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În Spania, admiterea în administratia publica si în special în domeniul Administratiei 

Justitiei se face printr-un proces istoric dificil si strict, cunoscut sub numele de audieri publice.  
 
Dupa finalizarea cu succes a primei etape, în anumite departamente, precum în cel al Grefierilor, 
Judecatorilor si Procurorilor Publici, printre altele, urmeaza o perioada de formare initiala si în urma 
acesteia este dobândita calitatea de functionar public iar candidatul devine membru al 
departamentului.    
 
În aceasta faza care cuprinde doua etape si care are drept rezultat dobândirea calitatii de functionar 
public, Administrartia spaniola intervine direct numai în a doua etape, si anume în cea legata de 
formarea initiala.     
 
În Spania, la nivel national exista mai multe centre de formare pentru noii functionari publici, în 
functie de domeniu, ca de ex. Institutul National de Administratie Publica, pentru func,ionarii 
publici, Scoala Diplomatica, pentru membrii corpurilor diplomatice si Centrul de Studii Juridice 
pentru personalul din Administratia Justitiei, cu exceptia Judecatorilor care au propriul lor centru, 
Scoala de Drept din Barcelona (Spania).  
  
În prezenta ne vom ocupa de prezentarea modelului de formare ini,ial, spaniol pentru grefierii 
tribunalului, cu toate ca este totusi important sa facem referire, chiar daca pe scurt, la stadiul 
audierilor publice.  
 
Spunem ca ne vom referi pe scurt, deoarece aceasta etapa este o perioada lunga si dificila pe care 
candidatul trebuie sa o traverseze singur.  
 
Admiterea în departamentul Grefierilor se face în doua moduri: primul mod este accesibil oricarei 
persoane, iar al doilea este reprezentat de promovarile interne. În general, primul din aceste doua 
moduri implica o examinare publica urmata de un curs de formare initiala si orice persoana se poate 
înscrie cu conditia sa detina o diploma în drept. Cel de-al doilea mod, promovarea interna, se 
adreseaze personalului care face deja parte din Administratia Justitiei, la un nivel inferior, care sunt 
supusi unei examinari cu un set redus de obiecte de studiu (dat fiind ca se presupune ca au dobândit 
anumite cunostinte datorita experientei asimilate), tinându-se cont în acelasi timp si de alte merite; 
dupa aceasta, candidatul urmeaza cursul de formare initiala.  
 
Obiectele de studiu sunt publicate în Monitorul Oficial al Spaniei. Conform ultimului proces de 
selectie din 03 iulie 2006, pentru cererile deschise, obiectele de studiu au cuprins 265 subiecte, 
structurate pe urmatoarele categorii:  
 

- Prima abordeaza Teoria Legala Generala, Dreptul Constitutional si Dreptul Comunitar  
- A doua categorie abordeaza Dreptul Penal  
- În fine, cea de-a treia categorie cuprinde domeniile: Drept Comercial, Drept Administrativ, 

Drept Procedural Contencios Administrativ, Dreptul Muncii si Asigurarilor Sociale, Drept 
Procedural Social si al Registrelor Civile. 

În cazul promovarii interne, obiectele de studiu constau din 133 subiecte.  
 
Pregatirea pentru aceste examinari se face printr-o etapa de studiu riguros, care de obicei include 
aproximativ 3 ani de studiu intensiv (cel putin 8 ore pe zi), cu monitorizarea saptamânala a unui 
formator, care în majoritatea cazurilor este un membru al departamentului Grefierilor si care 
realizeaza monitorizarea si îl consiliaza pe student pe parcursul pregatirii sale.  
 
Dificultatea rezida în memorarea tuturor subiectelor si legilor respective, deoarece candidatul trebuie 
sa prezinte subiectele în cadrul examenelor orale, contra timp, bazându-se numai pe memoria sa.   
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În cazul promovarii interne, date fiind limitarile impuse de faptul ca aceste persoane lucreaza, este 
normal sa fie necesari ani de studiu suplimentari.  
 
Nu este momentul sa dezbatem cât de adecvat este sistemul, care a fost clasificat drept „cel mai 
putin prost” dintre toate sistemele posibile. Nu exista nicio îndoiala în legatura cu faptul ca 
persoanele care reusesc la aceste examene intra în administratie, detinând cunostinte teoretice bogate 
din domeniul administratiei justitiei spaniole, acest lucru fiind important pentru prezenta lucrare.    
 
