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Introducere 
 
Studiul preliminar indică faptul că Grefierii din Europa sunt formaţi (în cazul în care 
această formare există) printr-o instituţie judiciară de formare înfiinţată în principal 
pentru Judecători sau o instituţie independentă pentru Grefieri. În prezent nu există 
nicio asociaţie oficială a instituţiilor dedicate formării. Există o reţea (asociaţie) 
oficială a Grefierilor, dar aceasta nu este direct legată de formare.  
 
Dobândirea de informaţii privind aspecte precum: 

- Cerinţe (educaţie) 
- Testare 
- Recrutare 
- Fişa postului şi atribuţii  
- Nivelul remunerării şi beneficii 
- Formare 
- Dezvoltarea carierei 

 
este extrem de importantă.  
 
În acest sens, deosebit de importantă este şi dobândirea informaţiilor despre formare: 
metodologii, frecvenţă, obiecte de studiu, materiale, cercetare ... etc.  
 
O metodă fundamentală de obţinere a unor astfel de informaţii este „schimbul” cu alte 
instituţii care desfăşoară o activitate similară. Schimbul de informaţii, documente, 
vizite de studiu şi materiale didactice poate fi realizat pe care neoficială prin contracte 
bilaterale, cercetări pe Internet, materiale publice tipărite şi prin alte mijloace. Dacă 
este posibil, este de preferat ca un astfel de schimb să fie realizat în mod oficial, 
structurat prin întâlniri oficiale, reţele şi afilieri. Acest lucru dezvoltă fără îndoială 
informaţiile, imaginea şi punctele tari ale instituţiilor implicate şi ale specialiştilor. La 
final, un specialist mai bine pregătit şi informat care a dobândit contacte şi experienţă 
internaţională va servi mai bine consolidării principiului egalităţii şi procesului 
democratic.  
 
Un studiu de fezabilitate pentru lansarea reţelei structurate sau o reţea oficială de Şcoli 
pentru grefieri în Europa va duce la:  
 

- Cercetarea constatărilor faptice  
- Contacte preliminare 
- Evaluarea rezultatelor 
- Organizarea de întruniri 
- Planificare şi bugetare 
- Documentare 

 
Şcoala Naţională de Grefieri din România (Şcoala) a solicitat ca prin Proiectul Phare 
implementat să fie realizată o consultanţă de douăsprezece (12) zile lucrătoare pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate care să includă majoritatea aspectelor indicate mai 
sus.  
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Studiu 
 
Studiul este rezultatul major al acestei Consultanţe, din punct de vedere al volumul de 
timp alocat, dar şi un instrument extrem de valoros pentru viitoarea Reţea. Prima 
pagină este un tabel care prezintă situaţia modului în care sunt pregătiţi grefierii, pe 
ţară. Celelalte pagini conţin, pentru toate ţările UE, informaţii privind instituţiile 
corespunzătoare, numele persoanelor implicate, adresele lor de contact şi numele de 
telefon şi tipul programului de formare pe care îl propun pentru Grefieri. Dat fiind 
timpul disponibil limitat, informaţiile nu au fost verificate din nou şi pot include 
anumite imperfecţiuni.  
   Formarea Grefierilor în Europa   

    Analiză instituţională    

          

          

State 
Membre ale 
UE   

Instituţia 
dedicată 

  

Program 
dedicat 

  

Program 
mixt 

  

Niciun 
program 

  

Austria   X               

Belgia       X           
Bulgaria       X           
Cipru               X   

Republica 
Cehă       X           
Danemarca       X           

Estonia           X       
Finlanda           X       

Franţa   X               
Germania   X               

Grecia               X   
Ungaria        X           
Irlanda       X           

Italia       X           
Letonia       X           

Lituania           X       
Luxemburg 

      X           

Malta               X   
Olanda 

      X           

Polonia       X           
Portugalia   X               

România   X               
Slovacia       X           
Slovenia       X           

Spania       X           
Suedia       X           

Regatul Unit 
al Marii 
Britaniei şi 
Ţării Galiei       X           

                    

    5   16   3   3 27 
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Instituţii 

 
Austria  
 
Vereinigung  Österrichisches Rechtspfleger 
�Mr. Manfred Buric, Director 
1030 Wien, Marxergasse 1a 
Tel.: 0043/1/51528/309 
Fax: 0043/1/51528/109  
manfred.buric@justiz.gv.at 
 
 
Instituţia de formare este dedicată Grefierilor.  
 
