
   CURRICULUM VITAE    
 

Nume: Băncilă 

Prenume: Andrei-Dorin 

Adresa: București 

Nr. Tel. Mobil: 0040.769.679.640 

 

E-mail: andrei.bancila@yahoo.com; andreibancilasng@gmail.com 

 

Date personale: 

   Data naşterii: 09.11.1975 

   Locul naşterii: Sibiu 

   Naţionalitate: Română. 

   Cetăţenia: Română. 

 

EDUCAŢIE 

 1998-2002 Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu” din Sibiu; 

 2004-2006 Institutul National al Magistraturii; 

 2004-2005 Master Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti; 

 2005 Schimb de experienţă la Judecătoria din Trier, Germania; 

 2006, 06-19.11.2006 Schimb de experienţă la Judecătoria din Reutlingen, Germania;  

 2009, 02-14.11.2009 Schimb de experienţă la Judecătoria din Reutlingen, Germania; 

 2014, ianuarie-februarie 2014 Seminar dedicat formatorilor SNG, organizat la Sovata, 

în domeniul E-learning;  

 01.10.2016-prezent Doctorand în cadrul Facultății de Drept a Universității ”Nicolae 

Titulescu” București. 

    

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURIDIC 

    

 2003-2004 jurisconsult la SC ASA Asigurare Reasigurare SA din Sibiu;  

 01.08.2006-14.05.2009 judecător la Judecătoria Bistriţa; 

 15.05.2009-14.07.2010 judecător la Judecătoria Alba Iulia; 

 15.07.2010-31.05.2012 judecător la Tribunalul Alba; 

 01.06.2012-31.05.2015 judecător la Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală; 

 01.06.2015-02.07.2018 detașat ca formator cu normă întreagă în cadrul Școlii 

Naționale de Grefieri; 

 03.07.2018-prezent numit ca director al Școlii Naționale de Grefieri; 

 01.10.2016-prezent asist. univ. drd. în cadrul Facultății de Drept a Universității 

”Nicolae Titulescu” București. 

 

PUBLICAŢII   

 Articol cu titlul „Probleme cu privire la competenţa judecătorului stagiar“ – Revista 

Dreptul, nr. 1/2010; 

 Articol cu titlul “Consideraţii cu privire la cazul special de revizuire reglementat de 

art. 21 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prilejuite de 

Hotărârea pronunţată de CJUE în cauza Tatu” – Revista Română de executare silită, 

nr. 1/2011; 

 Articol cu titlul “Implicaţiile hotărârii pronunţate de Curtea Europeană de Justiţie a 

Uniunii Europene în cauza Tatu contra României privitoare la cazul special de 

revizuire reglementat de art. 21 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ” – Revista Pandecte, nr. 7/2011; 
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 Articol cu titlul „Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 38 alin. 2 teza a doua din 

Codul penal în vigoare, cu referire şi la prevederile Noului Cod penal” – Revista 

Dreptul, nr. 10/2012; 

 Articol cu titlul „Regula ce se desprinde din Decizia nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, pronunţată în recurs în interesul legii şi aplicarea ei 

în practică” – revista Dreptul, nr. 4/2014; 

 Articol cu titlul ”Camera preliminară după Decizia nr. 641/2014 a Curții 

Constituționale și Legea nr. 75/2016. Noile caracteristici ale procedurii și consecințe 

practice” – revista Dreptul, nr. 9/2016; 

 Articol cu titlul ”Punct de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și 

Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 

referitoare la interpretarea art. 67 din Legea nr. 192/2006 din perspectiva art. 5 

C.pen.” – publicat pe portalul electronic UniversulJuridic.ro, în data de 27 ianuarie 

2017; 

 Articol cu titlul ”Interpretarea neunitară a dispozițiilor art. 227 alin. (1) C.pr.pen. și 

consecințele asupra executării măsurilor preventive dispuse de judecătorul de drepturi 

și libertăți” – revista Dreptul, nr. 5/2017; 

 Articol cu titlul ”Munca neremunerată în folosul comunității. Dificultăți privind 

executarea” – revista Dreptul, nr. 2/2018; 

 Articol cu titlul „Valorificarea în dreptul execuțional penal român a muncii prestate în 

detenție de persoanele condamnate în alte state membre ale Uniunii Europene” – 

revista Dreptul, nr. 6/2018; 

 Studiu cu titlul „Măsurile de probațiune – rațiunile reglementării”, în publicația 

Conferinței Challenges of the Knowledge Society 2017, organizată de Universitatea 

„Nicolae Titulescu” din București;  

 Studiu cu titlul „Măsuri de probațiune în legislația din România”, Volumul Conferinței 

Internaționale a doctoranzilor în drept 2017, ediția a 9-a, organizată de Universitatea 

de Vest din Timișoara, Editura Universul Juridic, Timișoara 2017; 

 Studiu cu titlul „Principiile sistemului național de probațiune”, în publicația 

Conferinței Challenges of the Knowledge Society 2018, organizată de Universitatea 

„Nicolae Titulescu” din București; 

 Studiu cu titlul „Instanțele românești care dețin competențe în materia executării 

măsurilor de probațiune”, în publicația conferinței Challenges of the Knowledge 

Society 2019, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din București. 

 

 

ABILITĂŢI/CALITĂŢI  

 

 capabil de muncă în echipă; 

 punctualitate; 

 seriozitate; 

 operare calculator: MsOffice, Internet Navigation, Exe-learning; 

 comunicativ. 

    

LIMBI STRĂINE 

 germană: bine; 

 engleză: bine. 

 

HOBBY: 

 literatură; 

 muzică; 

 sport. 

București, 28.02.2020 


