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B INE AȚI VENIT ÎN TÂRGU MUREȘ !  

Având o populaţie de 144.806 locuitori, municipiul Târgu Mureş este reşedinţa judeţului 

Mureş. Teritoriul de azi a municipiului a constituit din vechi timpuri un leagăn de străveche 

civilizaţie umană, începând cu epoca neolitică, până în perioada feudală timpurie (sec. IX-XIV), 

când se fac cunoscute primele menţiuni documentare a localităţii. În prima jumătate a secolului 

XVI se remarcă între oraşele înfloritoare din Transilvania ca un important centru al producţiei 

meşteşugăreşti şi al schimburilor comerciale. Ca o aducere aminte a istoriei zbuciumate pe care a 

traversat-o oraşul şi a luptei locuitorilor săi de a se apăra, avem astăzi în centrul urbei Cetatea 

Medievală care a evoluat de la primele fortificaţii de secol XV, fiind întărită în timpul voievodului 

Stefan Bathory (1492) şi apoi reconstruită în forma actuală între anii 1603-1653. 

Municipiul Târgu Mureş este un centru de excelență în domeniul sănătății nu doar la 

nivelul judeţului, ci unul recunoscut la nivel naţional şi internaţional prin calitatea şi gradul de 

specializare al actului medical. Deasemenea, orașul este un important centru universitar în care 

funcţionează universităţi de tradiţie precum Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 

Universitatea Petru Maior Târgu Mureş și Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureş. 

Spaţiul urban tîrgumureşean este deţinătorul unui patrimoniu arhitectural variat, turiştii 

putând vizita monumente din perioada medievală, renascentistă, barocă şi, în special, din 

perioada „Art Nouveau”. Dintre acestea amintim ansamblul urban „Piaţa Trandafirilor” care este 

considerată o „emblemă” a oraşului, fiind însuşită ca atare de locuitori şi vizitatori, Cetatea 

Medievală, Piaţa Teatrului, Palatul Culturii, Biblioteca Teleki-Bolyai, Tabla Regească. 
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„F IAT JUSTITIA ”  –  ISTORIC  

„Fiat Justitia” este un concurs de pledoarii destinat studenților pasionați de științele 

juridice. Concursul abordează și supune discuției probleme specifice drepturilor omului, având 

structura unui „moot court”, simulat în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Scopul 

concursului este unul complex. Pe de o parte se urmărește promovarea principiilor și valorilor 

europene în ceea ce privește protecția juridică a drepturilor omului, oferind un cadru competitiv 

în care studenții pot să își consolideze cunoștințele în acest domeniu devenit imperativ în 

portofoliul oricărui jurist modern. Pe de altă parte, concursurile de gen „moot court” oferă șansa 

participanților de a dobândi și a își exersa calitățile oratorice într-un cadru oficial și antrenant. 

Totodată, un scop important al acestui concurs este de a facilita comunicarea între studenți, 

reușind adesea să funcționeze ca un liant pe care timpul a dovedit că îl poate suda în prietenii de 

lungă durată. 

Ediția de anul acesta este una jubiliară, împlinindu-se 10 ani de la debutul concursului de 

pledoarii, a cărui primă ediție a avut loc în anul 2001. Speța supusă spre analiză este una deosebit 

de complexă, ce atinge un domeniu vast de probleme și de arii disciplinare de stringentă 

actualitate în mediul european și internațional.  

La ediția a X-a a Concursului „Fiat Justitia” au dau curs invitației noastre 10 echipe de la 

cele mai prestigioase universități din România și Republica Moldova. 
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FONDATORUL „F IAT JUSTITIA”  

 

Întreaga gratitudine, dar și gânduri de succes în calea pe care o urmează, mi se îndreaptă 

către aceste generații de juriști, studenți și foști studenți, care creează o punte universitară între ei, 

însoțind tinerețea și frumusețea anilor lor, cu prietenia, jocul, munca, competiții și comunicarea 

responsabilă.  

Interesul studenților de a se perfecționa și a comunica între ei a demonstrat în ultimii ani 

configurarea unor pârghii și module cel puțin la fel de eficiente precum metodele tradiționale de 

învățare, ceea ce evidențiază atât spiritul noii generații, de auto-perfecționare, dar și capacitatea 

de schimbare inevitabilă a acestuia. 

Deasupra întregii motivații și întregului fenomen, pe care, în zilele acestea la Târgu Mureș 

- secvențelor faptice care i se subsemnează - îl vom denumi simbolic „Fiat Justitia”, cred că este 

necesar să li se alăture bucuria, surâsul și delicatețea comunicării, necesare întotdeauna pentru 

crearea unui fapt pozitiv. 