Acest caracter teoretic exclusiv al primei etape constituie tocmai baza si justificarea formarii initiale, 
care are rolul de a completa anii anteriori de pregatire în care candidatul, proaspat absolvent, se 
adapteaza noii cariere profesionale, punându-se accent pe aspectele care vor constitui activitatile lor 
profesionale curente.   
 
În consecinta, vom încerca în cele ce urmeaza sa prezentam pe scurt o imagine globala si 
comprehensibila a formarii initiale a Grefierilor în Spania. În acest sens, vom folosi drept referinta 
ultimul program de formare elaborat de Centrul de Studii Juridice pentru cursul 2007-2008, 
corespunzând celui de-al 35-lea an universitar al Grefierilor.     
 
Dupa cum am mentionat mai sus, formarea initiala a Grefierilor spanioli este o misiune încredintata 
Centrului de Studii Juridice, un organism autonom subordonat Ministerului Justitiei si care, 
conform Statutului sau, precum si Legii Organice privind Autoritatea Judiciara, este responsabil 
pentru selectia si formarea diverselor departamente din cadrul Administratiei Justitiei.  
 
Obiectivul final al formarii initiale este conturarea profilului unui functionar public activ, care sa fie 
caracterizat prin simt critic, autonomie si independenta intelectuala, implicat în problemele 
publicului general si devotat promovarii valorilor si principiilor constitutionale.  
 
Pe lânga bagajul teoretic considerabil pe care, dupa cum am mentionat anterior, studentul îl detine în 
momentul admiterii la Centrul de Studii Juridice, este asigurata formare suplimentara, care include 
atât abilitati si aptitudini practice esentiale pentru executarea curenta a activitatii sale, cât si continut 
cultural larg si interdisciplinar. Pe scurt, obiectul cursului de formare initiala este de a consolida 
cunostintele deja asimilate, de a le completa si de a le aplica în practica, precum si de a le asigura 
studentilor accesul la alte obiecte de studiu care, desi sunt necesare pentru activitatea lor 
profesionala, nu sunt incluse în programul de examinare publica. În acest mod, integrarea în primul 
loc de munca este mai usoara.  
 
Îndrumarea în cadrul cursurilor de formare initiala este, în consecinta, eminamente practica. Astfel, 
aspectele teoretice care sunt predate în cadrul cursului au rolul de a focaliza obiectul de studiu astfel 
încât profesorii sa îsi bazeze cursurile pe cazuri reale legate de competentele atribuite Organismului 
Suprem al Grefierilor. 
 
Planul de studiu si continutul acestuia este structurat în trei module. Primele doua sunt derulate 
simultan si constituie etapa teoretico-practica. Al treilea modul urmeaza dupa acestea si reprezinta 
stagiul practic.  
 
Programele propuse de profesori pentru fiecare domeniu al subiectului sunt supuse aprobarii sefului 
de Studii al Centrului. 
 
Metodologia folosita în orele teoretico-practice din acest modul este de preferinta cea de dezvoltare 
practica a fiecarui proces. Pentru ca aceste cursuri sa fie utile pentru verificarea studentilor în mod 
constant, evaluarea este continua, fiind realizata prin teste date de profesori saptamânal.    
 
Având un continut deosebit de variat, obiectele de studiu din cadrul primului modul sunt 
diferentiate în cursuri ordinare, suplimentare si instrumentale.  
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OBIECTE DE STUDIU ORDINAREOBIECTE DE STUDIU ORDINAREOBIECTE DE STUDIU ORDINAREOBIECTE DE STUDIU ORDINARE. . . . Scopul acestora este de a introduce studentii în analizarea si 
solutionarea problemelor pe care le vor avea de rezolvat la începerea activitatii lor profesionale în 
birourile judiciare în care este posibil sa ajunga, Tribunalele de Prima Instanta si Instructia Penala.         
 
Fiecare obiect de studiu ordinar este predat de o echipa formata din mai multi profesori, care poate fi 
condusi si coordonate de unul dintre acestia.  
 
Obiectele de studiu predate sunt:  
 
- Drept CivilDrept CivilDrept CivilDrept Civil,    cu o durata totala de 40 de ore de curs40 de ore de curs40 de ore de curs40 de ore de curs; Drept Penal,  Drept Penal,  Drept Penal,  Drept Penal, cu o durata totala de 24 de ore de 24 de ore de 24 de ore de 24 de ore de 
curscurscurscurs;    Lege OrganicLege OrganicLege OrganicLege Organicaaaa,    axata pe analiza profilului Grefierului din punct de vedere constitutional si 
organic, în calitatea sa de garant al drepturilor fundamentale. Durata sa va fi de 24 de ore de curs24 de ore de curs24 de ore de curs24 de ore de curs. 
    
