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Reprezentanţii instituţiilor şi şcolilor europene de formare judiciară din Belgia, Croaţia, 

Finlanda, Franţa, Germania, Letonia, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, 

reprezentanţii instituţiilor europene de formare ERA şi a AEAJ (Association of European 

Administrative Judges), participanţi la conferinţa cu tema ”Formarea profesională în 

spaţiul European: standarde, strategii, programe, formatori” organizată de Institutul 

Naţional al Magistraturii la Bucureşti în perioada 22 – 23 noiembrie 2010,  

sub înaltul patronaj al d-lui Victor HALL, Secretarul 

general al EJTN,  

reuniţi în obiectivul de a realiza o contribuţie 

relevantă la crearea unei practici unitare în 

domeniul formării magistraţilor la nivel european, 

propunându-şi realizarea unor primi paşi în 

vederea elaborării unei strategii comune de 

punere în aplicare a obiectivelor Programului Stockholm, 

au adoptat următoarele concluzii, cu valoare de principiu: 

îndeplinirea obiectivelor Programului Stockholm referitor la formarea, pana în anul 

2014, a unui număr semnificativ de magistraţi în domeniul dreptului european se va 

putea realiza doar prin implicarea efectivă a instituţiilor naţionale de formare 

profesională a magistraţilor care au experienţa şi capacitatea instituţională necesare 

unui astfel de demers; 
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instituţiile şi şcolile naţionale de magistratură trebuie să păstreze dreptul european în 

curricula lor de formare, extinzând şi actualizând mereu sfera acestui domeniu şi 

intensificând formarea magistraţilor naţionali în această materie; 

experienţa naţională va fi îmbogăţită de valoarea adăugată adusă de instrumentele 

puse la dispoziţie de către EJTN, în încercarea de a armoniza diversele programe de 

formare desfăşurate la nivel naţional; 

apreciază că iniţiativa EJTN de elaborare a unor curricule comune în domeniul 

dreptului european constituie primul pas către o posibilă cultură comună în materie 

de formare; 

subliniază rolul EJTN în elaborarea de instrumente comune de formare, în conceperea 

şi implementarea unor programe de formare la nivel european, apreciind că, prin 

poziţia şi mandatul său, EJTN trebuie să rămână singura instituţie europeană cu o 

astfel de vocaţie de armonizare; 

importanta şi poziţia EJTN pe plan european vor trebui consolidate şi mai mult în viitor, 

sprijinul oferit şi gradul de implicare al instituţiilor şi şcolilor de magistratură membre ale 

EJTN în dezvoltarea programelor reţelei rămânând factorul esenţial în acest demers; 

evidenţiază importanta formării magistraţilor europeni în domeniul limbilor străine, atât 

instituţiile şi şcolile naţionale, cat şi EJTN putând avea un rol esenţial în acest proces, 

formarea realizată pe plan naţional putând fi îmbinată, în mod complementar, cu 

cea realizată la nivelul EJTN; 
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având în vedere faptul că 

schimburile de magistraţi reprezintă 

o metodă excelentă de 

cunoaştere reciprocă, de 

descoperire a altor sisteme 

naţionale jurisdicţionale, a culturii 

altor state, a specificităţii acestora, recomandă dezvoltarea programului de schimb 

derulat sub coordonarea EJTN şi creşterea gradului de implicare a tuturor membrilor 

EJTN în desfăşurarea acestui program; s-a evidenţiat, de asemenea, importanta 

păstrării în cadrul programului de schimb a vizitelor şi stagiilor organizate la Curtea 

Europeana a Drepturilor Omului sau la Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 

programele de formare comună, întâlnirile între instituţiile de formare, precum şi 

seminariile naţionale deschise participării magistraţilor europeni cuprinse în Catalogul 

EJTN constituie tot atâtea metode de 

formare la nivel european; schimburile 

de experienţă intre diversele institute şi 

scoli de formare trebuie să se realizeze 

prin intermediul EJTN, care va deveni 

astfel numitorul comun al programelor 

de formare profesională a magistraţilor pe plan european, programe finanţate de 

către Comisia Europeană; 

apreciază ca binevenite organizarea, în special în domeniul dreptului european, a 

unor acţiuni de formare comună între diferite categorii de profesionişti ai dreptului: 

judecători, procurori, grefieri, interpreţi, avocaţi, pentru ca aceste profesii să poată 

purta un dialog liber şi să beneficieze de informaţii unitare în această materie; 

seminariile de formare on-line organizate fie de autorităţile naţionale, fie de 

organisme internaţionale ca EJTN, pot constitui, la rândul lor, metode de formare 

eficiente, atât din punct de vedere al 

rezultatelor, cât mai ales din punctul 

de vedere al costurilor; 

obiectivele urmărite şi standardele 

utilizate pentru metodele tradiţionale 
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de formare trebuie păstrate şi în cazul cursurilor de formare on-line; 

cursurile de formare on-line trebuie incluse între metodele utilizate în perspectiva 

realizării unei formări armonizate la nivel european, în special în materia legislaţiei UE, 

fiind unul din instrumentele cele mai utile pentru atingerea obiectivelor Programului 

Stockholm; EJTN este încurajat să dezvolte în continuare, cursuri de formare on-line, 

pe care să le deruleze la nivel european; 

pentru a exista încredere reciprocă între magistraţii din diverse state europene, 

trebuie să existe standarde minime şi o înţelegere profundă a diferitelor tradiţii şi 

metode juridice. Institutele de formare trebuie să se preocupe, aşadar, de 

identificarea unor standarde în activitatea lor, referitoare la conţinutul formării, la 

calitatea acesteia, la formatorii utilizaţi şi la metodele de formare întrebuinţate. In 

acest fel, formatorii folositi de o scoala nationala, beneficiind de standarde comune 

de formare, vor putea fi folositi si in context european. Pentru definirea acestor 

standarde, procesul de evaluare a formării rămâne esenţial; 

EJTN ii va reveni rolul de a identifica standarde comune în materie de formare, 

standarde care vor contribui la armonizarea procesului de formare la nivel european. 

Participanţii îşi exprimă încrederea în identificarea acelor soluţii care să îmbine în 

mod fericit diversitatea şi nevoia unei culturi comune în materie de formare, care să 

protejeze şi să prezerve particularităţile naţionale, dar să reprezinte, în acelaşi timp, un 

pas înainte pe drumul unei uniuni reale, profunde.  


