
Tematica și bibliografia de concursul pentru ocuparea posturilor de 
grefier temporar vacante sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliul Superior 
al Magistraturii nr. 169/2017, respectiv: 
 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 169/2017 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii 

 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIERI CU STUDII 

SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI 
 

I. TEMATICĂ 
 
Notă: materiile vor fi abordate integral potrivit noului Cod de procedură 
penală şi noului Cod de procedură civilă. 

 
PROCEDURĂ PENALĂ 

I. Partea generală 
1.   Reguli de bază și acțiunile în procesul penal. 
    - Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal;  
2. Participanţii în procesul penal 

-   Dispoziții generale; 
-   Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti;  
-   Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului 

de cameră preliminară; 
-   Incompatibilitatea;  
- Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora;  
- Inculpatul şi drepturile acestuia:  
- Partea civilă şi drepturile acesteia;  
- Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia:  
- Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea.  

3.  Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii  
- Reguli generale; 
- Audierea persoanelor; 
- Percheziția domiciliară; 
- Percheziția informatică; 
- Expertiza și constatarea; 

 4.  Măsurile preventive. 
5. Acte procesuale şi procedurale comune 

- Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere:  



- Termenele; 
- Cheltuielile judiciare; 
- Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi 

înlăturarea omisiunilor vădite;  
- Nulitățile 
 
II. Partea specială 

 
1.  Camera preliminară  
2. Judecata 

- Dispoziţii generale:  
- Judecata în primă instanţă: 
- Apelul; 
- Căile extraordinare de atac (contestaţia în anulare şi revizuirea).  

3. Proceduri speciale 
    -    Procedura în cauzele cu infractori minori; 
    -   Acordul de recunoaștere a vinovăției.  

PROCEDURA CIVILĂ 
 
1.        Acțiunea civilă – Condițiile de exercitate 
2. Participanţii la procesul civil 

- Judecătorul. Incompatibilitatea; 
- Părţile. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale: 
- Intervenţia voluntară; 
- Intervenţia forţată; 
- Reprezentarea părţilor în judecată. 

3. Competenţa instanţelor judecătoreşti 
- Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei. 

4. Actele de procedură 
- Forma cererilor: 
- Citarea şi comunicarea actelor de procedură:  
- Nulitatea actelor de procedură: 

5.       Termenele procedurale 
6. Procedura în faţa primei instanţe 

- Cererea de chemare în judecată: 
- Întâmpinarea: 
- Cererea reconvenţională; 
- Judecata. Dispoziţii generale: 
- Cercetarea procesului. Dispoziţii comune: 
- Excepţiile procesuale: 



- Probele. Dispoziții generale; 
- Administrarea probei cu înscrisuri; 
- Proba cu martori; 
- Expertiza; 
- Mărturisirea; 
- Renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul pretins;  
- Suspendarea procesului:  
- Perimarea cererii: 
- Hotărârile judecătoreşti. Dispoziţii generale:  
- Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. 

7.  Căile de atac 
 -    Dispoziții generale 
 -    Apelul 
 -    Căile extraordinare de atac (contestația în anulare și revizuirea) 

 
ORGANIZARE JUDICIARĂ 

 
1.  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 
Oficial Partea I nr. 827 din 13.09.2005 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 - TITLUL VI - Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul 
instanțelor judecătorești.  
2. Legea nr. 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, publicată în Monitorul Oficial. Partea I. nr. 1 197 din 14.12.2004. 
cu modificările şi completările ulterioare: 

- CAPITOLUL I.  Dispoziţii generale 
- CAPITOLUL II. Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea  
- CAPITOLUL III. Şcoala Naţională de Grefieri 
- CAPITOLUL IV. Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din 

funcţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acesta 

- CAPITOLUL V. Delegarea, detaşarea şi transferul personalului auxiliar 
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea 

- CAPITOLUL VI. Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea 



- CAPITOLUL   VII.    Răspunderea  personalului   auxiliar  de  specialitate   
al   instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea  

- CAPITOLUL VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale. 
3. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, din 
17.12.2015, aprobat Hotărârea nr. 1375/2015 a   Consiliului Superior al 
Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970 din 28.12. 2015; 
- CAPITOLUL II. Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile 
judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din 
departamentul económico-financiar şi administrativ: 

 SECŢIUNEA a 7-a. Dispoziţii privind activitatea compartimentelor 
auxiliare ale instanţelor judecătoreşti 

 SECŢIUNEA a 8-a. Evidenţa activităţii instanţei 
- CAPITOLUL III. Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor: 

 SECŢIUNEA 1. Raporturile de serviciu cu publicul 

 SECȚIUNEA a 2-a Înregistrarea și repartizarea cererilor adresate 
instanțelor, circuitul dosarelor. 

 SECŢIUNEA a 3 - a. Dispoziţii referitoare la activitatea 
premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu 
caracter administrativ,  

 SECȚIUNEA a 4-a. Activitatea în timpul ședinței de judecată 

 SECȚIUNEA a 5-a. Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor. 

 SECŢIUNEA a 11- a.  Eliberarea certificatelor și a copiilor de pe 
înscrisuri. Restituirea înscrisurilor originale. 

4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor. Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
382 din 6 mai 2005. 
 

II. BIBLIOGRAFIE 
 
1. Codul de procedură penală din 2010, publicat în M. Of. nr. 
486/15.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare.  
2. Codul de procedură civilă din 2010, republicat în M. Of. nr. 
247/10.04.2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
3.  Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor 
judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și 
completările ulterioare. 
4. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în 
Monitorul Oficial. Partea I, nr. 827 din 13.09.2005 cu modificările şi 



completările ulterioare. 
5. Legea nr. 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, publicată în Monitorul Oficial. 
Partea I, nr. 1197 din 14.12.2004. cu modificările şi completările 
ulterioare. 
6. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 
Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată 
în Monitorul Oficial. Partea 1, nr. 970 din 28.12. 2015,  
7. Codul deontologic al personalului auxiliar d e  specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor. Hotărârea nr. 145/2005 din 
26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul 
Oficial. Partea I. nr. 382 din 6.05.2005.  
 
De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea 
consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație, actualizate, în 
raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data publicării 
anunțului privind organizarea concursului. 
 


