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UNIVERSITARIA

Construieste-þi practic profesia juridicã din facultate!
PROCESE SIMULATE ÎNTR-O SALÃ DE ªEDINÞÃ  REPLICÃ A UNEI SÃLI DE JUDECATÃ!

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret a amenajat o salã de
tribunal simulat, unde studenþii ºi masteranzii facultãþii pun în practicã toate cunoºtinþele acumulate, atât pe parcursul
anilor de studii, cât ºi pe perioada stagiilor de practicã. Este o mare bucurie pentru noi sã le putem oferi studenþilor
facultãþii noastre un cadru adecvat, o atmosferã de solemnitate a unei ºedinþe de judecatã, mãrturiseºte decanul
Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea. Sala de tribunal
simulat respectã toate cerinþele impuse de Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 781/2012
pentru completarea Regulamentului de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti, aprobat prin Hotãrârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicatã în Monitorul Oficial al Romaniei, partea
I, nr. 657 din data de 17 septembrie. Amenajarea sãlii de tribunal din fonduri europene, prin proiectul POSDRU
/161/2.1/G/132586 Construieste-þi practic profesia juridicã din facultate! cofinanþat din Fondul Social European,
prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013, Axa prioritarã: 2
Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii, Domeniul major de intervenþie: 2.1 Tranziþia de la
ºcoalã la viaþa activã, a avut în vedere ºi schiþa din anexa Hotãrârii CSM nr. 111/2000 cu privire la prevederile
referitoare la amenajarea cãilor de acces ºi dotarea sãlilor de ºedinþã din instanþele judecãtoreºti cu mobilierul
necesar judecãtorilor, procurorului, grefierului, avocaþilor, pãrþilor, persoanelor private de libertate ºi publicului.
Astfel cã, dupã cum relateazã managerul
proiectului, Onorina Botezat, în sala de tribunal
simulat, studenþii ºi masteranzii, participanþi la
procesele simulate organizate în cadrul proiectului
implementat în parteneriat cu Baroul Constanþa,
gãsesc o salã de ºedinþã dotatã cu mobilierul necesar
judecãtorilor, procurorului, grefierului, avocaþilor,
pãrþilor, persoanelor private de libertate ºi
publicului. Pentru cã Universitatea dispune de un
spaþiu generos, a existat posibilitatea amenajãrii unei
cãi de acces separate pentru judecãtori, procuror ºi
grefier, pentru persoanele private de libertate,
respectiv, pentru avocaþi, pãrþi ºi public.
Biroul judecãtorilor este amplasat cu faþa spre
public, pe un podium înãlþat, în imediata apropiere a
cãii de acces speciale. Biroul grefierului se aflã în
partea lateralã a judecãtorilor ºi sub nivelul acestuia.
Sala de judecatã amenajatã conþine ºi un birou al
procurorului, situat în partea opusã spaþiului amenajat
pentru persoanele private de libertate. Pentru avocaþi,
au fost amenajate atât pupitrul la care aceºtia ies pentru
a pune concluzii, cât ºi o bancã situatã în faþa
publicului, locul de consultare a dosarelor.
În acest cadru atât de apropiat de realitate ºi purtând
robe de avocaþi ºi de grefieri, studenþii din anul III de
studii la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa, au participat, în data de 24 ianuarie 2015,
începând cu ora 11, la cel de-al patrulea proces
simulat, dintr-o serie de 10, organizate în cadrul
proiectul cofinanþat din Fondul Social European.
Obiectivul general al proiectului, fiind în deplinã
concordanþã cu axa prioritarã în care se înscrie, este
creºterea ºanselor 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 desfãºurãrii
unor activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã
ºi prin participarea studenþilor la stagii de practicã.
În cadrul Activitãþii 5: Organizarea ºi desfãºurarea
stagiilor de practicã, Subactivitatea 5.4 Organizarea
sesiunilor de procese simulate, grupa 4 de stagii de
practicã, îndrumatã de tutore, avocat Alina Carabaºu,
ºi cadrul didactic supervizor, lect. univ. dr. Ingrid
Ileana Nicolau, întreaga activitate de practicã fiind
coordontã de conf. univ. dr. Alecu Gheorghe, a ales o
speþã pe care studenþii au studiat-o la cabinetul
doamnei avocat. Este vorba de o promisiune bilateralã
de vânzare-cumpãrare cu clauzã de întreþinere între
promitenþi-cumpãrãtori (reclamanþii în cauzã) ºi o