 
Belgia 
 
Ministry of Justice – Training Department 
�Mrs. Leen Bogaerts, Director 
 
�leen.bogaerts@just.fgov.be 
�Tel : 0032 2 5427617 
 
Formarea Grefierilor este realizată de Ministerul Justiţiei: persoana responsabilă în 
acest sens este dna Bogaerts. Dispune de un program dedicat pentru Grefieri.  
O lege nouă vizează crearea unei instituţii independente pentru formarea Judecătorilor 
şi Grefierilor şi urmează a fi implementată în viitorul apropiat, imediat după formarea 
noului Guvern.  
 
  
Bulgaria 
 
National Institute of Justice 
�M. Pentcho PENEV, Director 
�Mr. Dragomir Yordanov, Deputy Director  
�Ms. E. Ikonomova, in charge of the Program for Court Clerks 
�14 Ekzarh Yossif Str. 
BG 1301 Sofia 
Tel.: +359 2 9359 100 
Fax.: +359 2 9359 101 
E-mail: mtc@dir.bg  
 
NIJ este responsabil de formarea Judecătorilor şi Personalului Curţii. Dispune de un 
program dedicat pentru Grefieri. Dna E. Ikonomova este responsabilă de formarea în 
Administraţia Tribunalelor (Grefieri).  
        e.ikonomova@nij.bg 
        d.yordanov@nij.bg 
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Cipru 
 
Supreme Court 
�Mr Justice Myron NICOLATOS, Judge 
�Char. Mouscou str. 
�CY-1102 NICOSIA 
�Tel: +357 228 657 18 
  
Grefierul este denumit „Asistent Juridic”. Are studii juridice; nu există o formare 
specială. Judecătorul Nicolatos este responsabil de evenimentele de formare pentru 
Judecători.  
chief.reg@sc.judicial.gov.cy 
 
 
Republica Cehă  
 
Academy of Justice  
�Justiční akademie CR,  
�Masarykovo nám. 183  
�767 01 KROMERIZ  
�+420 573 505 111  
�+420 573 501 101  
�kromevir@akademie.justice.cz  
�Director: Mr Antonin KOMENDA  
�Responsible for training of Clerks: Ms Sonia POSPISILOVA  
�Responsible for external relations: Mr Jaroslav OPRAVIL  
 
Academia este instituţia care asigură formarea Judecătorilor şi Grefierilor şi dna Sonia 
POSPISILOVA este responsabilă de programul de formare a Grefierilor.  
–spospisilova@akademie.justice.cz 
�Contact person: Mr Jaroslav OPRAVIL - +420 737 244 317 
 
 
Danemarca 
 
Court Administration  
�St. Kongensgade 1-3 
�DK-1264 COPENHAGEN 
�+45 7010 3322  
�+45 7010 4455  
�post@domstolsstyrelsen.dk  
�Director: Mr Adam WOLF  
�Head of Training: Ms. Camilla Funck ELLEHAVE 
                       cfe@domstolsstyrelsen.dk 
 
�Tel: +45 3395 6830 
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Administraţia Curţii este responsabilă de formarea Judecătorilor şi Grefierilor. 
Program de formare iniţială dedicat; formarea continuă se face împreună cu cea a 
judecătorilor.  
 
 
Estonia 
 
Estonian Law Centre Foundation  
�Lossi 19  
�TARTU 51003  
�+372 7 300 462  
�+372 7 300 470  
�tanel@lc.ee 
  
�Director: Mr Tanel KASK  
�Contact person: Mr Tanel KASK –  
 
Instituţia se ocupă de formarea judecătorilor şi grefierilor împreună; în prezent nu 
există programe separate pentru Grefieri.  
 
