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În atenția personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și 

parchetelor, 

 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare continuă a grefierilor 

din cadrul instanțelor și parchetelor, Școala Națională de Grefieri vă aduce 

la cunoștință că în perioada iunie – noiembrie 2022 se vor derula 

următoarele cursuri eLearning: 

 Cooperare judiciară internațională în materie penală - grup țintă 

exclusiv: grefieri din cadrul instanțelor care participă la soluționarea 

cauzelor penale; 

 Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul 

instanțelor judecătorești - grup țintă exclusiv: grefieri desemnați cu 

atribuții privind înregistrarea actelor de sesizare și repartizarea 

cauzelor în materie civilă și/sau penală;  

 Limba română - grup țintă mixt: grefieri din cadrul instanțelor și 

parchetelor; 

 Engleză juridică - grup țintă mixt: grefieri din cadrul instanțelor și 

parchetelor; 

 Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor 

administrative și de evidență electronică în materie penală - grup 

țintă exclusiv: grefieri din cadrul instanțelor care participă la 

soluționarea cauzelor penale  

 Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în materie 

execuțional-penală - grup țintă exclusiv: grefieri delegați la 

compartimentul de executări penale din cadrul instanțelor 

judecătorești. 

Menționăm că, în raport de condiționalitățile noului proiect în care se 

desfășoară activitatea de formare continuă, respectarea grupului țintă 

alocat fiecărui curs eLearning este o condiție esențială, persoanele care 

nu respectă această cerință urmând a fi excluse din cadrul cursului. 
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În funcție de volumul de activitate în care sunteți angrenați la instanța 

sau parchetul în care vă desfășurați activitatea, vă puteți înscrie și parcurge 

oricând aceste cursuri, în intervalul indicat, neexistând o perioadă 

distinctă de înscriere față de cea de parcurgere a cursurilor, fiecare 

acțiune de formare cuprinzând și etapa de evaluare a cunoștințelor. 

Catalogul cursurilor de eLearning pentru anul 2022 este disponibil pe site-

ul Școlii Naționale de Grefieri (www.grefieri.ro - Departamentul Formare 

continuă – Anunțuri – Catalog cursurilor eLearning din perioada iunie - 

noiembrie 2022) şi pe noua platformă - http://formareonline.grefieri.ro -  secțiunea 

Biblioteca virtuala – Informații generale – Materiale de interes general. 

Precizăm că, pentru înscrierea la cursurile eLearning, nu sunt restricții 

impuse de participarea la altă sesiune de formare și nu există limitări privind 

numărul maxim de participanți.  

Totodată, menţionăm că utilizatorii platformei trebuie să își creeze 

conturile doar cu adresele de e-mail de serviciu, aferente domeniului alocat 

instanței/parchetului de la care aceștia provin (e.g. just, mpublic, scj etc.).  

De asemenea, pentru grefierii care nu au deja cont pe platformă, înainte 

de a și-l crea, recomandăm familiarizarea cu aceasta prin accesarea din 

pagina principală a secțiunii Biblioteca virtuala – Instrucțiuni platformă – 

Instrucțiuni de conectare și Instrucțiuni de utilizare, unde sunt disponibile 

spre vizualizare tutoriale video dedicate. 

 Pentru detalii suplimentare privind desfășurarea cursurilor de 

eLearning aferente anului 2022, pot fi contactați coordonatorii acestora, 

datele lor de contact fiind indicate în catalogul cursurilor. 

 

http://formareonline.grefieri.ro/