promitentã-vânzãtoare, decedatã înainte de începerea
procesului, astfel cã în judecatã sunt chemaþi fiica ºi,
respectiv, fiul defunctei. Prin acel antecontract,
promitenta-vânzãtoare se obligase sã vândã
reclamanþilor o suprafatã de teren din terenul deþinut
de aceasta în Constanþa. Cei doi pârâþi ºi-au angajat,
fiecare, câte un avocat. Astfel, ei invocã prin
întâmpinare excepþia necompetenþei teritoriale a
Judecãtoriei Constanþa ºi excepþia netimbrãrii acþiunii,
arãtând cã reclamanþii nu au achitat taxa de timbru.
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, douã probleme si-au gãsit rezolvarea:
 Cum va soluþiona instanþa de judecatã cererea
de amânare a cauzei ºi excepþiile invocate de pãrâþi
ºi în ce ordine?
ºi
 Dacã se vor respinge excepþiile sau se vor uni
cu fondul cauzei, care dintre probele solicitate de
pãrþi vor fi admise de instanþa de judecatã ºi care
va fi soluþia pe fondul cauzei?
Avocatul reclamanþilor: Ionuþ Mitu
Avocaþii pârâþilor: Cãtãlina Lebedov ºi Raluca Nedelcu
Reclamanþi: Simona Bilibou ºi Naciu Lemnu
Pârâþi: Maria Milea ºi Ion Drãghici
Martori: Zamfirel Buzalic, Simona Paula Dumitra,
Magda Victoria Dumitran ºi Orhan Ali
Grefier: Raluca Oana Surdu
Comisia de concurs:
Ciprian Coadã, judecãtor, Curtea de Apel Constanþa
asist. univ. drd Georgiana Covrig,. avocat,
responsabil Procese Simulate
Conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea, asistent
manager proiect, Decanul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, Universitatea Spiru Haret
Teodor Viorel Gheorghe, vicepreºedinte Instanþã,
Tribunalul Constanþa
lector univ.dr., Gabriel Cornel Grigore, avocat,
Partener proiect, Decanul Baroului Constanþa
expert magistrat Viorica Costea-Grigorescu,
judecãtor
lector univ. dr.Mihaela Cristina Mocanu, vicepreºedinte Instanþã, judecãtor, Tribunalul Constanþa.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul
Conf. univ. dr. Claudiu CHIRU
Manager proiect