 
Finlanda 
 
Ministry of Justice, Training Unit, Department of Judicial Administration 
�Mr Jorma HIRVONEN, Head of the Training Unit 
�Po Box 25 
�FIN - 00023 Valtioneuvosto 
Tel: +358-9-1606 7546 
Fax: +358-9-1606 7792 
jorma.hirvonen@om.fi 
 
 
Această Unitate de Formare a Ministerului este responsabilă de formarea 
Judecătorilor şi a Personalului Curţii. Grefierii sunt formaţi împreună cu judecătorii şi 
nu dispun de un program dedicat. Totuşi, beneficiază de o formare specifică în 
tribunale (în special în Curţile de Apel).  
 
 
Franţa 
 
Ecole Nationale des Greffes 
�M. Claude ENGELHARD, Directeur 
�5, Boulevard de la Marne 
�BP 9 
�21071 Dijon 
�claude.engelhard@justice.fr 
�Tel: +33 380605600 
 
Instituţia este dedicată formării Grefierilor.  
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Germania 
 
The Schwetzingen School of Clerks 
�Dr. Klaus Gehrig, Rector 
�Schloss, linker Fluegel - 68723 Schwetzingen   
�Postfach 1740  
�68707 Schwetzingen  
�Tel.: (+49) 06202/81-390 
�Fax: (+49) 06202/81 – 324 
�klaus.gehrig@fhrschwetzingen.justiz.bwl.de 
 
 
Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  
�Dr.Reiner Napierala, Direktor 
�Schleidtalstraße 3 
�53902 Bad Münstereifel 
�Telefon: 02253 / 318 - 101 
�Telefax: 02253 / 318 – 146 
�reiner.napierala@fhr.nrw.de 
 
 
Ambele instituţii sunt dedicate formării Grefierilor. Există şi alte instituţii similare în 
Germania.  
 
 
Grecia 
 
National School of Judges 
�Me Panagiotis PIKRAMMENOS, Juge du Conseil d’Etat 
�PoBox22 
CP55102Thessaloniki 
Tel:+302310478710 
Fax:+302310476142 
E-mail:info@esdi.gr  
Website: http://www.esdi.gr  
 
Aceasta este singura instituţie de formare „judiciară” din Grecia. Nu dispun de un 
program de formare pentru Grefieri (grefieri juridici) în prezent. Grefierii 
administrativi sunt formaţi ca ceilalţi funcţionari publici în cadrul programelor de 
administraţie publică.  
�Address future correspondence to: Mr. N. AGELARAS, Assistant Director  
�info@esdi.gr 
�Very helpful and good contact (English speaker) is Elene Meliopoulou, Librarian 
�Direct tel: +302310 494119 
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Ungaria 
 
University of PECS,  Law Faculty 
�Dr.Zoltan Banco, Head of Training for Judicial Clerks 
�Tel: +36 72 501599   ext. 3110 or 3222 
�banko@ajk.pte.hu 
 
�BÁNHEGYI Gergely 
 National Council of Justice - Department for International Relations  
 H-1055 Budapest, Szalay u. 16. 
Tel.: +36 1 354 41 72, +36 1 312 74 27 
 
Grefierii din Ungaria sunt formaţi la Facultatea de Drept a Universităţii Pecs printr-un 
program dedicat.  
 
Irlanda 
 
The Courts Service  
�15-24 Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7 
�+353 1 888 60 00 
�Ms. Fiona Farrell, Training Officer 
�trainingcentre@courts.ie  
�+353 1 888 60 15 
 
Unitatea de Formare pentru Courts Service din Irlanda este responsabilă de formarea 
personalului curţii. Nu există Grefieri „Juridici” în Irlanda; Grefierii deţin atribuţii 
administrative în Irlanda şi sunt formaţi ca funcţionari publici. Judecătorii sunt 
formaţi de Institutul de Studii Juridice.  
 
