepturile omului, drept comunitar. 

Sesiunile de formare iniţială sunt completate cu stagii de practică în instanţe şi parchete 

din Bucureşti. 

La absolvirea cursurilor Şcolii Naţionale de Grefieri cursanţii susţin un examen final, iar 

absolvenţii sunt repartizaţi ca grefieri în instanţe şi parchete din întreaga ţară.  

1.2.3. Instruirea ulterioară numirii în funcţia de grefier 

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 

acestea are obligaţia de a participa cel puţin o dată la 5 ani la o forma de pregătire 

profesională continuă, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri. 



Formarea continuă presupune seminare, conferinţe şi vizite de studiu. Seminarele se 

desfaşoară de regulă în Centrele proprii de formare continuă din ţară - Bârlad, Sovata, 

Amara, Timişoara – conform unei programări anuale adoptate de Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Programa de formare continuă conţine următoarele materii: procesul civil, procesul penal, 

statistică, etică şi deontologie, informatică, drepturile omului, drept comunitar, dreptul 

familiei şi protecţia minorilor, comunicare şi relaţii cu mass-media, management judiciar, 

cooperare judiciară în materie penală şi civilă. 

1.2.4. Cursuri influenţate de reformele judiciare din ultimii ani 

Atât în programul de formare iniţială, cât şi în cel de formare continuă, SNG 

oraganizează cursuri de informatică pentru începatori şi avansaţi. 

Ca urmare a implementării unor programe cu finanţare internaţională, din cadrul 

Programului privind Reforma Sistemului Judiciar, în vederea formării unui numar cât mai 

mare de grefieri şi în condiţiile restricţiilor bugetare din ultimii ani, SNG a derulat o serie 

de cursuri de învăţământ la distanţă în cadrul programului de formare continuă, prin 

utilizarea platformei de eLearning a SNG – www.instruire.grefieri.ro . 

În cadrul aceluiaşi program, SNG a început organizarea de cursuri în materii noi precum 

managementul timpului, managementul schimbării, managementul documentelor şi 

managementul performanţei judiciare, în contextul dezvoltării unui rol profesional sporit 

al grefierilor şi al presiunii exercitate de volumul de muncă, ceea ce a determinat 

necesitatea organizării unor sesiuni de formare care privesc aptitudini non-juridice, de 

dezvoltare personală, care contribuie la creşterea eficacităţii actvităţii grefierilor în cadrul 

instanţelor şi parchetelor. 

 

 

2. CIFRE STATISTICE  

Situaţiile statistice ale numărului de grefieri, repartiţia lor la fiecare instanţă şi alte date 

referitoare la grefieri sunt de competenţa Ministerului Justiţiei, astfel încât SNG nu deţine 

asemenea date statistice. 

 

 

http://www.instruire.grefieri.ro/

