
 
B A R E M 

PROBA SCRISĂ 
 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DE GREFIER ARHIVAR 

LA INSTANŢELE DIN CIRCUMSCRIPŢIA CURŢII DE APEL TÂRGU MUREŞ 
10 DECEMBRIE 2013 

 
1. Conducătorul instanţei judecătoreşti dispune eliberarea 

din funcţia de execuţie a personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti pentru: 

a) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; 
art 52 lit.f din legea nr.567/2004; 

b) refuzul justificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine 
potrivit legii şi regulamentelor; 

c) neglijenţa uşoară în rezolvarea problemelor. 
 
2. Personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti: 
a) îi este permis să dezbată în presă ori în emisiuni 

audiovizuale hotărârile date în dosarele despre care a luat 
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi este de datoria sa 
să justifice cu argumente pertinente, pe înţelesul publicului, aceste 
soluţii; 

b) îi este permis să ofere terţelor persoane informaţii despre 
care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei cu privire la procese 
aflate în curs de desfăşurare; 

c)  nu îi este permis să comenteze sau să justifice în presă ori 
în emisiuni audiovizuale hotărârile sau soluţiile date în dosarele 
despre care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
– art.78 alin.2 din legea 567/2004. 

 
3. Decizia de eliberare din funcţie prevăzută pentru 

cazurile menţionate la art. 52 lit. c) - f) din legea nr.567/2004 poate 
fi contestată: 

a) la judecătoria  în a cărui circumscripţie teritorială îşi are 
domiciliul reclamantul; 

b) la curtea de apel în a cărui circumscripţie teritorială îşi 
are domiciliul reclamantul; 
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c) la tribunalul de muncă şi asigurări sociale în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi are domiciliul reclamantul - Art.54 din 
567/2004. 
 

4. Grefierilor le este interzis: 
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin 

persoane interpuse;- art.77 alin.2 lit.a din legea 567/2004 
b) să exercite funcţii didactice; 
c) să fie acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind 

privatizarea în  masă; 
 
5. Refuzul persoanei cercetate pentru o abatere 

disciplinară de a se prezenta la cercetări: 
a) constituie abatere disciplinară; 
b) atrage automat suspendarea din funcţie a persoanei în 

cauză pe perioada cercetării prealabile; 
c) se constată prin proces-verbal. – art.87 alin.6 din legea 

567/2004 
 
6. Potrivit Codului deontologic, personalul auxiliar de 

specialitate: 
a) poate primi doar cadouri simbolice în îndeplinirea 

îndatoririlor sale profesionale; 
b) nu îi este permis să recomande nominal, persoanelor 

interesate, avocaţi, experţi, notari, executori judecătoreşti sau 
oricare alte persoane care exercită activităţi în legătură cu actul 
de justiţie – art.22 din Codul deontologic al personalului auxiliar 
aprobat prin HCSM 145/2005 

c) poate acorda consultaţii juridice, 
 
7. Personalul auxiliar de specialitate: 
a) trebuie să fie respectuos, calm, amabil şi lipsit de 

aroganţă în relaţiile cu justiţiabilii, judecătorii, procurorii, avocaţii, 
colegii, precum şi cu orice altă persoană; - art.18 din Codul 
deontologic al personalului auxiliar aprobat prin HCSM 145/2005 

b) trebuie să îşi exprime opinia şi să dea lămuriri părţilor 
pentru remedierea actelor nelegale întocmite de instanţa unde 
lucrează; 

c) în şedinţele de judecată poate avea orice ţinută 
vestimentară; 
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8. Potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, grefierul arhivar şi registratorul au între atribuţii: 

a) primesc, înregistrează şi repartizează la secţii şi la 
celelalte compartimente actele de sesizare a instanţei, dosarele 
de la celelalte instanţe şi restul corespondenţei; - art.62 lit.a din 
HCSM 387/2005 

b) informează reprezentanţii mass-media asupra datelor 
solicitate din dosarele în care aceştia sunt interesaţi; 

c) întocmesc încheierea de şedinţă; 
 
9. În vederea restituirii unui înscris original depus la dosarul 

cauzei: 
a) orice persoană va depune o cerere, chiar nemotivată; 
b) este suficientă o solicitare verbală din partea 

petiţionarului; 
c) petiţionarul va depune o cerere motivată şi o copie, 

certificată de el însuşi, a actului solicitat. –art.129 alin.3 din HCSM 
387/2005 

 
10. Cu excepţia actelor de sesizare a instanţei, celelalte 

cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter 
administrativ, sosite prin poştă, curier, fax, e-mail sau prin orice alt 
mijloc de comunicare: 

a) se înregistrează în registrul general de dosare, registrul 
de intrare-ieşire a corespondenţei administrative ori în registrul de 
evidenţă a petiţiilor şi se prezintă, după caz, preşedintelui instanţei 
sau, atunci când cererea priveşte un dosar aflat pe rolul instanţei, 
completului căruia i-a fost repartizată cauza; - art.93 alin.3 din 
HCSM 387/2005 

b) sunt păstrate în arhivă până când sunt solicitate de 
grefier; 

c) sunt depuse direct la dosarul cauzei; 
 