 
Italia 
 
Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria 
�Ministry of Justice 
�Via Arenula  70 – 00186 Rome 
�Tel: +39 06 68853351  -  2769 
�Fax: +39 06 68897353 
�scuolaformaz.rm@giustizia.it 
�assunta.delsanto@giustizia.it 
 
�Director: Antonio Paoluzzi 
�Contact: Assunta Del Santo  
 
Acest departament al Ministerului Justiţiei este responsabil de formarea personalului 
tribunalului, inclusiv a Grefierilor, cu un program dedicat.  
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Letonia 
 
Latvian Judicial Training Centre 
�Alberta iela 13 
�LV-1010 RIGA 
�+371 70 39 304 / +371 70 39 301 
�+371 70 39 302 
�centrs@ltmc.lv  
�Director: Mme Solvita KALNINA 
�Responsible for external relations: M. Indulis BALMAKS 
�Correspond with Indulis Balmaks: 
�indulis@ltmc.lv 
 
Acest JTC dispune de un program dedicat pentru grefieri.  
 
 
Lituania 
 
Training Centre of the Ministry of Justice 
�Sanklodiškių vil.  
�LT-33333 MOLETAI REGION 
�+370 700 29506 
�Deputy Director: Ms Inga Kondelevskytė  - 
� +370 700 29503 
�i.kondelevskyte@tmmc.lt 
 
�Contact is the Deputy Director Inga Kondelevskyte 
 
Un centru de formare nou cu săli de conferinţă în afara Vilnius-ului. În prezent dispun 
de un program mixt, dar vor dezvolta în curând un program dedicat pentru Grefieri.  
 
 
Luxemburg 
 
Institut National d’Administration Publique (INAP) 
�41b, boulevard Roosevelt L- 2450 Luxembourg  
�Tel. +352 478 31 54  
�Fax: +352 478 31 60 
�Mr. Romain KIEFFER, conseiller de direction  
�romain.kieffer@inap.etat.lu 
  
 
Această instituţie de stat formează funcţionari publici, inclusiv Grefieri. Deşi 
Judecătorii din Luxemburg sunt trimişi în Franţa pentru formare, grefierii sunt 
consideraţi funcţionari publici, nu deţin o diplomă în drept şi beneficiază de o formare 
generică în managementul curţii şi legislaţia statului în cadrul INAP.   
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Malta 
 
Judicial Studies Committee 
 
�The Hon. Mr Justice Joseph D. Camilleri 
Courts of Justice, Republic Street 
Valletta CMR 02 
Tel: +356 21224147 
Fax: +356 21417776 
joseph.d.camilleri@gov.mt 
�Home number: +356 21417776 
 
Judecătorul Camilleri este responsabil de Judicial Studies Committee (Comitetul 
pentru Studii Juridice) care asigură numai formarea Judecătorilor. Grefierii 
administrativi şi de înregistrare sunt formaţi de National Training Academy 
(Academia Naţională de Formare). 
 
 
Olanda 
 
SSR - Stichting Studiecentrum Rechtspleging  
�(Training and Study Center for the Judiciary) 
�Mr. Leendert Verheny, Director 
�Kuiperstraat 9 - 13 
�7201 HG Zutphen 
�Postbus 364 
�NL -7200 AJ Zutphen 
�+31 575 595300 
�+31 575 595386 
�Mrs. Nathalie Glime, Program and Int’l Activities Coordinator 
glime@ssr.drp.minjus.nl 
�Website: http://www.ssr.nl/ 
 
Această instituţie formează Judecători, Procurori şi Grefieri, prin programe separate şi 
dedicate. Director este dl Leendert Verheny 
 
 
Polonia 
 
National training centre for the staff of common courts and public prosecutors 
office  
�Wybrzeie Kosciuszkonskie str. 47 
�PL-00-347 WARSAW 
�+48 22 55 272 91  
�+48 22 55 272 68  
 
�Director: Mr Andrzej LECIAK  
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�Contact person: Mr Wojciech POSTULSKI – 
� +48 22 55 272 91 
�w.postulski@kcskspip.gov.pl 
 
Această instituţie formează Judecători, Procurori şi Grefieri printr-un program 
dedicat. Judecător Izabela CZOPINSKA este responsabilă pentru acest program. De 
corespondenţă se ocupă dl Postulski. 
 
