
 
 

 

                              
 

 
 REGULAMENT 

NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 

Concursul Naţional de Procese Simulate – Drept Penal 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

1. Organizare 

(1) Concursul Naţional de Procese Simulate – Drept Penal (denumit în continuare Concursul) 

este o competiţie destinată studenţilor organizată de ELSA Timişoara în colaborare cu ELSA 

Arad. 

 

2. Selecţia participanţilor şi înscrierea echipelor 

(1) La Concurs poate participa orice student înscris în ciclul de licenţă al unei facultăţi de 

Drept aparţinând universităţilor din România. Selecţia participanţilor pentru Concurs se va 

face prin concursuri de procese simulate organizate la nivel local. 

(2) Echipele de câte 2 studenţi calificate de la concursurile organizate la nivel local trebuie 

să îşi exprime intenţia de a participa la Concurs prin e-mail la nmcc@elsa.ro până în data de 

7 aprilie 2013, ora 23.59. 

 

3. Desfăşurarea Concursului 

Concursul se desfăşoară în trei etape:  

(1) Etapa I constă în redactarea de memorii scrise pornind de la speţa publicată. Toate 

echipele câştigătoare ale competiţiilor organizate la nivel local concurează în etapa I. Fiecare 
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 echipă va redacta două memorii scrise, câte unul pentru fiecare parte în proces. Fiecare 

memoriu scris va fi evaluat de juriul Concursului cu un punctaj între 0 şi 100 puncte, 

conform criteriilor (i) – (iv) din articolul 7. Punctajul general al unei echipe din etapa I se 

calculează însumând punctajul pe care l-a primit prin evaluarea celor două memorii trimise. 

În etapa a II-a a Concursului se califică cele 8 echipe cu cele mai mari punctaje generale din 

etapa I. 

(2) Etapa a II-a (semifinala) constă în pledoarii orale, în faţa juriului Concursului, pe baza 

speţei publicate. Cele 8 echipe vor susţine cauza din perspectiva ambelor părţi la proces, pe 

rând,  pentru a asigura echilibrul competiţiei. Meciurile din semifinală se vor desfăşura la 

Arad şi la Timişoara, în paralel.  

În faza semifinalelor, fiecare echipă va fi punctată în cele două meciuri pe care le joacă pe 

baza criteriilor (i) – (v) din articolul 7. Cele două punctaje se cumulează, oferind un punctaj 

general fiecărei echipe. La finalul tuturor meciurilor din etapa a II-a, va fi desemnată o 

echipă câştigătoare în semifinala din Arad şi o altă echipă câştigătoare în semifinala din 

Timişoara – echipele cu punctajul general cel mai mare din clasamentul semifinalei din Arad 

şi, respectiv, clasamentul semifinalei din Timişoara.  

(3) Etapa a III-a (finala) constă în pledoarii orale pe baza unei a doua speţe, distinctă de 

speţa publicată pentru etapa I şi a II-a. Finala va fi disputată între echipa câştigătoare din 

etapa a II-a desfăşurată la Arad şi cea din etapa a II-a desfăşurată la Timişoara. În finală vor 

avea loc două meciuri – ambele echipe reprezentând, pe rând, fiecare parte din proces. 

Finala se desfăşoară la Curtea de Apel Timişoara. 

(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu Anexa I privitoare la desfăşurarea 

Concursului şi cu Anexa a II-a privitoare la meciurile etapei a II-a. 
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 4. Identificarea echipelor 

(1) În momentul înscrierii unei echipe conform articolul 2, aceasta va primi un număr de 

identificare unic ce va servi la anonimitatea memoriilor sale în evaluarea şi acordarea 

punctajelor din etapa I. 

 

5. Memoriile scrise 

(1) În etapa I, fiecare echipă trebuie să redacteze un memoriu scris în numele avocaţilor 

inculpatului şi un memoriu scris în numele Ministerului Public. 

(2) Fiecare memoriu scris va fi evaluat de juriul Concursului cu un punctaj între 0 şi 100 

puncte, fiecare dintre criteriile menţionate de articolul 7 la alineatele (i) – (iv) valorând câte 

25 puncte.  