OBIECTE DE STUDIU SUPLIMENTAREOBIECTE DE STUDIU SUPLIMENTAREOBIECTE DE STUDIU SUPLIMENTAREOBIECTE DE STUDIU SUPLIMENTARE.    Scopul acestora este de a completa pregatirea 
viitorilor Grefieri în domeniile specializate ale dreptului.  
 
 Continutul lor general va fi centrat în principal pe actele de comunicare, impuls si executie. 
Durata lor va fi de 6 ore de curs 6 ore de curs 6 ore de curs 6 ore de curs pentru fiecare domeniu de drept. Vor fi predate în legaturi cu:  
 
           1. Drept contencios Drept contencios Drept contencios Drept contencios----administrativadministrativadministrativadministrativ.   
           2. Drept social Drept social Drept social Drept social. 
                                            3. Tribunale de Supraveghere a Penitenciarelor Tribunale de Supraveghere a Penitenciarelor Tribunale de Supraveghere a Penitenciarelor Tribunale de Supraveghere a Penitenciarelor.    
                                            4. Tribunale pentru Minori Tribunale pentru Minori Tribunale pentru Minori Tribunale pentru Minori. 
 
OBIECTE DE STUDIU INSTRUMENTALEOBIECTE DE STUDIU INSTRUMENTALEOBIECTE DE STUDIU INSTRUMENTALEOBIECTE DE STUDIU INSTRUMENTALE. Scopul acestora este de a completa pregatirea 
viitorilor Grefieri, acordându-le asistenta în îndeplinirea atributiilor lor.     
    
Principala activitate a acestei sectiuni consta în:  
 
Tehnici organizationale, management sTehnici organizationale, management sTehnici organizationale, management sTehnici organizationale, management si administrare aplicate peni administrare aplicate peni administrare aplicate peni administrare aplicate pentru Biroul Judiciar. Obiective si tru Biroul Judiciar. Obiective si tru Biroul Judiciar. Obiective si tru Biroul Judiciar. Obiective si 
performantaperformantaperformantaperformanta, , , , având o durata de timp de 16 ore de curs16 ore de curs16 ore de curs16 ore de curs;    
    
Tehnologii noi, Tehnologii noi, Tehnologii noi, Tehnologii noi, cu o durata de 16 ore de curs16 ore de curs16 ore de curs16 ore de curs.   
    
Cel DEDEDEDE----AL DOIAL DOIAL DOIAL DOILEA MODUL LEA MODUL LEA MODUL LEA MODUL –––– seminarii, conferint seminarii, conferint seminarii, conferint seminarii, conferinte, excursii, vizite e, excursii, vizite e, excursii, vizite e, excursii, vizite ––––    se desfasoara în acelasi 
timp cu primul modul, pe o perioada de doua luni în care studentii frecventeaza cursurile Centrului 
de Studii Juridice, în vederea aprofundarii obiectelor de studiu care, date fiind importanta, 
complexitatea si frecventa cu care sunt puse în practica, necesita o analiza si un studiu mai specifice. 
În plus, la Centru studentii sunt familiarizati cu raporturile oficiale legate de îndeplinirea atributiilor 
detinute în calitate de Grefieri si de asemenea interactioneazi cu alti specialisti cu care li se va 
solicita sa colaboreze în viitoarea lor cariera profesionala. 
 
Seminariile Seminariile Seminariile Seminariile au o durata cuprinsa între 4 s4 s4 s4 si 6 ore de cursi 6 ore de cursi 6 ore de cursi 6 ore de curs,    în functie de obiectul de studiu. De 
exemplu, pentru anul universitar 2007/08, vor fi organizate seminarii despre Declaratia drepturilor Declaratia drepturilor Declaratia drepturilor Declaratia drepturilor 
cetatcetatcetatcetateanului, Statistici Judiciare, Stabilirea cheltuielilor judiciareeanului, Statistici Judiciare, Stabilirea cheltuielilor judiciareeanului, Statistici Judiciare, Stabilirea cheltuielilor judiciareeanului, Statistici Judiciare, Stabilirea cheltuielilor judiciare, ajungerea la acorduri, Violent, ajungerea la acorduri, Violent, ajungerea la acorduri, Violent, ajungerea la acorduri, Violenta în a în a în a în 
familie, ca urmare a familie, ca urmare a familie, ca urmare a familie, ca urmare a ultimelor dezvoltari legislative ale sistemului juridic spaniol.  
 