Mr. X 
Președintele onorific al Cercului Studențesc 

 „Ius Iuventutis”



 

 

SECRETARIAT  

 
Lector univ. dr. Adrian BOANTĂ 

Președinte onorific al Cercului 
Studențesc 

„Ius Iuventutis” 

Prof. lector Adrian Boantă este unul din părinții 
fondatori ai cercului „Ius Iuventutis” și președinte 
onorific de la înființarea acestuia în anul de grație 2001. 

 
Raul MIRON 

Președintele în funcție a Cercului 
Studențesc 

„Ius Iuventutis” 

Dedicat concursurilor de tip mooting în special și 
manifestărilor academice studențești în general, Raul 
Miron, pentru al treilea an consecutiv, se aflăîn 
comitetul de organizare a concursului, având și în acest 
anmisiunea de a găzdui cu maximă diligență nevoile 
participanților. 

 

 
Diana CHIBULCUTEAN 

Membru al Comitetului de 
Organizare al concursului 

„Fiat Justitia 2014” 
 

Studentă în anul II la specializarea Drept, Diana este o 
fire organizată, ambițioasă și perfecționistă, pasionată de 
științele juridice și de literatură. Principala ei sarcină 
este de a se asigura că desfășurarea concursului va crea o 
experiență de neuitat pentru voi. 
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SECRETARIAT  

 

 
Iulia DAVID 

Membru al Comitetului de 
Organizare al concursului 

„Fiat Justitia 2014” 
 

Echilibrând în perfectă armonie rigurozitatea, ambiția și 
căutarea desăvărșirii în fiecare sarcină întreprinsă cu 
neconvenționalul, curiozitatea și energia nesecată, Iulia, 
studentă în anul II la Drept, este unul dintre  pilonii 
centrali ai constructiei „Fiat Justitia 2014”, cu misiunea 
declarată de a face participarea voastră una de excepție. 

 

 
 

Ioana PRECUP 
Membru al Comitetului de 
Organizare al concursului 

 „Fiat Justitia 2014” 
 

Ioana, studentă în anul II la Drept, este o fire 
prietenoasă, orgolioasă, sociabilăși realistă. Îi plac 
lucrurile simple, natura și călătoriile. Știe să își apere 
obeictivele și nu îi este rușine să fie directă atunci când 
este convinsă că are dreptate. Crede în motto-ul căîn 
viață totul se poate rezolva, dacă nu acum, mâine, iar 
daca nici mâine, atunci în timp. Pe parcursul 
concursului va sta la dispoziția concurenților pentru a le 
oferi toate informațiile de care au nevoie. 
 

 
Nicoleta Ormenișan 

Fotograf 
 

Studentă în anul II la specializarea Finanţe-Bănci, 
Nicoleta va avea misiunea de a imortaliza fiecare 
moment al concursului. Cea mai mare pasiune a ei este 
fotografia, domeniu în care s-a remarcat și prin 
participarea la diverse competiții tematice. 



 

 

 
UNIVERSITĂȚILE  PARTICIPANTE  

 

 

 

 

 

 

• Universitatea „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia 

• Universitatea de Stat– Pitești 

• Universitatea Liberă Internațională din Moldova – Chișinău 

• Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu 

• Universitatea „Petru Maior” – Târgu Mureș 
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MEMBRII JURIULUI  

Mihai ȘANDRU- București 

-Profesor universitar la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”; arbitru la Curtea de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Șef Departament la 
Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română. 

Mihaela VASIESCU – Târgu-Mureș 

-Președinte al Secției Penale și pentru cauze cu minor și familie, Curtea de Apel Târgu Mureș, doctor 
în drept. 

Cătălin GIULESCU - București 

-Șef al Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

Florin DIMA– Târgu-Mureș 

-Președintele Curții de Apel Târgu-Mureș. 

Laura CODREA – Târgu-Mureș 

-Avocat în Baroul Mureș, absolvent al Universității „Petru Maior”, fost președinte al cercului de drept 
„Ius Iuventutis”. 

George IONESCU - București 

-Partener senior în cadrul firmei de avocatură Ionescu și Sava; expert în litigii și metode alternative 
de soluționare a diferendelor în special arbitraj și mediere. 

Irina ALEXE - București 

-Șef al Departamentului Relația cu Parlamentul în cadrul Ministerului Administrației și Internelor. 

Vlad LĂCĂTUȘU – Târgu-Mureș 

-Consilier juridic, inspector Primăria Târgu-Mureș; a reprezentat România la concursul 
internațional „Telders” în anul 2010 în Olanda; președinte a Comitetului de Organizare al 
concursului „Fiat Justitia”, ediția a VII-a, 2010. 