 
Portugalia 
 
Centro de Formação de Oficiais de Justiça" (CFOJ) 
�Anarita Carvalho, Director 
�Lisbon, Portugal 
�Tel :+351 21 7906420 
�anarita.carvalho@dgaj.mj.pt 
 
Această şcoală formează atât grefieri administrativi cât şi judiciari.  
 
 
România 
 
National School of Court Clerks 
�Bd. Regina Elisabeta nr. 53 
�Sector 5 
�Bucharest, Romania  
�Director: Ms. Cristiana Craciunescu 
�Contact: Ms. Miruna Ghica, International Relations  
�grefieri@just.ro 
�+40 21 310 34 80 
�+40 21 310 32 47 
 
Această instituţie este dedicată formării Grefierilor.  
 
 
Slovacia 
 
Academy of Justice  
�M.R.Štepánika 40  
�902 01 PEZINOK  
�+421 33 641 33 95  
�+421 33 641 33 98  
�Director: Ms Susanna DURISOVA 
� Contact person: Ms Soňa SMOLOVÁ - +421 33 641 32 32                                         
sona.smolova@justice.sk 
 
Academia dispune de un program dedicat pentru Grefieri care sunt denumiţi Asistenţi 
Judiciari şi care se pot califica ulterior, în urma unui examen, pentru a deveni 
judecători. O nouă lege privind personalul curţii este în curs de elaborare. Persoană de 
contact: Sonia Smolova. 
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Slovenia 
 
Judicial Training Centre of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia  
�Mrs. Petra Marolt Vajda, Deputy Director  
Ministry of Justice of the Republic of Slovenia  
Zupanciceva 3  
1000 Ljubljana  
SLOVENIA  
petra.vajda@gov.si  
�Tel: + 386 1 369 5430  
 
Această Unitate de Formare a Ministerului este responsabilă de formare personalului 
judiciar, inclusiv a judecătorilor şi grefierilor. Dispun de un program dedicat pentru 
Grefieri. Formarea iniţială este realizată prin stagii în tribunale. 
 
  
Spania 
 
Centro de Estudios Jurídicos 
�Mr.Igor GAYARRE CONDE 
�C Juan del Rosal 2 (Ciudad Universitaria)  
�28040 Madrid  
�Ph: +34.91.455.16.70 
�igor.gayarre@mju.es 
  
Această şcoală se ocupă de formarea Procurorilor, Avocaţilor Publici şi Grefierilor. 
Dispune de un program dedicat pentru Grefieri. Persoana de contact este Igor 
Gayarre, Consilier al Directorului şi persoana responsabilă de Relaţiile Internaţionale.  
 
 
Suedia 
 
Domstolsverket  - National Courts Administration 
�Department of Continuous Education  
�Mr. Joacim Cederwall, Head of Department 
�Mr. Martin Dambergs, in charge of Program for Court Clerks   
�Tel. +46 36  15 54 92  
�Fax.: +46 36 15 54 99 
�martin.dambergs@dom.se 
 
Acest departament al Administraţiei Tribunalului este responsabil de formarea 
personalului curţii, inclusiv a judecătorilor şi grefierilor. Dispun de un program 
dedicat pentru grefieri.  
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Regatul Unit al Marii Britanii şi Ţării Galilor  
 
Judicial Studies Board 
�Mr John PHILLIPS, Judge and Director of studies 
�9th Floor, Millbank Tower 
�21 Millbank 
�LONDON SW1P 4QU 
�Mr. Chris Rayner Manager of Legal and Policy Advice (Magistrates' Team) 
                     Tel: +0044 20 7217 2431 (direct line) 
                     chris.rayner@jsb.gsi.gov.uk 
  
Începând din acest an, Judicial Studies Board (Consiliul pentru Studii Juridice), în 
mod obişnuit responsabil de activităţile de formare a Judecătorilor, este de asemenea 
responsabil de formarea Grefierilor „Judiciari” printr-un program dedicat.  
�Contact: Chris Rayner 
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Contacte şi corespondenţă 
 
