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 „O Reţea europeană a instituţiilor de formare a grefierilor” având rolul de:  

 

a dezvolta profilul profesional, inclusiv rolul şi sarcinile Grefierului din tribunalele europene 

prin crearea unei platforme pentru discuţii şi schimb de informaţii şi documente  

 

 

 

 

 

 

1. Consolidarea rolului şi sarcinilor Reţelei din Bucureşti  

 

 

 

1.1 Îmbunătăţirea schimbului de informaţii 

 

Reţeaua trebuie să îşi consolideze activităţile în următoarele domenii:  

• fiind vorba de un forum de reflexii comune cu privire la formare grefierilor, orientarea asupra 

unor subiectele specifice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei; 

• facilitarea unei mai bune înţelegeri şi monitorizarea dezvoltărilor din diferitele sisteme de 

formare judiciară ale statelor membre ale Consiliului Europei;  

• oferirea unui cadru de discuţii cu privire la rolul profesional al grefierilor;  

• compararea şi schimbul de programe de formare pentru grefieri.  

 

 

 

1.2 Transformarea într-un forum de reflexii şi propuneri  

 

Reţeaua din Bucureşti trebuie să poată prezenta sugestii privind metodele de formare a grefierilor 

(instrucţiuni propuse pentru activităţile Consiliului Europei, priorităţi de acţiune etc.) şi să contribuie 

la stabilirea şi implementarea eficace a standardelor de formare europene.  



Trebuie să devină de asemenea şi un centru de resurse şi clarificare privind programele de studiu 

pentru formarea grefierilor şi experţilor de formare.  

 

 

 

1.3 Obţinerea unor mijloace de acţiune în beneficiul statelor membre  

 

Reţeaua din Bucureşti trebuie să devină o sursă principală de expertiză a Consiliului Europei pentru 

activităţile sale de colaborare cu statele membre în domeniul formării grefierilor. De asemenea, trebuie 

să devină un loc privilegiat de folosire a informaţiilor care sunt disponibile deja şi, dacă este necesar, 

de cercetări suplimentare.  

Membrii Reţelei trebuie de asemenea să colaboreze direct cu membrii altor reţele (cooperare pe 

orizontală). În special, activităţile Reţelei din Bucureşti trebuie să contribuie la consolidarea 

colaborării pe orizontală între statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Consiliului 

Europei.  

 

 

2. Resursele Reţelei din Bucureşti 

 

 

2.1 Organisme 

 

Plenul Reţelei trebuie să se poată reuni o dată pe an, pentru:  

• a discuta subiectele de interes general (sesiune de studiu), 

• a face schimb de informaţii cu privire la formarea din statele membre (permiţându-le tuturor 

participanţilor să contribuie),  

• a prezenta propuneri care urmează a fi depuse la organismele competente ale Consiliului 

Europei,  

• a pregăti şi adopta rapoarte ale experţilor pentru statele membre care solicită acest lucru.  

Biroul Reţelei trebuie să se reunească cel puţin o dată pe an, pentru: 

� a stabili baza generală de discuţii şi propuneri ale plenului,  

� a pregăti contribuţiile din partea reprezentanţilor Reţelei la alte organisme (de ex. 

Reţeaua din Lisabona, CCJE, CEPEJ) şi  



� a sugera, dacă este cazul, acţiuni urgente care trebuie întreprinse între şedinţele 

plenului.  

În cadrul şedinţelor plenare ale Reţelei, Directorii Şcolilor Europene de Grefieri şi alte entităţi 

dedicate unei astfel de formări trebuie să poată găsi soluţii la problemele legate de şcolile de formare 

şi programele de formare. În cadrul acestor şedinţe plenare trebuie acordată o atenţie specifică, dacă 

este necesar.  

Secretariatul trebuie se poată baza pe un grup de experţi, acţionând în calitate de experţi de Reţea, 

pentru:  

 - elaborarea opiniilor (evaluări ale experţilor juridici) cu privire la legile legate de formarea 

Grefierilor, la cererea statelor membre,  

 - participarea la activităţile de formare (seminarii, conferinţe etc.), organizate sau sprijinite de 

Consiliul Europei. 

Secretariatul Reţelei va fi asigurat de Departamentul Judiciar şi pentru Programe (Direcţia Generală I 

– Drepturile Omului şi Probleme Juridice), care este de asemenea responsabil de Secretariatul Reţelei 

din Lisabona, CEPEJ şi Secretariatul CCJE.  

Secretariatul poate prelua în orice moment unul sau mai mulţi stagiari ai şcolilor de formare din statele 

membre, însărcinat cu acordarea asistenţei în susţinerea activităţilor reţelei.  

 

 

2.2 Instrumente de comunicare 

 

Pagina web a Reţelei din Bucureşti trebuie să fie concepută având în vedere două utilizări:  

  -un instrument de informare şi de lucru pentru membrii Reţelei (site restricţionat) 

  - un site de referinţă pentru comunitatea judiciară europeană şi publicul general, furnizând informaţii 

cu privire la formarea grefierilor din statele membre ale Consiliului Europei.  

Dacă este cazul, poate fi publicat în mod regulat un newsletter electronic al Reţelei din Bucureşti.  

 

 

2.3 Program de cooperare pentru consolidarea statului de drept  

 

Reţeaua din Bucureşti trebuie să participe la activităţile de cooperare bilaterală şi multilaterală ale 

Consiliului Europei, ca parte la programele de cooperare (şi conform resurselor bugetare alocate 

acestor programe), incluzând programele comune cu Comisia Europeană, prin:  



 - implicarea experţilor Reţelei din Bucureşti în diferitele activităţi de cooperare,  

 - informarea plenului cu privire la opiniile şi rapoartele experţilor întocmite la cererea statelor 

membre în cadrul programelor de cooperare ale Consiliului Europei,  

 - respectarea unei politici de informare constante pentru membrii Reţelei cu privire la activităţile 

legate de formare finalizate şi planificate în cadrul Consiliului Europei, inclusiv în cursul şedinţelor 

plenare ale reţelei.  

În plus şi pentru fiecare caz în parte, Reţeaua poate fi (sau poate fi în continuare) reprezentată în alte 

organisme relevante:  

� în cadrul Consiliului Europei: Reţeaua din Lisabona, CEPEJ, CCJE, CCPE, 

� în afara Consiliului Europei: în Uniunea Europeană a  Rechtspfleger, Reţeaua Europeană de 

Formare Judiciară şi alte organisme competente, în vederea promovării principiilor şi 

activităţilor din domeniul formării Grefierilor.  

 


