Proiect de informare cu privire la
rolul GREFIERULUI în instanţele şi parchetele
din România

Salutare! Eu mă numesc Alexandru și
sunt grefier la parchet.
Parchetul este instituția în care procurorii rezolvă cauzele ce privesc infracțiuni. Atunci când vrei să reclami o
infracțiune, trebuie să ajungi la mine
pentru a depune plângerea (în caz că
ești victimă) sau denunțul (dacă ai fost
martor). Eu introduc datele în sistemul
informatic, aloc un număr unic cauzei
tale, după care dosarul ajunge la
procurorii ce se vor ocupa de acel caz.
La mine te poți interesa de mersul cercetărilor. Dacă procurorul aprobă, eu îți pot pune la dispoziție
dosarul pentru studiu sau te ajut să obții copii de pe documentele aflate în dosar. Când cercetările
sunt finalizate, eu îți expediez prin poştă soluția dată de procuror. Dacă inculpatul este trimis în
judecată de procuror, eu expediez dosarul către instanţa judecătorească.

Bună! Numele meu este Bogdana și
sunt grefier registrator la instanţa
judecătorească.
Când vii la noi pentru a da în judecată o
persoană fizică sau o instituţie publică,
eu sunt cea care îți primesc cererea
împreună cu toate actele. Înregistrez
cererea în evidența oficială dându-i un
număr pe care ți-l comunic pe loc, după
care introduc în sistemul electronic toate
datele despre cei implicați în litigiu. Cu
ajutorul unui program electronic special
repartizez cauza unui complet de
judecată. Așa se formează dosarul cauzei. Toate cererile ulterioare și actele pe care părțile în litigiu
le vor trimite la acest dosar vin la mine pentru a le înregistra.
Dosarul merge apoi la Crina, care este grefierul-statistician ce se ocupă de colectat datele statistice despre părțile din proces (studii, ocupație, naționalitate, antecedente, cazier) și despre obiectul
dosarului. Informaţiile din dosarul tău se preiau automat pe site-ul http://portal.just.ro, astfel că de
acolo poți afla totul despre derularea cauzei.
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Ciao! Mă numesc Dan și sunt grefier
arhivar.
Înainte de primul termen de judecată,
eu trimit acasă înștiințările numite
citații pentru a te prezenta la proces.
Dacă ești implicat într-o cauză și
dorești să consulți dosarul, o poți face
fie electronic folosind parola pe care
eu am scris-o în citație, fie venind la
sediul instanței. Eu îți pun la
dispoziție dosarul fizic al cauzei și îți
ofer toate informațiile necesare. Tot
eu țin evidența termenelor de judecată și de fiecare dată duc dosarul tău la grefierul de ședință
pentru a-l pregăti pentru judecător. Dacă după primirea soluției judecătorești vei formula o
contestație, eu voi trimite dosarul la instanța corespunzătoare. După ce soluția rămâne definitivă,
am grijă ca dosarul tău să fie păstrat în siguranţă toată perioada fixată de lege. Chiar după ce
dosarul tău va fi topit tot vei putea să găsești soluția cauzei, în registrele de care am eu grijă.

Servus! Eu sunt Elena și sunt mâna dreaptă
a judecătorului.
Eu duc judecătorului dosarele nou înregistrate. Când acesta constată că cererea de
chemare în judecată trebuie clarificată,
înainte ca procesul să înceapă, eu îţi voi
solicita în scris să remediezi. Ulterior, pentru
fiecare termen de judecată mă voi ocupa ca
dosarele să fie complete și părțile să fie
anunțate că sunt chemate la instanţă. În sala
de judecată mă poţi identifica ușor: dosarul
tău e pe masa mea, iar eu port o robă gri. Voi
fi acolo cu jumătate de oră înaintea
judecătorului pentru ca tu și avocatul tău să puteți consulta dosarul. Eu anunț intrarea și ieșirea
completului de judecată solicitând publicului să se ridice în semn de respect. În timpul ședinței mă
vei vedea notând într-un caiet tot ce se desfăşoară în timpul procesului pentru ca mai apoi să
întocmesc actele oficiale. Mă voi ajuta și de înregistrarea audio a ședinței, de care tot eu mă ocup.
Dacă ești audiat de judecător, dactilografiez pe loc ceea ce spui și te invit să semnezi declarația.
După ce judecătorul va da soluția, eu o voi transcrie imediat în sistemul informatizat, astfel că o vei
putea vedea rapid pe portalul instanţei. După ce motivarea soluției din cauza ta va fi întocmită de
judecător, eu îţi voi expedia o copie a acesteia prin poștă. Apoi voi preda dosarul tău la arhivă.

Alexandru, Bogdana, Crina, Dan și Elena sunt personaje
ce corespund grefierilor. Aceştia au un rol deosebit de
important, asigurând legătura dintre justițiabili și magistrați.
Broșura „GREFIERUL de la A la E” explică, într-un
mod simplu, diversele atribuții pe care grefierii le au în
legătură cu dosarele, atribuții ce sunt prevăzute în legi,
coduri de procedură și regulamente.
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Broşură realizată de Asociaţia Vedem Just prin grefierii
Roxana Zaharie de la Judecătoria Cluj-Napoca și Alexandru
Olaru de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
Bucureşti, în colaborare cu Sindicatul Dicasterial, prin
președinte Cătălin Trăistaru, prim grefier la Tribunalul Timiş.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial
a fost înființat în anul 2005 și face parte din
Federația Publisind.
El apără drepturile și interesele legitime ale
membrilor săi: personalul auxiliar de specialitate
şi conex, personalul contractual din cadrul
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea sau orice altă instituţie din subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi
din instituţiile de învăţământ corespunzătoare.
Sindicatul a obținut reprezentativitatea cerută de
legea dialogului social la nivelul a șapte curți de
apel și opt parchete de pe lângă acestea.
Detalii pe site-ul www.grefajudiciara.ro.

Asociația Voci pentru Democrație și Justiție
(VeDemJust) a luat naștere în anul 2015.
Este o asociaţie neguvernamentală având drept
scop promovarea libertăţii, întărirea democrației,
susţinerea statului de drept, buna guvernare,
promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului. Organizaţia este
concepută ca un think tank pentru întreg
sistemul de justiţie.
Cel mai ambiţios proiect al său este EDUIURIS
prin care se desfăşoară ample acţiuni de
educaţie juridică a cetățenilor, mai ales a
elevilor.
Detalii pe site-ul www.vedemjust.ro.