Pe perioada întocmirii Studiului, Consultantul a putut contacta telefonic instituţiile 
care aveau legătură cu obiectul acestuia în toate cele 27 de state membre ale UE. 
Acestea au exprimat comentarii favorabile ideii de creare a Reţelei. În anumite cazuri, 
s-au oferit să acorde ajutor în faza de constituire. Toate instituţiile au fost informate că 
vor fi transmise în curând comunicări scrise. Într-adevăr, spre finalul Consultanţei, 
următoarea scrisoare a fost adresată tuturor instituţiilor:  
 
„Stimate doamne şi stimaţi domni, 
 
Am purtat o convorbire telefonică cu dumneavoastră în cazul în care v-am putut 
contacta. Realizez o activitate de consultanţă pentru Proiectul Phare „Asistenţă 
Tehnică pentru Şcoala Naţională de Grefieri” din România.  
 
Domeniul misiunii mele este colectarea informaţiilor cu privire la instituţiile ca se 
ocupă de formarea Grefierilor în statele europene şi, la iniţiativa Şcolii Naţionale de 
Grefieri din România, realizarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea unei Reţele 
oficiale şi neoficiale, în Europa, a instituţiilor respective.  
 
La sfârşitul lunii octombrie, Proiectul şi Şcoala au organizat o Conferinţă despre 
profesia de grefieri şi formarea corespunzătoare. Din păcate, bugetul nu ne-a permis 
să invităm toate instituţiile, ci numai o parte a acestora. Sperăm că această Conferinţă 
va contribui la sprijinirea şi lansarea Reţelei.  
 
Direcţia Generală pentru Drepturile Omului şi Probleme Juridice a Consiliului 
Europei analizează posibilitatea sprijinirii şi extinderii viitoarei Reţele la toate statele 
membre ale CE în cazul în care instituţiile îşi vor exprima o opinie favorabilă în acest 
sens.  
 
Ar fi util un răspuns din partea dumneavoastră cu privire la sprijinul iniţiativei, 
incluzând şi orice alte comentarii pe care le puteţi avea.  
 
Proiectul Şcolii Naţionale de Grefieri din România vă va ţine la curent cu privire la 
dezvoltările ulterioare. Între timp, adresaţi-vă dnei  Miruna Ghica,  
Responsabil Programe Internaţionale al Şcolii Naţionale de Grefieri din România.  
grefieri@just.ro 
 
Vom aprecia colaborarea şi participarea la iniţiativele noastre.  
 
Cu stimă, 
 
Pasquale Ferraro 
Consultant 
Asistenţă pentru Şcoala Naţională de Grefieri – Proiect România  
 
Bucureşti 
19 septembrie 2007” 
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Centrul de Formare al Ministerului Justiţiei din Lituania a fost primul care a răspuns. 
Conţinutul e-mail-ului transmis este reprodus mai jos:  
 
“Stimate dle Pasquale, 
 
Vă mulţumim pentru eforturile pe care le-aţi depus în vederea consolidării colaborării 
dintre instituţiile de formare a Grefierilor. Centrul de Formare al Ministerului Justiţiei 
aprobă şi sprijină iniţiativa dumneavoastră.  
 
Dat fiind că Centrul de Formare este responsabil de organizarea formărilor nu numai 
pentru judecători, ci şi pentru Grefierii lituanieni, vom colabora cu plăcere şi vom 
împărtăşi altor instituţii de formare europene experienţa noastră în formarea 
Grefierilor.  
 
Cu stimă,  
 
Inga Kondelevskyte  
Director Adjunct  
Centrul de Formare al Ministerului Justiţiei” 
 
 
Corespondenţa şi convorbirile care au fost purtate cu Direcţia Generală pentru 
Drepturile Omului şi Probleme Juridice a Consiliului Europei şi care au evidenţia 
dorinţa acesteia de a explora posibilitatea extinderii Reţelei la toate statele membre ale 
Consiliului Europei, creându-se astfel o Reţea sub auspiciile Consiliului.  
 