(3) Punctajul general al unei echipe în etapa I se calculează însumând punctajele pe care le-a 

primit la evaluarea celor două memorii scrise. 

(4) Condiţiile de redactare ale memoriilor scrise sunt următoarele: 

a) Marginile paginii sunt: stânga - 3 cm, sus – 2 cm, jos – 2 cm, dreapta – 2 cm; 

b) Spaţiere între rânduri este de 1,5 linii; 

c) Aliniere paragrafelor se face între marginile din stânga şi dreapta (justified); 

d) Fontul utilizat este Times New Roman cu dimensiunea de 12 puncte, spaţierea 

normală a caracterelor şi utilizând diacriticele specifice; 

e) Numerotarea paginilor se face cu cifre arabe; 

f) Referinţele sunt trecute în josul paginii cu o numerotare unitară. 

(5) Memoriile scrise nu vor conţine niciun element de identificare a universităţii, a oraşului 

de provenienţă al echipei sau al membrilor echipei. 
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 (6) Memoriile scrise vor fi trimise în format PDF la adresa nmcc@elsa.ro în interiorul 

termenului de trimitere precizat în calendarul Concursului. Dacă trimiterea memoriilor nu 

este posibilă în format PDF, poate fi solicitată organizatorilor trimiterea în format DOC a 

celor două fişiere. 

(7) Memoriul aferent unei părţi în proces este redactat într-un singur fişier, nefiind 

admisibile fişiere multiple. Fişierele celor două memorii vor fi numite după formatul 

“[număr unic de identificare echipă] – [parte proces]” (spre exemplu, echipa ce primeşte 

numărul unic de identificare 03 va trimite două fişiere numite “03 – Minister Public” şi, 

respectiv, “03 – Inculpat”).  

(8) Nicio echipă nu poate adăuga, modifica, revizui sau şterge elemente din memoriile scrise 

ulterior trimiterii acestora prin e-mail.  

 

6. Pledoariile orale 

(1) Ordinea expunerii argumentelor orale în meciurile etapei a II-a şi a III-a este 

următoarea: 

Pledoarie Ministerul Public         7 minute 
Pledoarie Inculpat     7 minute 
Replică Ministerul Public    3 minute 
Duplică Inculpat     3 minute 
Întrebări Juriu     10 minute 

(2) În ziua etapelor a II-a şi a III-a, echipele vor trage la sorţi ordinea în care vor concura şi 

calitatea procesuală în fiecare meci. Procedura va fi organizată în prezenţa tuturor 

participanţilor. 
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 (3) Juriul va evalua pledoariile orale realizate de o echipă într-un meci cu un punctaj între 0 

şi 100 de puncte, fiecare dintre criteriile menţionate de articolul 7 la alineatele (i) – (v) 

valorând câte 20 puncte. 

(4) În timpul expunerii argumentelor orale, este interzisă comunicarea pledantului cu alte 

persoane decât juriul şi grefierul. 

(5) În timpul expunerii argumentelor orale de către partea adversă, este interzisă orice 

comunicare a membrilor echipei cu alte persoane. Comunicarea între membrii echipei se 

poate efectua doar în scris. 

 

7. Criterii de evaluare 

(1) Evaluarea memoriilor scrise şi a pledoariilor orale se va face luând în considerare: 

(i) capacitatea de identificare a faptelor relevante pentru interesul procesual urmărit şi 

interpretarea dispoziţiilor legale prin raportare la faptele descrise de speţă;  

(ii) capacitatea de argumentare juridică;  

(iii) coerenţa, claritatea şi stilul exprimării;  

(iv) nivelul de înţelegere a instituţiilor de drept penal invocate în cadrul pledoariilor şi 

prezentate în materialele scrise;  

(v) pertinenţa răspunsurilor oferite la cererea comisiei de evaluare. 

