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           Școala Națională de Grefieri a implementat, în perioada 2018-2022, proiectul 

internațional Better applying European cross-border procedures: legal and language training 

for court staff in Europe – Court Staff Training (Grant Agreement no.806998), co-finanțat prin 

Programul Justiție al Comisiei Europene, ca parte a unui consorțiu de instituții de formare 

judiciară din mai multe state membre ale Uniunii Europene, coordonat de către Academia de 

Drept European (ERA) și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN). 

 

            În cadrul proiectului au fost dezvoltate materiale standardizate de formare în materia 

cooperării judiciare internaționale în materie civilă, un manual de engleză juridică și au fost 

organizate 33 de acțiuni de formare juridică și lingvistică la nivel național și internațional, atât 

în format online, cât și în format face-to-face, la care au participat peste 800 de grefieri din 

Uniunea Europeană. 

 

        Pachetul de formare standardizat poate fi regăsit pe site-ul proiectului în toate limbile 

țărilor participante la proiect, dar și pe platforma de formare a Școlii Naționale de Grefieri, prin 

autentificarea din contul de utilizator, la adresa http://formareonline.grefieri.ro → secțiunea 

Biblioteca virtuala → Cooperare judiciară internațională → Materiale didactice ERA. De 

asemenea, manualul de engleză juridică poate fi regăsit aici.  

 

         În privința grefierilor români, 21 de grefieri din cadrul instanțelor au participat la 

acțiunile de formare internaționale în domeniul englezei juridice, 57 de grefieri au participat la 

cele două seminare naționale organizate sub egida proiectului și 3 grefieri au participat la cele 

două seminare pan-Europene.  

 

          

https://court-staff.legaltraining.eu/documentation/training-materials/
http://formareonline.grefieri.ro/?fbclid=IwAR1WAjkSOTdtUM5kNc8H1rM-v-ZfDzMKZiLM4NbwbQG2T-c62-_A-44SnpM
https://www.era-comm.eu/e-tool_legal_english_for_court_staff/story.html