În timp ce Consultantul a contribuit la iniţierea acestui dialog, discuţiile continuă în 
prezent direct între Consiliul şi Şcoală. Corespondenţa este păstrată la dosar.  
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Scopul şi obiectivele propuse ale Reţelei 
 
 
 
 

SCOP 
 
Dezvoltarea profilului profesional, inclusiv a rolului şi atribuţiilor Grefierilor 
Europeni prin crearea unei platforme de discuţii şi schimbul de informaţii şi 
documente de formare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIECTIVE 

 
• Cadrul de discuţii cu privire la rolul profesional al Grefierilor 
• Furnizarea de informaţii despre instituţiile membre şi programul de 

formare al acestora  
• Recomandări de specialitate pentru activităţile de formare 
• Participarea la organizarea conferinţelor, întrunirilor şi dezbaterilor 
•  
•       Va fi completat în cadrul Conferinţei 

•  
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Recomandări şi măsuri ulterioare 
 
 
 
 
În viitorul apropiat, Şcoala, în limitele sale de competenţă, va trebui:  
 

- să ţină un dosar special al documentelor şi corespondenţei Reţelei 
 
- să afle rezultatele Studiului şi Instituţiile din Europa  
 
- să creeze un sistem de indexare a adreselor (în special pentru adresele de           

e-mail) pentru Instituţii  
 
- este de o importanţă esenţială ca sinteza discuţiilor şi deliberărilor care au avut 

loc în cadrul Conferinţei* cu privire la Reţea să fie distribuite tuturor 
Instituţiilor de Formare enumerate în Studiu  

 
- să poarte discuţii permanente cu Consiliul Europei şi transmiterea de cereri 

scrise oficiale prin oficiul suprem al Consiliului Suprem al Magistraturii din 
România.  

 
- să colecteze scrisori suport pentru Reţea şi să le prezinte în cadrul Conferinţei.  

 
În cazul în care Consiliul Europei, în urma acordului tuturor instituţiilor, preia noua 
Reţea, Consiliul va stabili şi îndeplini următoarele etape şi le va ajusta probabil în 
funcţie de Reţeaua din Lisabona.  
 
În cazul în care Reţeaua este creată independent, este recomandată o perioadă iniţială 
de unul sau doi ani, în cursul căreia Reţeaua va fi neoficială sau virtuală pentru a 
realiza costuri de constituire şi funcţionare. În această perioadă pot fi puse la 
dispoziţie fonduri din anumite Programe UR pentru transformarea Reţelei într-o 
„asociaţie” oficială. Un model potrivit care poate fi utilizat ar fi Reţeaua Europeană 
de Formare Judiciară.  
 
Un instrument important al Reţelei care va trebui creat într-o primă fază este un Site 
Web. Acest lucru va permite schimbul şi difuzarea imediată a informaţiilor şi 
încurajarea participării.  
 
De asemenea, Reţeaua trebuie să găsească modalităţi de lucru cu Judecători şi 
Reţelele şi Asociaţiile Judecătorilor.  
 
 
* Conferinţă regională organizată de Proiectul PHARE: 
„Asistenţă Tehnică pentru Şcoala Naţională de Grefieri”  
29 – 31 octombrie 2007  
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Concluzii 
 
 
 
În concluzie, iniţiativa Şcolii Naţionale de Grefieri din România trebuie să fie 
încurajată şi sprijinită. Sunt multe de făcut şi trebuie găsite şi alocate resurse. 
Beneficiile specificate în partea introductivă a acestui raport vor fi depăşi cu mult 
eforturile iniţiale. Consiliul Europei şi Uniunea Europeană trebuie să găsească 
modalităţi pentru a sprijini şi participa la această Reţea de programe de formare nou 
redefinite şi instituţii care sprijină o comunitate specifică a sistemului judiciar.  
 
Consultantul doreşte să le mulţumească Managerilor de Proiect şi Sponsorilor, 
membrilor Echipei de Proiect, Directorului şi Şcolii Naţionale de Grefieri pentru 
colaborare şi cordialitate.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


