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EdiŃia din 2012 a Concursului de Procese Simulate organizat de Facultatea de 
Drept şi ŞtiinŃe Administrative a UniversităŃii din Craiova în colaborare cu AsociaŃia 
Europeană a studenŃilor în  Drept (ELSA) are ca obiect dezbaterea unei speŃe de drept 
penal. 

Calendarul concursului a fost următorul: 
a)  23 aprilie- 4 mai 2012, înscrierea echipelor concurente; 
b) 14-17 mai 2012, depunerea concluziilor scrise ,în două exemplare; echipa care nu 
depune concluziile scrise în termen este descalificată 
c)  21-22 mai 2012  ora 1400 anunŃarea echipelor care s-au calificat pentru etapa finală;  
d) 25 mai 2012, susŃinerea pledoariilor în faŃa ,,instanŃei de judecată’’ 
e) 28 mai ora 13.30 anunŃarea clasamentului şi festivitatea de premiere 
     Din juriu au făcut parte următoarele cadre didactice de la Facultatea de Drept şi 
ŞtiinŃe Administrative a UniversităŃii din Craiova: Conf.univ.dr. Ruxandra Răducanu, 
Prof.univ.dr. Horia Diaconescu, Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu. Din partea organizaŃiei 
studenŃeşti ELSA s-au ocupat de organizarea concursului studenŃii: Popescu Andreea şi 
Darach AncuŃa. 

Scopul concursului este dezvoltarea abilităŃilor practice ale studenŃilor şi a lucrului 
în echipă. 

S-au înscris 6 echipe formate din 2-4 studenŃi. 
Concursul s-a desfăşurat în două etape: etapa probei scrise şi etapa probei orale. 
Pentru proba scrisă echipele au prezentat ,,concluzii’’ cu argumentele care susŃin 

interesele fiecarei părŃi (inculpat şi parte vătămată). În urma evaluării au trecut de proba 
scrisă 2 echipe care s-au pregătit în vederea susŃinerii pledoariilor în proba orală. Proba 
orală s-a desfăşurat la sediul CurŃii de Apel Craiova în data de 25 mai 2012 ora 1400. În 
urma tragerii la sorŃi s-a stabilit ordinea în care echipele îşi vor susŃine pledoariile. Cele 
două echipe au fost formate din următorii studenŃi: 

ECHIPA 1 
Macsut Alexandra 
Trăistaru Andra 
Chisamira Bogdan 
Hîrzoiu Carla 

ECHIPA 2 
Gulin Cătălina 
NiŃuleasa Lucian 
Morcov Mirel 
Goşa Georgeta Alexandra 

Proba orală a constat în susŃinerea pledoariei pentru apărarea intereselor părŃii 
reprezentate de fiecare echipă, apoi rolurile s-au inversat. Pe parcursul probei orale s-a 
urmărit modul în care studenŃii şi-au însuşit cunoştinŃele teoretice şi stăpânesc limbajul şi 
teminologia juridică, dar şi felul prezentării şi susŃinerii orale a argumentelor invocate, şi, 
bineînŃeles, capacitatea de convingere a juriului şi de impunere a propriilor argumente, 
dar şi felul în care aceste argumente au fost justificate şi întemeiate pe litera şi în spiritul 
legii. Un alt element pe care juriul l-a avut în vedere a fost maniera în care cunoştinŃele 
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teoretice au fost aplicate şi exploatate de către concurenŃi într-un caz practic concret, 
urmărind abilitatea fiecărui concurent de a îmbina teoria cu practica şi de a-şi transpune 
în elementele de fapt ale speŃei argumentele teoretice. 

Evaluarea finală a avut în vedere analiza mai multor aspecte, cum ar fi: gradul de 
cunoaştere şi înŃelegere a speŃei, analiza problemelor de drept, structurarea argumentelor 
şi stilul. În urma acestei evaluări, clasamentul final a fost următorul: 

Locul I: echipa formată din Gulin Cătălina, NiŃuleasa Lucian, Morcov Mirel, Goşa 
Georgeta Alexandra 

Locul II: echipa formată din: Macsut Alexandra, Trăistaru Andra, Chisamira 
Bogdan, Hîrzoiu Carla 

Analizând modul de prezentare a fiecărui concurent juriul a acordat un premiu 
individual pentru “Cea mai bună pledoarie” studentei Trăistaru Andra care s-a remarcat 
în etapa finală prin stilul concis, elocvenŃă, structurarea logică a argumentelor şi prestanŃa 
susŃinerii. 

 
 

 

 