 

8. Penalizări şi sancţiuni 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament poate atrage penalizări impuse 

punctajelor echipei în oricare din etape Concursului. 
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 (2) Se impun penalizări punctajului general al unei echipe în etapa I (memoriile scrise) în 

următoarele cazuri: 

 (i) cu excepţia unor circumstanţe extraordinare, trimiterea unuia sau ambelor 

memoriile scrise după trecerea termenului precizat în Anexa III privitoare la Calendarul 

Concursului (6 puncte / zi de întârziere); 

 (ii) plagiatul (între 5 şi 40 de puncte, în funcţie de gravitate); 

 (iii) asistenţa exterioară, în forma din articolul 10 alin. 2 (între 10 şi 25 de puncte, în 

funcţie de gravitate); 

 (iv) nerespectarea condiţiilor de redactare prevăzute de articolul 5 alin. 4 (câte 4 

puncte / condiţie nerespectată); 

 (v) nerespectarea condiţiilor privitoare la lipsa elementelor de identificare prevăzută 

de articolul 5 alin. 5 (15 puncte). 

(3) Se impun penalizări punctajului general al unei echipe în etapele pledoariilor orale (a II-

a şi a III-a) în următoarele cazuri: 

 (i) efectuarea de noi comunicări interzise prin articolul 6 alin. 4 după un prim 

avertisment al juriului (5 puncte); 

 (ii) efectuarea de noi comunicări interzise prin articolul 6 alin. 5 după un prim 

avertisment al juriului (3 puncte); 

 (iii) nerespectarea procedurii prevăzute de articolul 6 alin. 1 (5 puncte); 

 (iv) cu excepţia unor circumstanţe extraordinare, întârzierea unuia sau ambilor 

membri ai echipei la meciul programat (10 puncte / fiecare 10 minute de întârziere). 

(4) Comitetul de organizare tranşează definitiv orice plângere, efectuată în timp util de către 

o echipă, având ca obiect orice nerespectare a prezentului Regulament. 
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 9. Premii şi diplome 

(1) La finalul Concursului, sunt acordate următoarele premii: 

 a) Premiul pentru locul I echipei cu cel mai mare punctaj general din finală (1200 

RON); 

 b) Premiul pentru locul II echipei cu al doilea cel mai mare punctaj general din finală 

(800 RON); 

 c) Premiul pentru cel mai bun memoriu scris echipei care a obţinut cel mai mare 

punctaj general în etapa I şi nu s-a calificat în etapa a III-a – finala (500 RON); 

 d) Premiul pentru cel mai bun pledant acelui pledant care are o prestaţie remarcabilă 

în cele două meciuri ale finalei, raportat la criteriile din articolul 7 (500 RON). 

(2) Fiecărui pledant îi va fi acordată o distincţie pentru participare. 

(3) Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a oferi premii şi distincţii neprevăzute de 

Regulament. 

 

10. Asistenţa exterioară 

(1) Concursul este un instrument pedagogic destinat formării de competenţe şi dezvoltării 

cunoştinţelor studenţilor în materia dreptului penal. Instructorii pot alege membrii echipei, 

pot participa la întâlnirile cu membrii echipei şi la discuţiile pe marginea problemelor 

ridicate de speţă şi pot face recomandări cu privire la documentare şi linii de argumentare. 

(2) Instructorii nu pot participa la redactarea memoriilor scrise şi nu pot oferi niciun fel de 

asistenţă în timpul meciurilor echipei. 
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 11. Interpretarea Regulamentului 

(1) Orice problemă de interpretare a prezentului Regulament şi a anexelor trebuie adresată 

Comitetului de organizare (nmcc@elsa.ro). Acesta va emite o directivă de interpretare, 

afişată într-un termen cât mai scurt pe site-ul Concursului (www.nmcc.elsa.ro). 

(2) Orice chestiune de procedură sau organizatorică neprevăzută de Regulament este decisă 

de Comitetul de organizare. 

(3) Comitetul de organizare poate adopta reguli suplimentare aplicabile unor situaţii 

neprevăzute de Regulament, anunţând actualizarea acestuia într-un termen cât mai scurt pe 

site-ul Concursului (www.nmcc.elsa.ro).  
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 ANEXA I. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Faza locală a 
concursurilor •     Se califică peste 8 echipe pentru Concurs. 

