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ANUNȚ  

privind participarea în comisiile pentru examenul de absolvire al promoției 2020-2021 

    

 

 Potrivit dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii 

Naţionale de Grefieri, la absolvirea Școlii, cursanții susțin un examen care constă preponderent 

în probe practice, iar disciplinele la care se susține examenul de absolvire sunt stabilite de către 

Consiliul de conducere al Școlii.  

 Conform structurii anului școlar 2020-2021, aprobată prin hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 146 din 23 iulie 2020, examenul de absolvire este programat a se 

desfășura în intervalul 01-14 martie 2021.  

 Prin Hotărârea Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri cu nr. 

40/24.09.2020, au fost aprobate disciplinele la care se va susţine examenul de absolvire pentru 

promoţia 2020-2021, în funcţie de specializarea cursanţilor, respectiv: Grefieri pentru 

instanţe - Procedură  Civilă. Judecata  în  Procesul Civil; Procedură Penală. Judecata în 

Procesul Penal; Tehnoredactare (Dactilografie şi Informatică aplicată civil și penal); Grefieri 

pentru parchete - Urmărire Penală; Registratură, Grefă şi Arhivă; Tehnoredactare 

(Dactilografie  şi Informatică aplicată parchete).  

Potrivit dispoziţiilor art. 32 şi 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii 

Naţionale de Grefieri, examenul de absolvire se susţine la disciplinele stabilite de către 

Consiliul de Conducere al Şcolii, în faţa unei comisii de examinare numite prin hotărâre a 

Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului de Conducere al Şcolii, formată 

din formatori din Departamentul de formare profesională iniţială, pentru fiecare disciplină de 

examen, iar recorectarea lucrărilor pentru care s-au formulat contestaţii (notele obținute pot fi 

contestate, cu excepția celor de la proba de dactilografie și informatică aplicată) se face de 

comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din formatori din Departamentul de formare 

profesională iniţială, numită de Consiliul Superior al Magistraturii în aceleaşi condiţii. 

În acest context, vă adresăm rugămintea de a vă exprima disponibilitatea de 

participare în calitate de președinte comisie/membru/membru supleant în comisiile de 

examinare și, respectiv, de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de absolvire al 

promoției 2020-2021.   

Totodată, vă adresăm rugămintea de a ne transmite acordul scris, până cel mai 

târziu la data de 22.12.2020, la Secretariatul Școlii, pe adresa de e-mail sng@grefieri.ro sau la 

numărul de fax 0213103480. 

Atașăm prezentei formularul privind acordul de participare în comisiile acestui 

examen. 
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