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Subiectul nr. 1                 2,5 puncte 
 

Art. 427 C.proc.civ. şi art. 407 C.proc.pen. 
 

Art. 427 C.proc.civ. 
Hotărârea se va comunica  
 
din oficiu părţilor 0,10 puncte 
în copie 0,10 puncte 
chiar dacă este definitivă  0,10 puncte 
 
Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată şi semnată în 

condiţiile legii 0,10 puncte 
      

Hotărârile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea 
funciară sau, după caz, în alte registre publice se vor comunica din oficiu şi 
instituţiei sau autorităţii care ţine acele registre 0,20 puncte 
     

Hotărârile definitive prin care s-a dispus anularea, în tot sau în parte, a unui 
act notarial se comunică din oficiu de îndată notarului public instrumentator 0,20 
puncte 

direct 0,10 puncte 
ori  
prin intermediul camerei notarilor publici în circumscripţia căreia 

funcţionează 0,10 puncte. 
      

Hotărârile prin care instanţa se pronunţă în legătură cu prevederi cuprinse 
în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în alte acte juridice ale Uniunii 
Europene se comunică,  

din oficiu 0,10 puncte 
chiar dacă nu sunt definitive 0,10 puncte 
şi autorităţii sau instituţiei naţionale cu atribuţii de reglementare în materie 

0,20 puncte. 
 
Art. 407 
     După pronunţare,  
o copie a minutei hotărârii 0,10 puncte 
se comunică  
procurorului, 0,10 puncte 
părţilor, 0,10 puncte 
persoanei vătămate 0,10 puncte şi,  
în cazul în care inculpatul este arestat, administraţiei locului de deţinere 0,10 

puncte,  
în vederea exercitării căii de atac 0,10 puncte.  



În cazul în care inculpatul nu înţelege limba română, o copie a minutei 
hotărârii se comunică într-o limbă pe care o înţelege 0,20 puncte.  

După redactarea hotărârii, acestora li se comunică hotărârea în întregul său 
0,10 puncte. 
     În cazul în care instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei sau 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, hotărârea se comunică 
serviciului de probaţiune 0,10 puncte 
şi, după caz, organului sau autorităţii competente să verifice respectarea obligaţiilor 
dispuse de instanţă 0,10 puncte. 
 
 

Subiectul nr. 2          2 puncte 
 
Legea nr. 567/2004 – art. 84 lit. a – l şi art. 85 
 
Art. 84 

    Constituie abateri disciplinare: 
    a) întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor; 0,10 puncte 
    b) absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi încălcarea dispoziţiilor din 
regulamentele privind organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea, referitoare la programul de lucru; 0,10 puncte 
    c) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri privind 
satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor 
persoane, precum şi orice ale imixtiuni în activitatea judecătorilor sau a 
procurorilor; 0,10 puncte 
    d) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de 
judecători şi procurori, faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili sau orice 
altă persoană cu care intră în relaţii; 0,10 puncte 
    e) nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; 0,10 puncte 
    f) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează modul de comunicare faţă 
de terţe persoane a datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instanţelor 
judecătoreşti; 0,10 puncte 
    g) manifestări care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale; 0,10 
puncte 
    h) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit legii şi 
regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea ori alte atribuţii stabilite de conducătorii instanţelor 
judecătoreşti sau ai parchetelor de pe lângă acestea; 0,10 puncte 
    i) neglijenţa gravă ori neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor; 0,10 puncte 
    j) încălcarea incompatibilităţilor şi a interdicţiilor prevăzute de lege; 0,10 puncte 
    k) omisiunea gravă de a-şi îndeplini atribuţiile ce îi revin potrivit legii; 0,10 

puncte 
    l) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea 0,10 puncte 
    
Art. 85 
    (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti  
 
în raport cu gravitatea abaterilor 0,10 puncte 
 
sunt: 
    a) avertismentul; 0,10 puncte 
    b) reducerea cu 5 - 15% a salariului şi/sau a indemnizaţiei de conducere, pe o 
durată de 1 - 3 luni; 0,10 puncte 



    c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în cadrul aceleiaşi 
funcţii, pe o durată de 1 - 3 luni; 0,10 puncte 
    d) revocarea din funcţia de conducere ocupată; 0,10 puncte 
    e) mutarea disciplinară la o altă instanţă sau parchet din circumscripţia 
teritorială a aceleiaşi curţi de apel sau, după caz, a aceluiaşi parchet de pe lângă 
curtea de apel, pe o durată de 1 - 3 luni; 0,10 puncte 
    f) excluderea din profesie 0,10 puncte 
    (2) În cazul nerespectării prevederilor cuprinse în Codul deontologic al 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, conducătorul 
instanţei care aplică sancţiunea poate dispune ca, pe lângă sancţiunea disciplinară 
aplicată, acesta să urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Şcoala 
Naţională de Grefieri 0,10 puncte. 
 

Subiectul nr. 3           2,25 puncte 
 

Art. 181 C.proc.civ., art. 269 şi art. 271 C.proc.pen. 

