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COMUNICAT 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE 

 
Cu ocazia “Zilei europene a justiţiei civile”, celebrată în întreaga Europă în data de 25 

octombrie a fiecărui an, Şcoala Naţională de Grefieri va organiza “Ziua Porţilor Deschise”, 

vineri, 23 octombrie 2015, atât la sediul instituţiei din B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, 

Bucureşti, cât şi la sediul Centrului regional de pregătire şi perfecţionare continuă a grefierilor (str. 

Republicii nr.277, Bârlad, jud. Vaslui).” 

Sunt invitaţi să participe la acest eveniment toţi cetăţenii interesaţi de organizarea şi 

funcţionarea Şcolii Naţionale de Grefieri, şi în special elevii şi studenţii dornici să cunoască aspecte 

practice ce ţin de formarea profesională a viitorilor grefieri. Accesul în sălile care prezintă 

importanţă în activitatea Şcolii va fi asigurat de un grup de formatori ai Şcolii, care vor furniza 

vizitatorilor şi informaţiile solicitate.  

Şcoala Naţională de Grefieri este o instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în 

coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. SNG realizează formarea iniţială şi formarea 

continuă a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 

parchetelor, în condiţiile legii.  

În anul școlar 2015, Școala Națională de Grefieri realizează formarea profesională inițială 

pentru un număr de 62 de cursanți, 52 dintre ei fiind pregătiți pentru a ocupa posturi de grefieri în 

cadrul instanțelor judecătorești, iar 10 pentru a ocupa posturi de grefieri în cadrul parchetelor. Și în 

acest an școlar, Şcoala Naţională de Grefieri pune accentul în pregătirea profesională iniţială a 

viitorilor grefieri, pe de o parte, pe dezvoltarea motivaţiilor şi a aptitudinilor necesare exercitării 

profesiei de grefier, însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare pentru îndeplinirea 

atribuţiilor specifice, în lumina noilor modificări legislative precum şi a preconizatului transfer de 

atribuţii de la magistrat la grefier, iar pe de altă parte, pe orientarea către practica profesională, 

caracterul unitar al predării şi dezvoltarea abilităţilor non-juridice ale viitorilor grefieri. 

Ziua Europeană a Justiţiei este sărbătorită începând cu anul 2003 la iniţiativa comună a 

Consiliului Europei şi a Comisiei Europene şi este destinată cetăţenilor, studenţilor şi persoanelor 

care îşi desfăşoară activitatea în domeniul justiţiei, scopul activităţilor desfăşurate fiind de a aduce 

justiţia în atenţia acestora  şi de a reaminti că aceasta este un serviciu pentru cetăţeni. 

 Pentru programarea vizitelor şi pentru orice informaţii utile, persoanele interesate sunt 

rugate să o contacteze pe doamna judecător Miruna Ghica la telefon 021 4076 274 sau pe adresa 

de mail miruna.ghica@grefieri.ro. 

 
Persoana responsabilă în relaţia cu mass media 

Judecător ELENA MIRUNA GHICA 
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