Etapa I (memorii 
scrise) 

• Participă echipele calificate din faza locală (peste 8).  
• Fiecare echipă redactează două memorii scrise, câte unul 

pentru fiecare parte în proces. Cele două memorii ale fiecărei 
echipe sunt evaluate separat, suma punctajelor reprezentând 
punctajul general al echipei în etapa I. 

• Se califică cele 8 echipe cu cele mai mari punctaje generale. 

Etapa a II-a (semifinala 
la Arad, respectiv 

Timişoara) 

• Participă cele 8 echipe care s-au calificat din etapa I. 
• 4 echipe concurează în semifinala din Arad, celelalte  

4 echipe concurează în semifinala din Timişoara. 
• Fiecare echipă joacă două meciuri. Fiecare echipă este 

evaluată separat pentru fiecare meci jucat în etapa a II-a, 
suma punctajelor reprezentând punctajul său general din 
semifinală. 

• Se califică cele două echipe cu punctajul general cel mai mare 
din seria de 4 echipe în care a concurat fiecare. 

• I se acordă Premiul pentru cel mai bun memoriu scris echipei 
care a obţinut cel mai mare punctaj general în etapa I şi nu    
s-a calificat în etapa a III-a (finala) 

Etapa a III-a (finala) 

• Participă cele două echipe care s-au calificat din etapa a II-a. 
• Se joacă două meciuri, ambele echipe reprezentând, pe rând, 

fiecare parte. Fiecare echipă este evaluată separat pentru 
fiecare meci jucat în etapa a III-a, suma punctajelor 
reprezentând punctajul său general din finală. 

• Echipei cu punctajul general din finală cel mai mare i se 
acordă Locul I, iar echipei cu al doilea cel mai mare punctaj 
general din finală i se acordă Locul II. 

• I se acordă Premiul pentru cel mai bun pledant acelui pledant 
care are o prestaţie remarcabilă în cele două meciuri ale 
finalei, raportat la criteriile din articolul 7. 
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 ANEXA II. PROGRAMUL MECIURILOR ETAPEI A II-A A CONCURSULUI 

Ora (vineri, 19 aprilie) Arad Timişoara 

14.30-15.00 Echipa 1 vs Echipa 2 Echipa 5 vs Echipa 6 

15.00-15.30 Echipa 3 vs Echipa 4 Echipa 7 vs Echipa 8 

15.30-15.45 Pauză Pauză 

15.45-16.15 Echipa 4 vs Echipa 1 Echipa 8 vs Echipa 5 

16.15-16.45 Echipa 2 vs Echipa 3 Echipa 6 vs Echipa 7 

 

ANEXA III. CALENDARUL CONCURSULUI 

1 aprilie 2013 – Publicarea speţei folosită în etapa I şi etapa a II-a 

7 aprilie 2013, ora 23:59  – Termenul limită pentru înscrierea echipelor. 

12 aprilie 2013, ora 23:59  – Termenul limită pentru trimiterea memoriilor scrise pe baza 

speţei (etapa I). 

15 aprilie  – Anunţarea rezultatelor evaluării memoriilor scrise (etapa I). 

15 aprilie  – Tragerea la sorţi a oraşului unde vor concura echipele în etapa a II-a (Arad sau 

Timişoara).  

18 aprilie 2013 – Sosirea echipelor la Arad, respectiv Timişoara, pentru etapa a II-a. 

19 aprilie 2013 – Desfăşurarea etapei a II-a (semifinala) la Arad, respectiv Timişoara. 

Desemnarea câştigătorilor în fiecare oraş. Anunţarea speţei pentru finală. 

20 aprilie 2013 – Program social şi pregătirea speţei de către echipele finaliste. 

21 aprilie 2013 – Desfăşurarea etapei a III-a (finala) la Curtea de Apel Timişoara. 

Anunţarea rezultatelor finale. Acordarea premiilor în cadru festiv. Plecarea echipelor. 
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