ConferintConferintConferintConferintele vor aborda ele vor aborda ele vor aborda ele vor aborda obiecte de studiu care contribuie la pregatirea umanistica si culturala a 
Grefierilor la locul de munca, precum: 
 

- Inspectia Birourilor Judiciare si a tribunalelor. 
- Apararea juridica a statului. 
- Calitatea, eficacitatea si eficienta Administratiei Justitiei. 
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- Medicina Legala. 
- Secretarul Judiciar si Mass Media. 
- Cinematografie si Lege. 

 
În fine, al doilea modul este completat cu excursii sau viziteexcursii sau viziteexcursii sau viziteexcursii sau vizite,    având rolul de a familiariza studentii 
cu institutiile implicate în activitatea lor zilnica. Acestea sunt organizate pe întreaga durata a 
cursului, studentii fiind împartiti în grupuri considerate adecvate, în functie de locul care urmeaza a 
fi vizitat. În cursul din perioada 2007/08, sunt planificate vizite la LaborLaborLaborLaboratoarele Politiei Judiciare atoarele Politiei Judiciare atoarele Politiei Judiciare atoarele Politiei Judiciare 
(Garda Civila sau Polit(Garda Civila sau Polit(Garda Civila sau Polit(Garda Civila sau Politiiiia Nationalaa Nationalaa Nationalaa Nationala)))), Institu,iile Penitenciarelor si Institutul de Medicina , Institu,iile Penitenciarelor si Institutul de Medicina , Institu,iile Penitenciarelor si Institutul de Medicina , Institu,iile Penitenciarelor si Institutul de Medicina 
Anatomico LegalaAnatomico LegalaAnatomico LegalaAnatomico Legala din Madrid, printre altele din Madrid, printre altele din Madrid, printre altele din Madrid, printre altele.     
 
Al treilea modulAl treilea modulAl treilea modulAl treilea modul:    Studentii efectueaza, timp de patru luni, stagii supravegheate în Birourile 
Judiciare. 
 
Îndrumatorii sunt selectati de Centrul de Studii Juridice, dupa oferta corespunzatoare, tinându-se 
cont de criterii legate de vechime, experienta profesionala si functiile specifice pe care le pot 
îndeplini la data numirii lor si fiecare îndrumator se va ocupa de cel mult doi Grefieri.  
 
În calitate de colaboratori ai Centrului, îndrumatorii grefierilor trebuie sa trimita rapoarte lunare în 
care este prezentata activitatea desfasurata de Grefieri la locul de desfasurare a stagiului.  
 
La rândul lor, studentii trebuie sa prezinte lunar un raport Centrului de Studii Juridice, care sa 
reflecte în mod fidel diferitele activitati derulate în departamentul judiciar specific.  
 
Ultimul subiect pe care îl vom discuta este legat de EVALUAREA EVALUAREA EVALUAREA EVALUAREA formarii initiale. Evaluarea 
etapei teoretico-practice consta din media obtinuta la evaluarile permanente realizate în cadrul 
fiecarui obiect de studiu si pâna la examenul final, care va cuprinde un test grila final pregatit de 
personalul didactic.  
 
Evaluarea stagiilor va consta din evaluarea continutului rapoartelor transmise de Grefieri în cursul 
stagiilor si a rapoartelor trimise de Îndrumatorul Grefierului, la finalul perioadei amintite.  
 
Calificativul final Calificativul final Calificativul final Calificativul final al fiecarui student este reprezentat de media obtinuta la cursul teoretico-practic si 
cea a stagiilor care vor fi adaugate celei obtinute în etapa examinarii publice, fiind posibila prin 
aceasta aparitia unor variatii în sistemul de notare.   
 
În ultimul rând si pentru a încheia interventia noastra, ne vom referi pe scurt la formarea continua a 
Grefierilor. Aceasta este asigurata sub forma unui sistem voluntar de perfectionare continua.  
 
În 2006, au fost organizate 19 cursuri si un total de 567 de persoane au participat la cursurile de 
formare continua.  
 
În 2007, cererea din ce în ce mai mare de cursuri de formare a dus la cresterea numarului de activitati 
la 30, fiind obiecte de studiu deosebit de importante precum violenta între sexe, colaborarea juridica 
internationala, apararea proprietatii intelectuale si noul birou judiciar.  
 
 