Onorina BOTEZAT

FACEÞI
CERCETARE?
Unul dintre aceste
jurnale vã poate fi
de folos!
International Journal
of Economics (IJE) îºi propune
sã acopere cercetare teoreticã ºi
empiricã în urmãtoarele domenii
de economie:  Economie agrarã
 Economie aplicatã în afaceri ºi
comerþ  Economie de dezvoltare
 Economia creºterii, veniturilor,
egalitãþii ºi bunãstãrii
 Econometrie  Economia mediului
 Econometrie  Economie
internaþionalã  Economia Industriei
 Economia Muncii  Economie
managerialã  Economie monetarã
 Economie politicã  Finanþe Publice.
www.journalofeconomics.org
International Journal of Finance
& Banking (IJFB), publicat de
MIR Centrul de Cercetare
Socio-economicã, Maryland,
Statele Unite ale Americii,
îºi propune sã acopere cercetarea
teoreticã ºi empiricã în urmãtoarele
domenii de Finanþe ºi Bãnci:
 Finanþe agricole  Stabilirea
preþului activelor  Management
bancar, eficienþã, crizã ºi
reglementãri  Comportamentul
financiar  Bãnci centrale  Finanþe
corporative  Guvernare corporativã
ºi eticã  Finanþe empirice
 Dezvoltarea financiarã  Economie
financiarã  Management financiar
 Pieþe financiare, instituþii ºi
regulamente  Pieþele de schimb
valutar  Finanþe internaþionale
 Analiza investiþiilor ºi
managementul portofoliului
 Finanþe islamice.
www.journaloffinance.net
International Journal of Business
ºi Social Research (IJBSR)
este un jurnal erudit publicat de
MIR Centrul de Cercetare socioeconomicã, Maryland, Statele Unite
ale Americii, în urmãtoarele
domenii: Contabilitate teoreticã
ºi practicã  Antropologie
 Administrarea afacerilor
 Guvernanþa corporativã  Cercetarea
educaþiei  Istorie ºi Culturã
 Turism ºi ospitalitate  ªtiinþa
asigurãrilor ºi actuarialilor
 Cercetare de marketing
 Comunicare de masã  Studii de
management  Pace ºi Conflict
 Filozofie  ªtiinþe politice
 Studiile populaþiei  Administraþie
publicã  Psihologie  Studii
religioase  Sociologie.
http://www.thejournalofbusiness.org

Sunteþi aºteptaþi la înscrieri la pilotarea programului
Europa 2020  masterat în Diplomaþie publicã!
Dosarul dumneavoastrã trebuie sã cuprindã: fiºa de înscriere, care se va obþine de la sediul facultãþii
în momentul înscrierii;  diploma de bacalaureat (copie); diploma de licenþã/ absolvire (copie);
 copie CI (copie);  certificat de naºtere (copie);  CV europass;  un eseu de 500 de cuvinte, pe una
dintre urmãtoarele trei teme, la alegere: - Viziunea candidatului asupra Diplomaþiei publice a României;
- Viziunea candidatului asupra modalitãþii în care poate fi conceput ºi realizat un program de Diplomaþie
publicã pentru Bucureºti; - Marketing de imagine (local, regional, naþional)  temã liberã;  adeverinþã
atestând calitatea de student înscris la un program de licenþã sau masterat în anul universitar
2014-2015;  alte acte ºi documente necesare în caz de departajare, precum: chestionar de selecþie;
certificat/certificate de competenþã lingvisticã; articole relevante publicate; atestate de absolvire sau
acte doveditoare a urmãrii unor cursuri relevante în problematica Diplomaþiei publice.
Subvenþiile sunt de 500 lei pe lunã. Pilotarea dureazã douã luni.
Universitatea Spiru Haret din Bucuresti, în parteneriat cu profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii
Asociaþia Poliedra România ºi PROgetto Di Espressione e Sviluppo bazate pe cunoaºtere, domeniul major de intervenþie 1.2. Calitate
Territoriale Italia, a demarat în data de 14.05.2014 proiectul cu titlul în învãþãmântul superior, grant nr. 156 Programe de studii mai
Europa 2020  Program masteral în Diplomaþie Publicã cu o duratã bune pentru studenþi ºi piaþa muncii.
de implementare de 18 luni. Proiectul este cofinanþat din Fondul
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui program
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea masteral interdisciplinar ºi inovativ la nivel mondial, în domeniul
Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 1 Educaþia ºi formarea Diplomaþiei Publice, pentru îmbunãtãþirea formãrii de calitate a

resurselor umane, dezvoltarea calitãþii comunicãrii dintre mediul
academic ºi cel privat, îmbunãtãþirea serviciilor oferite studenþilor
ºi profesorilor în scopul creºterii gradului de integrare a studenþilor
pe piaþa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învãþare pe tot
parcursul vieþii, creºterea accesului la educaþie ºi formare prin
promovarea reþelelor virtuale între mediul academic ºi angajatorii
potenþiali ai absolvenþilor.

