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Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!

Universitatea Spiru Haret Studenþii Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã - Constanþa în proces! partener constant
La sfârºitul lunii februarie, Facultatea de
în proiecte culturale inedite
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa din

cadrul Universitãþii Spiru Haret a organizat,
în cadrul proiectului POSDRU /161/2.1/G/
132586 Construieste-þi practic profesia
juridicã din facultate! cofinanþat din Fondul
Social European, cel de-al cincilea Proces
Simulat. Grupa a 5-a de stagii de practicã a
fost îndrumatã de tutore, avocat Gabriel
Cornel Grigore, ºi cadru didactic supervizor, lect. univ. dr. Rareº Patrick Lazãr,
întreaga activitate de practicã fiind coordontã
de conf. univ. dr. Alecu Gheorghe, coordonator monitorizare Stagii de practicã.
Pentru acest proces simulat, s-a ales o speþã
care are ca obiect un contract de antreprizã,
pe care studenþii ºi masteranzii au studiat-o
la cabinetul avocatului ºi au prezentat-o în
sala de tribunal simulat, amenajatã în cadrul
proiectului, unde studenþii ºi masteranzii
facultãþii pun în practicã toate cunoºtinþele
acumulate, atât pe parcursul anilor de studii,
cât ºi pe perioada stagiilor de practicã.
Obiectivul general al proiectului, fiind în
deplinã concordanþã cu axa prioritarã în care
se înscrie, este creºterea ºanselor de succes a
viitorilor absolvenþi de învãþãmânt juridic în
procesul de tranziþie de la ºcoalã la locul de
muncã prin furnizarea unui program integrat
de consiliere ºi orientare în profesie ºi practicã
de specialitate. Acesta se realizeazã pas cu
pas, prin intermediul unor activitãþi de
consiliere ºi orientare profesionalã ºi prin
participarea studenþilor la stagii de practicã.
În cadrul dezbaterilor, coordonate de
responsabilul de procese simulate, av.
asist. univ. drd. Georgiana Covrig, ºi
susþinute prin consiliere de specialitate de
expertul magistrat, judecãtor Viorica CosteaGrigorescu, s-a rãspuns urmãtoarelor cerinþe:
 Cum va stabili instanþa competenþa
materialã ºi teritorialã?
 Cum va soluþiona instanþa cererea de
chemare în garanþie ºi excepþiile invocate
de cãtre pãrþi?
 Cum va solutiona instanþa cererile pãrþilor
având ca obiect probatoriul?
 Cum va soluþiona instanþa cererea de
chemare în judecatã?

STUDENÞI
Irina Balaban  avocat reclamantã;
Lili Niculescu  consilier juridic reclamantã;
Lãcramioara Andreea Amironesei 
avocat pârâtã;
Silvia Hristache  consilier juridic pârâtã;
Vasilica Leontina Minea (Tudor)  avocat
chematã în garanþie;
Ionuþ Dodoloi  administrator chemat în
garanþie;
Ioana Rãþoiu  grefier;
Doina Gabriela Drãghici  martor;
ªtefan Dantis  martor;
Aliona Grãdinaru  expert tehnic judiciar.
COMISIA DE CONCURS:
Judecãtor, Curtea de Apel Constanþa,
Ciprian Coadã
Responsabil
Procese
Simulate,
asist.univ.drd., avocat Georgiana Covrig
Asistent manager proiect, decanul
Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa, Universitatea Spiru Haret, conf.
univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea
Vicepreºedinte Instanþã, Tribunalul
Constanþa,Teodor Viorel Gheorghe
Partener proiect, decanul Baroului
Constanþa, lector univ. dr., avocat Gabriel
Cornel Grigore
Expert magistrat, judecãtor, Viorica
Costea-Grigorescu
Vicepreºedinte Instanþã, judecãtor,
Tribunalul Constanþa, lector univ. dr.
Mihaela Cristina Mocanu

Faþã de generaþiile trecute, când intrãm pe piaþa muncii,
noi vom avea un minim de experienþã. Acum ºtim care
e practica în instanþe ºi acest lucru ne ajutã sã ne
descurcãm mai bine în carierã. Am vãzut cum se face
un dosar, am aflat care este activitatea ºi procedura în
timpul proceselor ºi cred cã este foarte important acest
lucru, a spus Irina Balaban, studentã în anul IV,
specializarea Drept, care a avut rolul de avocat.

