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The Courtroom of the Supreme Court of the United States 

 

 
CONCURSUL DE PROCESE SIMULATE PE DREPT 

COMERCIAL 
 
 
NUMELE PROIECTULUI/PROGRAMULUI: Concurs de 

Procese Simulate / Moot Court Competitions / MCC pe Drept 

Comercial. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI/PROGRAMULUI: 

 

Obiective: Proiectul concursului de procese simulate îşi propune 

realizarea unei veritabile punţi între teorie şi practică pentru studenți.  
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Concursurile de Procese Simulate (Moot Court Competitions) sunt deja o 

tradiţie în SUA şi în multe ţări europene.  

Scopul lor este acela de a desăvârşi educaţia juridică a studenţilor 

Facultății de Drept, punându-i în situaţia de a aplica noţiunile teoretice, 

de a-şi dezvolta abilităţile oratorice şi tehnica argumentării. 

 

Profesor Responsabil al Proiectului/Programului:  

Lector univ. dr. Luminița Tuleașcă, titular al cursurilor de Drept 

Comercial 1 si 2 și Dreptul Comerțului Internațional. 

Profesori Membri ai Proiectului/Programului:   

Lector univ. dr. Andrei Savescu, titular al cursurilor de Drept Civil 1 si 2. 

Asist. Univ. drd. Anca Balasoiu, titular al seminarului de Drept 

Comercial 1 si 2.   

Asist.univ. Claudia Son, titular al seminarului de Drept Comercial 1 si 2.   

Durata: Proiectul se poate întinde pe o durată de 20- 60 zile. 

 

Buget: Profesorul Responsabil al proiectului/Programului va proiecta 

bugetul ce se asigura de catre universitate, care include: 

- materiale promoţionale: afişe fluturasi, program, diplome, festivitatea de 

premiere. 
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PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

Data finalei: 27.04.2013 

Locaţie: sala de judecată a Secției Comerciala din cadrul Curții de Apel 

București sau Tribunalului București. 

Participanţi :      

Studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Româno-

Americană iar, in runda finala, si studenti ale altor Facultati de Drept din 

Bucuresti si din Romania; 

Componenţa : echipe formate din câte un judecător precum şi câte doi 

avocaţi pledanţi. Echipele vor fi completate cu un grefier comun. 

Juriu : Concursul va fi jurizat de către  profesori universitari în runda 

interna, de profesorii responsabili și membrii ai programului iar, in runda 

finala, juriul va fi compus din cate un reprezentant al fiecarei universitati 

participante la competitie.  

 

Regulamentul Concursului: 

Concursul este împărţit în două runde: runda întâi/interna şi runda finală.   

În prima runda, interna, a concursului vor concura toate echipele, iar 

pentru runda finală va fi selectionata o echipa, castigatoare a rundei intai. 

 

Începând din luna martie : promovarea concursului. Acesta este destinat 

numai studenţilor din anul III. 

 

Materia va cuprinde: instituţia comertiantilor/profesionistilor 

comercianţi, dreptul societăţilor comerciale, teoria obligaţiilor comerciale, 

contracte special comerciale. 

 

 

I.   Prima Runda  - Runda interna 

 

1.   Perioada de înscrieri – 15 – 30 martie 2013, la profesorul 

responsabil: luminita.tuleasca@tuleasca.com 
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2.  31. 03. 2013 - Întâlnire pentru comunicarea echipelor si desemnarea 

grefierului.  

Fiecare echipă este formată din 2 avocaţi pledanţi şi câte 1 judecător  

- în total 3 studenţi/echipă; alegerea se va realiza prin tragere la 

sorti. 

 

3.  31 martie 2013 - Furnizarea speţelor participanţilor de către 

profesorul responsabil al programului.  

Fiecare echipă va primi o speţă de drept comercial, cu un nivel de 

dificultate mediu, destinat rezolvării de către studenţii anului III. 

 

4.  10. 04. 2013 - Trimiterea memoriilor.  

Fiecare speţă va fi argumentată din perspectiva reclamantului sau 

pârâtului, respectiv a judecatorului în scris, în cadrul unui memoriu 

detaliat, sub forma concluziilor scrise. 

 

5.  13. 04. 2013 - Desfăşurarea proceselor simulate – sustinerea 

memoriilor si alegerea echipei castigatoare 

În această fază echipele vor susţine o pledoarie de [10] de minute fiecare 

avocat, urmată de replică de maxim [5] minute fiecare avocat, conform 

normelor de procedură.  

Fiecare judecator își pronunță hotărârea imediat dupa pledoariile 

avocaților din fiecare echipă. Cei care vor concur pentru judecatori vor 

avea acelasi timp la dispozitie pentru a motiva speta, conform 

reglementarilor in vigoare, dar vor lua in considerare, pe loc si pledoariile 

partilor. 

Echipa aleasa va fi anuntata in cel mai scurt timp. 

Juriul va alege cea mai buna echipa care va participa la runda finală a 

concursului. 
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II. 27. 04. 2013 - Runda finală  -  Concursul inter-universitar de 

procese simulate in materia dreptului comercial. 

 

Sub indrumarea profesorului responsabil al programului, studentii 

câstigatori ai rundei interne a concursului de procese simulate pe drept 

comercial,  vor reprezenta Universitatea Româno-Americană la competiția 

inter-universitara de procese simulate în materia dreptului comercial. 

Speţele vor fi prezentate în comun studenţilor aleşi pentru etapa finală, 
înainte de susţinere, în data de luni, 22.04.2013. 

Etapa va avea două runde, în prima concurând toate echipele, iar în runda 
finală se vor alege 2 cele mai bune echipe şi 2 cei mai buni judecători, 
astfel cum vom arăta mai jos: 

A) În prima rundă: Speţele prezentate anterior studenţilor vor fi 
amestecate urmând ca să fie trasă la sorţi câte una pentru fiecare 
echipă + judecător.  

Mai înainte, se vor alege dintre cei 2 avocaţi pledanţi ale fiecărei 
universităţi participante cine va avea rolul  reclamantului şi cine 
al pârâtului. 

În această fază echipele vor susţine o pledoarie de [20] de minute 
urmată de replică de maxim [5] minute fiecare conform normelor 
de procedură.  

Juriul va alege cele mai bune 2 echipe şi cei mai buni 2 judecători 
care vor participa la runda finală a concursului. 

B) Runda a doua se va desfăşura după aceleaşi reguli.  

Din speţele rămase se vor alege câte una pentru cele 2 echipe 
promovate urmând ca acestea să le susţină. Echipele vor avea la 
dispoziţie timp de pregătire a susţinerii [1h]. 

Juriul va fi compus dintr-un reprezentat, cadru didactic, al fiecărei 
universităţi participante. 

Fiecare pledoarie va fi jurizata după 2 criterii: prezentarea 
argumentelor juridice şi reprezentaţia în faţa instanţei.  
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Premiile se vor acorda pentru cea mai bună echipă de reclamanţi şi 
cea mai bună echipă de pârâţi cât şi pentru cel mai bun judecător. Se va 
acorda un premiu şi pentru cel mai bun orator.  

Premiile vor fi decernate după runda finală. 
 

 