11. Actele şi cererile de orice natură, prezentate de 

justiţiabili sau de reprezentanţii lor, inclusiv avocaţi, preşedintelui 
instanţei ori judecătorului de serviciu: 

a) primesc ca dată certă ultima zi lucrătoare înainte de 
zilele libere legale, dacă sunt prezentate în ziua reluării activităţii; 

b) primesc dată certă la prezentarea lor prin aplicarea 
ştampilei de intrare a instanţei respective; - art.93 alin.5 din HCSM 
387/2005 

c) primesc ca dată certă data înscrisă pe cerere sau act; 
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12. În cazul în care dosarul urmează a fi înaintat la instanţa 

de apel sau de recurs ori la altă autoritate sau se depune în 
conservare: 

a) se va proceda la sigilarea dosarului într-un plic; 
b) pe faţa interioară a ultimei coperte grefierul arhivar va 

certifica numărul filelor în cifre şi, în paranteză, în litere; - art.102 
alin.3 din HCSM 387/2005 

c) dosarul va fi şnuruit temporar, până la restituire; 
 
13. Dosarele penale în care procurorul a declarat apel sau 

recurs: 
a) vor fi expediate cu adresă de înaintare la instanţa de 

apel sau de recurs, imediat după redactarea hotărârii; 
b) vor fi expediate întâi parchetului competent; - art. 112 

alin.2 din HCSM 387/2005 
c) se vor înainta completului de judecată pentru a 

reanaliza situaţia; 
 
14. Certificatele de grefă: 
a) sunt întocmite de un grefier sau de un grefier arhivar, 

din dispoziţia primului grefier sau, după caz, a grefierului-şef;- 
art.128 alin.1,2 din HCSM 387/2005 

b) eliberarea lor este dispusă de orice grefier; 
c) se verifică şi se semnează de judecător. 

 
15. În procesul civil are calitatea de parte: 
a) terţa persoană care intervine voluntar în proces – art.55; 
b) martorul încuviinţat de instanţă la cererea reclamantului; 
c) expertul numit în cauză 

de instanţă.  
 
16. În procesul civil, în situaţia în care reclamantul a indicat 

un domiciliu procesual ales şi a arătat persoana însărcinată cu 
primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face: 

a) reclamantului la domiciliul legal al acestuia; 
b)persoanei însărcinată cu primirea corespondenţei la 

domiciliul procesual ales – art.158; 
c) prin afişare la  uşa instanţei. 
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17. In procesul civil, de regulă şi în afară de cazul în care 
legea dispune altfel, termenul pe zile se socoteşte: 

a) cu luarea în calcul a zilei în care termenul începe să curgă 
şi a zilei în care termenul se împlineşte; 

b) cu luarea în calcul a zilei în care termenul începe să curgă 
şi fără a lua în calcul ziua în care termenul se împlineşte; 

c) fără a lua în calcul ziua în care termenul începe să curgă şi 
nici ziua în care termenul se împlineşte – art. 181 alin.1, pct.2. 

  
18. În materie penală, o cale de atac este considerată ca 

fiind făcută în termen: 
a) dacă data la care cererea a fost trecută în registrul de 

ieşire al parchetului este înăuntrul termenului; 
b) dacă data la care cererea a fost depusă la oficiul poştal 

prin scrisoare recomandată este înăuntrul termenului - art. 187 C. 
pr. Pen.; 

c) dacă data la care cererea a fost expediată prin poştă este 
înăuntrul termenului. 
 

19. În materie penală, termenul procedural de 24 de ore care 
începe să curgă în data de 9 decembrie 2013, la ora 11,00: 

a) se sfârşeşte în data de 10 decembrie 2013, la ora 9,00 ; 
b) se sfârşeşte în data de 10 decembrie 2013, la ora 11,00; 
c) se sfârşeşte în data de 10 decembrie 2013, la ora 13,00 – art. 

186 alin. 2 C. pr. Pen. 
 
20. Dacă nu se cunoaşte adresa unde locuieşte inculpatul, iar 

activitatea infracţională s-a desfăşurat în mai multe locuri: 
a) citaţia se afişează la sediul consiliului local în a cărui rază 

teritorială a fost prins inculpatul; 
b) citaţia se afişează la sediul consiliului local în a cărui rază 

teritorială se află organul care efectuează urmărirea penală - art. 
177 alin. 4 C. pr. Pen.; 

c) citaţia se afişează la sediile consiliilor locale în a căror rază 
teritorială s-a săvârşit infracţiunea. 
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