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DECLARAŢIE 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata (nume, prenume)_____________________________, 

(funcția) _____________ în cadrul ____________________________________, formator al Şcolii 

Naţionale de Grefieri la disciplina _______________________, prin prezenta îmi exprim acordul1 

să fac parte din următoarele comisii stabilite pentru examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de 

Grefieri – promoţia 2020-2021, în perioada 01 – 14 martie 2021, în calitate de: 

  

I. COMISIA DE EXAMINARE: 

 

 Președinte comisie examinare                                                                                                                                                                

 Membru comisie examinare 

 Membru supleant comisie examinare 

 

Grefieri pentru instanţe 

 PROCEDURĂ  CIVILĂ – JUDECATA  ÎN  PROCESUL CIVIL           

 PROCEDURĂ PENALĂ – JUDECATA ÎN PROCESUL PENAL          

 TEHNOREDACTARE  

 Dactilografie                                                                             

 Informatică aplicată - civil 

 Informatică aplicată - penal                                             

 

                                                 
1 În ipoteza acordului, aplicați bifă în caseta din dreptul calității pentru care optați în comisie precum și a disciplinei. Pot fi 

formulate mai multe acorduri. 
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Grefieri pentru parchete 

 URMĂRIRE PENALĂ                                                                              

 REGISTRATURĂ, GREFĂ ŞI  ARHIVĂ                                           

 TEHNOREDACTARE (dactilografie şi informatică aplicată)                  

 Dactilografie                                                                            

 Informatică aplicată  parchete 

 

 

II. COMISIA DE CONTESTAŢII: 

 

 Președinte comisie contestații                                                                                      

 Membru comisie contestații 

 Membru supleant comisie contestații: 

 

Grefieri pentru instanţe 

 PROCEDURĂ  CIVILĂ – JUDECATA  ÎN  PROCESUL CIVIL 

 PROCEDURĂ PENALĂ – JUDECATA ÎN PROCESUL PENAL 

Grefieri pentru parchete 

 URMĂRIRE PENALĂ  

 REGISTRATURĂ, GREFĂ ŞI  ARHIVĂ 

                                         

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare și potrivit Informării persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, care este publicată pe pagina de internet a Școlii Naționale de Grefieri, www.grefieri.ro, 

secţiunea „Informare publică” - „Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal”, respectiv afişată la sediul Școlii Naționale de Grefieri, din București, Bulevardul 

Regina Elisabeta nr. 53, sector 5. 

 

Data,                                                                                                            Semnătură, 
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