Pãrþile ºi obiectul cererii de chemare în
judecatã. La data de 15.11.2014, S.C.AT
S.R.L, cu sediul în mun. Constanþa, str.
Frunzelor nr. 14, înregistratã la ORC
Constanþa sub nr. J13/111/08.06.2000, Cod
fiscal: RO 121314, tel./fax 0341 822 823, email at@yahoo.com ºi office@at.com, Cont
Bancar RO13BRDE1132432554656562,
reprezentatã legal prin administrator Ion
Popescu ºi convenþional prin consilier
juridic Lili Niculescu ºi av. Irina Balaban,
au chemat în judecatã pârâta S.C. XY S.R.L.
Constanþa, cu sediul în mun. Constanþa, str.
Ion Adam nr. 14, înregistratã la ORC
Constanþa sub J13/112/03.02.2005, Cod
fiscal: RO12765434, tel/fax 0241 665 544,
reprezentatã legal de administrator Ion
Ionescu ºi convenþional prin consilier juridic
Silvia Hristache ºi av. Lãcrãmioara
Andreea Amironesei, solicitând Tribunalului Constanþa sã dispunã urmãtoarele:
 obligarea pârâtei la plata sumei de 255.060
lei, reprezentând contravaloare execuþie
lucrãri - facturã neachitatã;  obligarea pârâtei la plata sumei de 108.273 lei, reprezentând penalitãþi contractuale, precum ºi
obligarea pârâtei la plata în continuare a
acestor penalitãþi pânã la data plãþii efective
a debitului principal;  plata tuturor cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu.
Astfel s-a format pe rolul Tribunalului
Constanþa dosarul nr. x322y/118/2014.
Probele solicitate de cãtre pãrþi:
 Reclamanta solicitã urmãtoarele probe:
înscrisuri ºi expertiza tehnica de specialitate
 Pârâta solicitã urmãtoarele probe: înscrisuri,
martori ºi expertiza tehnicã de specialitate
 Chemata în garanþie solicitã urmãtoarele probe: înscrisuri ºi expertiza tehnicã de specialitate.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,
conf. univ. dr. Claudiu CHIRU,
Manager proiect,
lector univ. dr. Onorina BOTEZAT

Vineri, 6 martie, a avut loc, în sala G. Enescu a Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti, prima audiþie româneascã a
concertului Brandenburgic nr. 4, în versiunea pentru clavecin
obligato, a lui J.S. Bach. Susþinut de Ambasada Germaniei, concertul
reprezintã un alt proiect reuºit din seria parteneriatelor încheiate de
conf.univ.dr. Fernanda Romila (clavecin), de la Facultatea de Arte,
ºi lect.univ.dr. Mihail Ghiga (vioarã barocã, viola damore),
directorul Centrului de Muzicã Veche al UNMB. Iniþiativa acestei
prime audiþii a avut-o Rolf Traut (Blockflöte), care, prin
generozitatea ºi entuziasmul sãu, a fãcut posibilã întreaga organizare.
Deoarece acest concert este scris pentru douã Blockflöte, Rolf Traut
l-a invitat pe conf.univ.dr. la Universitatea Valahia din Braºov, Filip
Ignac (Blockflöte, Traverso), interpret cunoscut al muzicii vechi.
Concertul a debutat cu o surprizã oferitã de Mihail Ghiga ºi
pianista Oana Pascu, care au oferit, într-o interpretare vie, plinã de
culoare ºi rafinament, o altã primã audiþie, o sonatã de J. Chr. Fr.
Bach, descoperitã de Oana Pascu. Mihail Ghiga a fãcut cunoscut

publicului un timbru inedit, acela al violei damore, instrument foarte
rar în România. A urmat o transcripþie expresivã a unui minunat
Adagio din concertul pentru douã clavecine în do minor de J. S.
Bach, transcripþie realizatã pentru douã Blockflöte, coarde ºi basso
continuo. Cei doi soliºti, Filip Ignac ºi Rolf Traut, au creat o
atmosferã deosebitã. Prin contrast cu aceastã meditaþie seninã ºi
plinã de poezie, a urmat concertul Brandenburgic nr. 4, concert
plin de virtuozitate ºi strãlucire, în care, alãturi de cei doi
Blockflötiºti, Fernanda Romila a ºtiut sã punã în valoare minunatul
clavecin construit de Christian Fuchs. Ansamblul de Barockeri
condus de Mihail Ghiga, - Mircea Ionescu (vioarã barocã), interpret
foarte activ ºi dãruit muzicii baroce, Theodor Andreescu (viola) ºi
Andrei Cervekoff (contrabas), doi studenþi talentaþi ai clasei
lect.univ.dr. Mihail Ghiga dornici de a continua descoperirile
interpretative ale muzicii baroce - a contribuit la redarea acestor
lucrãri inedite. Publicul s-a putut bucura, astfel, de o altã versiune a
acestui concert Brandenburgic, versiune ce aratã încã o datã
genialitatea lui Bach ºi nivelul uluitor pe care l-a avut în interpretarea
la instrumentele cu claviaturã.
Manifestarea s-a bucurat de prezenþa Excelenþei Sale, domnul
Werner Hans Lauk, Ambasadorul Germaniei la Bucureºti, a prof.
univ. dr. Carmen Costea, prorector al Universitãþii Spiru Haret,
ºi a conf.univ.dr. Georgeta Pinghiriac, decan al Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru Haret.