     
În materie civilă 
 
Art. 181 C.proc.civ. 

Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după 
cum urmează: 
    1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei 
următoare 0,20 puncte; 
    2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să 
curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte 0,20 puncte; 
    3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua 
corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an 0,20 puncte.  

Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început 
să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni 0,20 puncte. 
    Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se 
prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează 0,20 puncte. 
 
În materie penală 
     
Art. 269 C.proc.pen. 

La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau 
anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când 
legea dispune altfel 0,20 puncte. 
     La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la 
care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlineşte 0,20 

puncte. 
     Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei 
corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din 
ultimul an 0,20 puncte.  

Dacă această zi cade într-o lună care nu are zi corespunzătoare, termenul 
expiră în ultima zi a acelei luni 0,20 puncte. 
     Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la 
sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează 0,20 puncte. 
 
Art. 271 C.proc.pen. 

În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri 
restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe şi cea la care se sfârşeşte 
termenul intră în durata acestuia 0,25 puncte. 
 

 



Subiectul nr. 4            2,25 puncte 
 
art. 103 alin. 1 alin. 11, alin. 5 şi alin. 6, art. 1032, art. 1034 alin. 1 şi 2, art. 
10312, art. 10314, art. 10315 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti (Hotărârea CSM nr. 387/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 
art. 103 alin. 1, alin. 5 şi alin. 6, art. 10315 
    Grefierul de şedinţă preia dosarele 
de la arhivă 0,05 puncte 
sub semnătură în registrul de termene 0,05 puncte 
cu cel puţin două zile înaintea şedinţei 0,10 puncte 
afişează lista cauzelor cu o zi înaintea termenului de judecată sau cel mai târziu cu 
o oră înainte de începerea şedinţei la instanţele la care activitatea se desfăşoară în 2 
- 3 timpi 0,05 puncte.  

În materie penală, lista cauzelor fixate pentru judecată trebuie întocmită şi 

afişată de grefierul de şedinţă cu 24 de ore înaintea termenului de judecată 0,05 
puncte. 
 

Grefierul de şedinţă  
completează condica de şedinţă 0,05 puncte 
verifică dacă au sosit la instanţă şi s-au ataşat la dosare dovezile de înmânare ori 
de comunicare a citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură, precum şi relaţiile şi 
actele solicitate de preşedinte sau de instanţa de judecată 0,10 puncte.  
verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare ataşate la 
dosar 0,10 puncte  
informează preşedintele completului de judecată despre deficienţele constatate 0,10 
puncte 
predă dosarele completului de judecată 0,10 puncte 
 
art. 103 alin. 11  

Pentru dosarele aflate la primul termen de judecată, grefierul de şedinţă 
verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri 
formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi obiect 
0,10 puncte 
întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl prezintă 
completului de judecată cel mai târziu cu o zi înainte de data la care este planificată 
şedinţa de judecată 0,10 puncte  

La înscrierea dosarelor pe listă se dă întâietate cauzelor în care sunt deţinuţi 
sau arestaţi la domiciliu şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face 
de urgenţă, ţinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor 

chemate în proces 0,10 puncte 
Lista de şedinţă cuprinde şi  
numele şi prenumele judecătorilor care compun completul de judecată 0,05 

puncte,  
numele şi prenumele grefierului de şedinţă 0,05 puncte,  
numele şi prenumele procurorului de şedinţă 0,05 puncte.  
În cazul în care la şedinţa de judecată participă un alt procuror decât cel 

menţionat în lista de şedinţă, grefierul cauzei anunţă numele şi prenumele acestuia 
înainte de a face referatul cauzei 0,05 puncte. 
      
art. 1032 şi art. 10312 
      Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu 
dosarul întocmeşte 
pe baza dispoziţiilor date de complet 0,10 puncte 



toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, 
0,10 puncte 
completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind 
expedierea actelor de procedură 0,10 puncte 
predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii 0,10 puncte 
redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege 0,10 puncte 
     Dovezile de comunicare primite la instanţă se transmit grefierului arhivar 
care le ataşează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu 
dosarul 0,10 puncte. 
     Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii 
comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună 
cu dosarul 0,10 puncte. 
     Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea 
modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru 
depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare (în materie civilă)/ 
termenele stabilite în procedura în camera preliminară (în materie penală), şi 

informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora 0,10 puncte. 
      
art. 1034 şi art. 10314 

    După stabilirea primului termen de judecată grefierul de şedinţă introduce în 
aceeaşi zi termenul în aplicaţia ECRIS 0,10 puncte. 
     Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată şi ducerea 
la îndeplinire a celorlalte măsuri pentru pregătirea judecăţii se realizează de 
grefierul de şedinţă imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele 
urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze 0,10 puncte. 
     
 
 

Se acordă 1 punct pentru claritatea exprimării şi corectitudinea scrierii 

 
 
 

Comisia de examen 
 

 

 

 