Tudor Ioan NISTOR - București 

-Avocat stagiar în cadrul firmei Wolf Theiss. 
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MEMBRII JURIULUI  

AndreiPALADE – Târgu-Mureș 

-Câștigător al concursului „Oxford International Model United Nations" în 2011; câștigător al 
conferinței internaționale „Student’s Spring” în 2011; premiat la concursul internațional „Telders 
International Law Moot Court Competition” în 2012; organizator și președinte de juriu la „Cambridge 
University International Model United Nations” în 2012. 

Leda PANAIOT - București 

-Consilier juridic principal E.O.N. România; premiantă a conferinței internaționale „Student’s 
Spring” în anul 2009; a reprezentat România la concursul internațional „Telders”. 

Constantin NEDELCU - București 

-Consilier în cadrul MAI, expert în spațiul Schengen. 

Daniel VALE – Târgu-Mureș 

-Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș; a reprezentat România la concursul 
internațional „Telders” 2007. 

Raul MAZILU - Timișoara 

-Laureat al mai multor concursuri internaţionale la Cambridge, Oxford şi Paris; locul I la nivelul 
Europei Centrale și de Est și locul nouă mondial la concursul ”World Human Rights Court 
Competition”, Africa de Sud; premiul I pentru cel mai bun pledant dintr-o țară non-francofonă la 
concursul Rosseau. 

Laura CRĂCIUNEAN - Sibiu 

-Lector doctor Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, team coach Telders, expert drept internațional 
public. 

Luminița GABURA- Chişinău 

-Premiată în cadrul Galei Studenților Originari din Republica Moldova, participantă la numeroase 
concursuri internaționale de tip moot court; studentă la drept, anul IV. 

Horațiu RUSU - Sibiu 

-Lector doctor Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, expert drepturile omului. 

Horațiu Hădărău – Târgu-Mureș 

-Avocat Barou Mureș;  
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ECHIPE PARTICIPANTE  

AD VICTORIAM – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

1. VINTILĂ Adela Ileana 

2. BLAJIU Adelina 

DRACO – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău 

1. IARMALIUC Petru 

2. CHIRTOACA Ion 

3. CIUCAȘ Dumitru 

EX OSSIBUS ULTOR – Universitatea din Pitești 

1. ROȘOI Robert Florin 

2. PETRE Larisa Gabriela 

FILII JUS - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș 

1. MOLDOVAN Răzvan Cristian 

2. STAN Carmen Ionela 

3. ȚIRIEC Kinga - Brigitta 

LEGIO I ADIUTRIX - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș 

1. URSA Cistian 

2. SUCIU Alex 

3. TRAȘCĂ Doina Cristina 

QUATTRO - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș 

1. COMAN Alexandru 

2. MOLDOVAN Alexandra Sorina 

3. LUMPERDEAN Mihai Sebastian 



 

13 

 

 
ECHIPE PARTICIPANTE  

THEMIS - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș 

1. FEURDEAN Ioana Veronica 

2. SUCIU Maria Raluca 

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 - Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba – Iulia 

1. ȘTEFAN Andreea-Iulia 

2. TODORESCU Ioana Maria 

3. IVAN Gabriela 

VERIBUS UNITIS – Universitatea din Pitești  

1. GRAURE Ionuț Alexandru 

2. ANGHEL Mihaela Mirela 

W124 - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș 

1. ȘUMĂLAN Hilda 

2. GILYEN Robert 
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PROGRAMUL CONCURSULUI

 

 

 
Vineri 

 
21martie 2014 

12:00 – 18:00 Cazare Pensiunea DUNCA 

19:00 – 19:30 Înregistrare 

19:30 – 20.00 Festivitate de deschidere – Aula „Tudor Drăganu” 

20:00 – 20:30 Cocktail 

20:30 – 21:00 Ședință tehnică 

21:00 – 22:00 Suport tehnic 

 
Sâmbătă 

 
22martie 2014 

7:30 - 8:30 Micul dejun – Pensiunea DUNCA 

8:30 – 9:00 Înregistrări tardive / Ședință tehnică judecători 

9:00 – 10:45 Pledoarii – Universitatea „Petru Maior” bloc C 

11:00 – 12:45 Pledoarii – Universitatea „Petru Maior” bloc C 

13:00 – 13:45 Pauză de masă 

14:00 – 15:45 Pledoarii – Universitatea ”Petru Maior” bloc C 

18:30 – 20:00 Anunțarea finaliștilor la Pensiunea DUNCA 

20:00- ... Cocktail/Party 

 
Duminică 

 
23martie 2013 

9:00 – 10:00 Micul dejun – Pensiunea Dunca 

11:00 – 13:00 Finala – Curtea de Apel Târgu-Mureș 

13:00 – 13:30 Deliberarea juriului 

14:00 Festivitatea de premiere 
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DESFĂȘURĂTOR  

 

 
Vineri  

Vă invităm la festivitatea de deschidere care va avea loc în aula 

„Tudor Drăganu” a Universităţii „Petru Maior” începând cu ora 

19:30. Pentru a vă răspunde la orice nelămurire privind 

desfăşurarea concursului, după deschiderea oficială va urma o 

şedinţă tehnică. După întoarcerea la pensiunea Dunca vă vom 

sta la dispoziţie cu suportul nostru tehnic. Ca să fiţi în formă a 

doua zi, vă lăsăm seara la dispoziţia dumneavoastră. 