Mihaela AVRIGEANU, Constantin TRAªCÃ

Întâlnire cu reprezentaþi ai firmelor transnaþionale
de recrutare prezente pe piaþa din România
Proiectul POSDRU/161/2.1/G/140947 - PRO-MARKET, implementat de
Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Asociaþia Poliedra, se aflã la
finalul primului an de implementare.
Proiectul vizeazã realizarea unor manþele companiei, studenþii ºi cadrele
stagii de practicã de specialitate pentru didactice de la cele trei facultãþi econostudenþii facultãþilor de Marketing ºi mice implicate în proiect având, astfel,
Afaceri Economice Internaþionale, oportunitatea sã se familiarizeze cu
Management Financiar Contabil ºi dimensiunea ºi complexitatea activitãþii
Finanþe ºi Bãnci din cadrul Universitãþii referitoare la serviciile din domeniul
Spiru Haret, care sã le ofere posibilitatea recrutãrii prestate de cãtre companie.
unei mai bune integrãri pe piaþa forþei
Grupul Adecco reprezintã liderul
de muncã ºi o pregãtire completã, mondial în materie de servicii de recrudeopotrivã teoreticã ºi practicã, utilã tare, având peste 31.000 de angajaþi full
domeniului de licenþã studiat.
time ºi o reþea de peste 5.000 de filiale,
În concordanþã cu obiectivele proiec- în peste 60 de þãri la nivel global. Grupul
tului PRO-MARKET, a fost organizatã, oferã o gamã variatã de servicii,
în data de 19 februarie 2015, ora 16.00, rãspunzând în mod activ nevoilor a
prima întâlnire cu reprezentanþi ai com- peste 100.000 de clienþi în fiecare zi.
paniilor multinaþionale de recrutare Prezentarea s-a centrat, de asemenea, pe
prezente pe piaþa din România, în cadrul problematica practicii de specialitate,
cãreia, reprezentantele Companiei Adecco activitate consideratã esenþialã pentru
- senior consultant Alina Conu ºi inter- formarea ºi evoluþia profesionalã a
national mobility analyst Victoria Bru- viitorilor absolvenþi de facultate. De
lea - au pus în evidenþã, cu deosebitã altfel, compania Adecco pune accentul
elocvenþã ºi claritate, poziþia ºi perfor- pe implementarea propriilor programe

destinate practicii de specialitate,
studenþilor fiindu-le prezentat portalul
www.practica-ta.ro, proiect care oferã
o platforma on-line destinatã, atât
tinerilor studenþi, cât ºi companiilor sau
instituþiilor implicate în derularea de
stagii de practicã. Invitatele au prezentat
modalitatea de funcþionare a platformei,
luând în discuþie ºi importanþa angrenãrii tinerilor în cât mai multe stagii de
practicã organizate corespunzãtor,
precum ºi importanþa conlucrãrii
fructuoase dintre instituþiile de învãþãmânt ºi companiile prestatoare de
servicii de recrutare, respectiv, mediul
de afaceri din România, în direcþia
îmbunãtãþirii nivelului de participare ºi
calitãþii desfãºurãrii programelor de
practicã de specialitate sau internship.
În cadrul întâlnirii, reprezentantele
Adecco au oferit, de asemenea, posibilitatea unui dialog constructiv, menit sã
clarifice aspecte de mare interes
referitoare la: modalitatea de prezentare
la un interviu (þinutã, vestimentaþie,
exprimare etc), redactarea CV-urilor

într-un format uºor de analizat de cãtre
recrutor, sfaturi practice necesare
punerii în evidenþã a experienþei anterioare a candidatului pentru un post s.a.
Studenþii au manifestat un viu interes
pentru subiectele abordate, adresând
întrebãri care au permis invitatelor sã
rãspundã cu profesionalism ºi claritate
necesitãþilor de informare pe care le au
în prezent. Informaþiile prezentate s-au
axat, atât pe teme referitoare la piaþa
forþei de muncã, cât ºi pe problemele
practice cu care aceºtia se pot confrunta
în identificarea unui loc de muncã sau în
evoluþia profesionalã aferentã carierei.
Totodatã, acest dialog a permis ºi
membrilor experþi în cadrul Proiectului,
Daniel Gârdan - expert tehnici de

marketing - ºi Lucian Jora - coordonator
general de practicã - sã scoatã în evidenþã
aspecte legate de pregãtirea corespunzãtoare a candidaþilor pentru interviuri,
importanþa, pe care o au sau nu, în
contextul pieþei din România, informaþiile prezente în cadrul profilurilor, pe
care le au candidaþii pe reþelele de socializare, pentru angajatori sau profesioniºtii
din industria de recrutare.
Întâlnirea a reprezentat un succes,
oferind tuturor participanþilor un plus de
valoare util în activitatea curentã,
punând, totodatã, bazele pentru un
dialog viitor între Universitatea Spiru
Haret ºi profesioniºti de cel mai înalt
nivel de pe piaþa serviciilor de recrutare
din România.

