
Atribuţiile grefier şef secţie 

   

    (1) Grefierul şef secţie are următoarele atribuţii: 

    a) supraveghează şi verifică lucrările întocmite de personalul auxiliar al secţiei; 

    b) supraveghează, controlează lunar şi îndrumă activitatea grefierilor secţiei cu privire la 

comunicarea în termenul prevăzut de lege a minutelor şi hotărârilor judecătoreşti şi la 

comunicarea cererilor şi actelor procedurale prevăzute de lege; 

    c) supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele administraţiei 

de stat la instanţele la care există secţii; 

    d) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor; 

    e) ţine evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea; 

    f) propune preşedintelui de secţie repartizarea grefierilor în şedinţele de judecată; 

    g) organizează şi urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite de judecătorii 

secţiei, ţine registrul de evidenţă a redactării hotărârilor secţiei şi păstrează mapele de 

hotărâri; 

    h) verifică dosarele secţiei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea 

dispoziţiilor regulamentare; 

    i) participă, conform programării, la şedinţele de judecată, ca grefier de şedinţă; 

    j) urmăreşte modul de întocmire şi de comunicare a actelor procedurale prevăzute de lege 

pentru publicarea în BPI şi transmiterea acestor acte procedurale pe suport hârtie şi electronic 

către Oficiul Registrului Comerţului, în vederea publicării acestora în BPI, precum şi 

realizarea celorlalte comunicări sau notificări în termen legal; 

    k) ţine evidenţa şi gestionează titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă 

în cauzele aflate pe rolul secţiei; 

    l) verifică şi semnează pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele întocmite; 

    m) certifică, în cazurile prevăzute de lege, copiile după actele din dosarele secţiei, inclusiv 

în materia insolvenţei; 

    n) ţine registrele de evidenţă privind arestarea preventivă şi celelalte registre în materie 

penală, cu excepţia celor date în competenţa grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de 

executări penale; 

    o) ţine registrul special privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar, în care 

înregistrează toate dosarele sosite din căile de atac; 

    p) supraveghează şi verifică modul de completare şi păstrare a evidenţelor secţiei; 

    q) verifică şi supraveghează modul de înregistrare a şedinţelor de judecată, prin mijloace 

tehnice audio sau video, în condiţiile legii; 

    r) coordonează şi supraveghează activitatea grefierilor delegaţi şi evidenţele ţinute de 

aceştia; 

    s) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a personalului auxiliar al secţiei, pe care 

le trimite compartimentului de specialitate, şi se îngrijeşte de aprovizionarea secţiei cu 

materialele necesare; 

    ş) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de punere în executare a 

hotărârilor penale sau civile. 

    (2) Grefierul şef secţie îndeplineşte, în limitele funcţiei, alte sarcini de serviciu date de 

preşedintele secţiei sau de preşedintele ori vicepreşedintele instanţei, conform legii. 

    (3) În cazul secţiilor cu volum mare de activitate, unele atribuţii ale grefierului şef secţie 

pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a preşedintelui instanţei. 