Sâmbătă 

Sâmbătă dimineaţa între orele 8:30 şi 9:00 echipele care au ratat 

înregistrarea de vineri au posibilitatea să se înregistreze. După 

desfăşurarea rundelor de pledoarii, vă invităm la o plimbare prin 

centrul boem al oraşului. 

Începând cu orele 18:30 va avea loc cina festivă lapensiunea 

Dunca, unde se vor anunţa finaliştii. Totodată, cina festivă este 

un prilej de socializare între membrii echipelor, dar şi o 

oportunitate de a cunoaşte judecătorii care v-au evaluat pe 

perioada concursului. Toate eforturile şi munca asiduă care aţi 

depus-o în timpul zilei urmează a fi răsplătită cu o distracţie pe 

cinste! 

Duminică  

Vă invităm să susţineţi cele două echipe finaliste înMarea 

Finală ce se va desfăşura în incinta Curţii de Apel Târgu Mureş. 

După încheierea pledoariilor şi deliberările judecătorilor va 

avea loc festivitatea de decernare a premiilor de unde, vă 

promitem că nimeni nu va pleca cu mâinile goale! 

Vă dorim şi ne dorim să ne bucurăm împreună de o experienţă 

de neuitat! 
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REPARTIZAREA  RUNDELO R DE PLEDOARII  

 

Sala 
Prima rundă de pledoarii 

9.00 - 10.45 

A doua rundă de pledoarii 

11.00 - 12.45 

A treia rundă de pledoarii 

14.00 - 16.00 

 C 19 

Ad Victoriam  W 124  Viribus Unitis 

Quattro  Themis  Filii Jus 

C 27 

Viribus Unitis  Ad Victoriam  W 124 

Universitatea 1 Decembrie 
1918 - Alba Iulia 

 Filii Jus  Draco 

C 29 

Legio I Adiutrix  Viribus Unitis  Ad Victoriam 

Draco  Quattro  Ex Ossibus Ultor 

C 38 

W 124  Legio I Adiutrix  Legio I Adiutrix 

Ex Ossibus Ultor  
 

Universitatea 1 Decembrie 
1918 - Alba Iulia 

 
 

Themis 
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MULȚUMIRI  SPECIALE  

  

 Dorim să adresăm mulțumiri speciale celor care au susținut eforturile materiale și de 

logistică pentru organizarea acestui concurs:  

Academia Română de Drept și Afaceri Europene 

Antena 1 Tîrgu Mureș 

Asociația Grigore Ploeșteanu 

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative 

Fundația „Pro Iure” 

Infolegal.ro 

Institutul European din România 

Juridice.ro 

Universitatea „Petru Maior” 

 
 Totodată, le mulțumim tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în coordonarea 

echipelor și persoanelor care au răspuns invitației noastre de a evalua si juriza concurenții. 

 Nu în ultimul rând, sincere felicitări tuturor participanților pentru efortul depus! 

Parteneri  
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DATE DE CONTACT ȘI  INFORMAȚII  UTILE  

 
Comitetul de organizare: 
 
Raul MIRON             -Președintele Cercului „Ius Iuventutis” 
    Tel: 0744 323 806 
    E-mail: raul.m.miron@gmail.com 

 
Diana CHIBULCUTEAN -Membru al Comitetului de Organizare 
    Tel: 0741 941 426 
    E-mail: diana.chibulcutean@gmail.com 
 
Iulia Diana DAVID  -Membru al Comitetului de Organizare 

Tel: 0745 822 167 
E-mail: iulia.diana.david@gmail.com 

 
 
Adrese utile: 
 
Pensiunea DUNCA  -Localitatea Corunca, Nr. 6A (Șoseaua Târgu-Mureș – Sighișoara, 

km 3) 
 
Aula „Tudor Drăganu” -Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, 

Str. Livezeni Nr. 69, Tîrgu Mureș 
    
Curtea de Apel   -Str. Justiției Nr.1, Târgu-Mureș  
Târgu-Mureș 
 
Companii de taxi: 
 
Taxi Cornișa    -Tel: 0265 204 943/0265 211 111 
   
Cristi Taxi    -Tel: 0265 204 949 
   
Taxi Transaldea   -Tel: 0265 204 941 
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