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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

La data de 22.02.2019 a avut loc la Bruxelles, la sediul Institutului de Formare 

Judiciară (Belgia), conferința finală a proiectului ”European Judicial Training for 

Court Staff and Bailiffs”, co-finanțat prin Programul ”Justiție” al Uniunii Europene. 

La lucrările conferinței, Școala Națională de Grefieri a fost reprezentată de către 

o delegație condusă de către domnul judecător Andrei-Dorin Băncilă, directorul Școlii 

Naționale de Grefieri și formată din managerul de proiect și formatori ai Școlii 

implicați în activitățile derulate în cadrul proiectului. 

În cadrul proiectului au fost organizate un număr de 7 seminarii și workshop-

uri, în domeniul formării judiciare și lingvistice , la Luxemburg, Dijon, București și 

Madrid, la care au participat și 32 de grefieri români, dintre care 13 formatori ai Școlii 

Naționale de Grefieri. Totodată, au fost elaborate noi module de e-learning în 

domeniul cooperării judiciare internaționale pentru platforma de e-learning EJL 

(viitoarea platformă Academys), puse la dispoziție în mod gratuit personalului din 

sistemele judiciare ale statelor membre ale consorțiului.  

Pe lângă evaluarea rezultatelor proiectului, conferința finală a reprezentat o 

oportunitate de identificare a unor posibilități de colaborare viitoare, de prezentare a 

premiselor de dezvoltare a programelor de e-learning la nivelul țărilor participante în 

consorțiu, precum și de evaluare a oportunităților create de preconizata preluare de 

către Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a unui rol mai proeminent în 

ceea ce privește formarea profesională a grefierilor la nivelul Uniunii Europene. 

În marja conferinței, directorul SNG a purtat convorbiri bilaterale cu domnul 

Raf Van Rasbeeck, directorul IGO-IFJ (Belgia), domnul Gerard Sentis, directorul 

Școlii Naționale de Grefieri din Franța, domnul Wolfgang Heusel, directorul 

Academiei de Drept European (ERA), membru al comitetului director al EJTN și cu 

reprezentanții Comisiei Europene, doamnele Emmanuelle Cretin-Magnand și Diana 

Ungureanu (DG-Justice). Discuțiile au vizat activitatea excelentă și experiența 

acumulată de către Școala Națională de Grefieri prin participarea în cadrul proiectului 

sus-menționat, dar și oportunitățile viitoare de cooperare și de integrare a programelor 

de formare judiciară la nivel european, inclusiv prin participarea Școlii Naționale de 

Grefieri în consorțiile create pentru implementarea a două proiecte coordonate de 

ERA-EJTN în domeniul formării lingvistice și în domeniul cooperării judiciare 

internaționale.  
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