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JUDECĂTORIA VASLUI 

Vaslui, str. ing. Badea Romeo nr. 13, jud. Vaslui,  

Telefon: 0235/311356, Fax: 0235/311356 

Operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă şi prelucrare a datelor 

cu caracter personal nr. 3176 

   

  Nr. 753  din   26 octombrie 2021 

 

 

A N U N Ţ 

 

 Judecătoria Vaslui anunţă desfăşurarea, la data de 09 decembrie 2021, la sediul său 

din Vaslui, str. ing. Badea Romeo nr. 13  a 

 

EXAMENULUI  

pentru  

DEFINITIVAREA ÎN FUNCŢIE ÎN SENSUL TRECERII DE LA  

GRADUL DEBUTANT LA GRADUL II a unui grefier temporar  

din cadrul Judecătoriei Vaslui 

 

 Examenul se desfăşoară potrivit Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte 

profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii 

superiore, în cadrul aceleaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a 

personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.181/29 martie 2007, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise cu caracter preponderent 

practic. 

 Condiţii pentru înscriere la examen: 

- vechime minimă prevăzută de lege (6 luni); 
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN 

PROCEDURĂ CIVILĂ 

1. Participanţii la procesul civil 

-  Părţile 

-  Reprezentarea părţilor în judecată. 

 

2. Actele de procedură. 

-  Forma cererilor.  

-  Citarea şi comunicarea actelor de procedură. 

 

3. Procedura în faţa primei instanţe.  

- Cererea de chemare în judecată. 

-  Întâmpinarea.  

- Cererea reconvenţională.  

- Judecata. Dispoziţii generale.  

- Cercetarea procesului. Dispoziţii comune. 

- Renunţarea la judecată. Renunţarea la dreptul pretins. 

- Suspendarea procesului. 

- Perimarea cererii. 

- Hotărârea judecătorească. Dispoziţii generale. 

- Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. 

 

4.  Căi de atac.  

- Apelul/Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea 

 

PROCEDURĂ PENALĂ 

I. Partea generală - 

 

1. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. 

2. Participanţii la procesul penal. Dispoziţii generale. 

3.  Subiecţii procesuali principali şi dreptul acestora. 

- Inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente. 

- Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea. 

4. Măsuri preventive. Dispoziţii generale. 

5. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere. 

6. Termenele. 

 

II. Partea specială. 

 

1. Camera preliminară. 

2. Judecata. Dispoziţii generale. Judecata în primă instanţă. 

3. Apelul. Hotărârile supuse apelului, persoanele care pot face apel, 

termenul de   

     declarare, instanţa la care se depune apelul. 

 

ORGANIZAREA JUDICIARĂ. 
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I.  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Titlul I      Dispoziţii generale. 

Titlul II    Instanţele judecătoreşti. 

Titlul VI. Compartimentele auxiliare  de specialitate din cadrul 

instanţelor judecătorești 

  II.   Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 

personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice (fără Cap- VII ind. 1) 

II. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 din 17 decembrie 2015 

Capitolul II. Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile 

judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului 

din departamentul economico-financiar şi administrativ 

Secţiunea a 7-a  Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare 

ale instanţelor judecătoreşti. 

Secţiunea a 8 - a         Evidenţa activităţii instanţei. 

Capitolul III. Desfpşurarea activităţii administrativ-judiciare a 

instanţelor 

  Secţiunea a 1 Raporturile de serviciu cu publicul 

                         Secţiunea a 2-a  Înregistrarea şi repartizarea cererilor adresate 

instanţelor, circuitul dosarelor 

Secţiunea a 11-a  Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe înscrisuri. Restituirea 

înscrisurilor originale.  

III. Hotărâre nr. 145/2005 din 26/04/2005 pentru aprobarea Codului deontologic 

al  

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate. 
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55..  RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrddiinnee  iinntteerriiooaarrăă  aall  iinnssttaannţţeelloorr  jjuuddeeccăăttoorreeşşttii,,  aapprroobbaatt  pprriinn  
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CCoonnssiilliiuulluuii  SSuuppeerriioorr  aall  MMaaggiissttrraattuurriiii  nnrr..  114455//22000055..  

 

Judecător Iolanda -Elena LUNGU, 

PREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI VASLUI 

 

 


