OPINIA NAÞIONALÃ

685  10 noiembrie 2014

pag. 3

UNIVERSITARIA

PROCESUL SIMULAT NR. 1

organizat la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, Universitatea Spiru Haret,
în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/132586

Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
Universitatea Spiru Haret, prin intermediul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, implementeazã,
în parteneriat cu Baroul Constanþa, pe o
duratã de 18 luni, proiectul POSDRU/
161/2.1/G/132586 Construieºte-þi
practic profesia juridicã din facultate!,
cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
Obiectivul general al proiectului este
creºterea ºanselor de succes ale 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. Obiectivul general al proiectului se realizeazã
pas cu pas, prin desfãºurarea unor activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã
sub formã de întâlniri în grup, tip

coaching, ºi individual, oferite studenþilor, ºi prin participarea studenþilor la
stagii de practicã în cadrul unor instituþii
de profil juridic, unde aceºtia îºi însuºesc,
atât competenþele de muncã, cât ºi
experienþa necesare unei tranziþii facile
spre piaþa muncii.
În cadrul Activitãþii 5  Organizarea
ºi desfãºurarea stagiilor de practicã,
Subactivitatea 5.4 Organizarea sesiunilor de procese simulate, fiecare grupã de
practicã pregãteºte un proces simulat
împreunã cu cadrul didactic supervizor
ºi tutorele desemnat de Partener, activitatea fiind coordonatã de responsabilul
de procese simulate ºi susþinutã prin
consiliere de specialitate de expertul
magistrat. Pentru a pune în practicã competenþele, însuºite pe parcursul stagiului,
ºi din dorinþa de a recrea, în beneficiul
studenþilor participanþi, un cadru adecvat

Judecãtor: Av. Liviu Cristescu, inculpat: Sandu Lucian,
grefier: Spânoae Stavrositu Alexandra-Florentina, jandarm: Fronoiu Marius Paul

Procuror: Liliana Nistorenco, st. an 4, inculpat: Butucea Gheorghe,
avocat: Toma Zaharia Luiza ªtefania, jandarm: Fronoiu Marius Paul

unde sã experimenteze abilitãþile
dobândite, în cadrul proiectului, s-a
amenajat o salã de judecatã simulatã.
Cu prilejul încheierii stagiului de
practicã a primei grupe de studenþi,
coordonatã de avocat Liviu Cristescu 
tutore - ºi asist. univ. drd. av. Georgiana
Covrig  cadru didactic supervizor, în
cadrul proiectului Construieºte-þi practic
profesia juridicã din facultate!, s-a
organizat primul proces simulat, sub
îndrumarea doamnei judecãtor Viorica
Costea-Grigorescu  expert magistrat.
Speþa prezintã urmãtoarele elemente:
Situaþie de fapt: În fapt, s-a reþinut
cã, la data de 10.08.2014, organele de
poliþie din cadrul Poliþiei Municipiului
Constanþa - Biroul de Investigaþii
Criminale, au fost sesizate despre faptul
cã, la Spitalul Clinic de Urgenþã
Constanþa - Secþia Urgenþã, a fost adus
numitul CD, acesta prezentând mai multe
plãgi tãiate ºi înjungiate.
Fiind audiat de organele de poliþie, CD
a declarat urmãtoarele: La data de 09/
10.08.2014, în jurul orei 1-1,30, s-a
deplasat în clubul EGO din staþiunea
Mamaia, însoþit de prietena sa, martora
AG. În jurul orei 4,30, cei doi au hotãrât
sã plece din club, motiv pentru care s-au
deplasat cãtre ieºire. Au traversat clubul,
de la masa pe care o ocupau anterior, iar
pe culoarul de ieºire, la o masã, l-au
observat pe inculpatul AB, care era insoþit
de mai multe persoane. În momentul în
care a trecut împreunã cu prietena sa pe
lângã masa inculpatului AB, acesta din
urmã s-a ridicat, a venit ameninþãtor
înspre el ºi, fãrã a-i adresa vreun cuvant,
l-a lovit cu putere în zona abdomenului.
Imediat, inculpatul AB a ridicat mâna
pentru a-l lovi în zona capului, moment
în care a observat cã acesta avea în mânã
un obiect ce pãrea a fi un cuþit sau un
briceag, cu care a încercat sã îl loveascã.
CD a arãtat cã a parat lovitura cu mâna
stângã, însã AB a continuat sã îi aplice
mai multe lovituri, vizatã fiind partea
superioarã a corpului.
Întrucât AB parea a fi într-o stare
avansatã de ebrietate ºi nu îºi þinea bine
echilibrul, CD l-a impins, pentru a-i opri
atacul, ºi a încercat sã scape, moment în
care a observat cã, de la masa ocupatã
de AB, s-a ridicat DE. Cunoscând faptul
cã atât AB, cât ºi DE sunt persoane
violente, cu care avusese conflicte anterioare, de altfel, AB având ºi o condamnare, pentru sãvârºirea infracþiunii de
loviri ºi alte violenþe, la o pedeapsã cu
închisoarea, a cãrei executare fusese
suspendatã, a luat hotãrârea sã fugã din
club, temându-se pentru viaþa sa, motiv
pentru care a sãrit peste AB, care era

Comisia de concurs (o parte din ea, de la stânga la dreaptã)
- Mihnea Claudiu Drumea, decan FDAP, conf. univ. dr.,
Viorica Costea-Grigorescu, judecãtor, expert magistrat în proiect,
Gabriel Cornel Grigore, decan Baroul Constanþa, lect. univ. dr.,
Cristina Mihaela Mocanu, vicepreºedinte Tribunalul Constanþa, judecãtor, lect. univ. dr.
cãzut la pãmânt, l-a impins pe CD ºi a
fugit pe uºa clubului. Ajuns în parcarea
din faþa clubului s-a urcat în primul taxi
stþtionat în faþã ºi, observând cã sângereazã, atât la mâna dreaptã, cât ºi din zona
abdomenului, a solicitat ºoferului sã îl
ducã la Spitalul de Urgenþã Constanþa.
Prin Ordonanþa 1234/P/2014 din data
de 10.08.2014, ora 12,00, a Parchetului
de pe lângã Tribunalul Constanþa s-a
dispus începerea urmãririi penale în
legãturã cu sãvârºirea infracþiunii de
tentativã la omor, prev. de art. 32 c.p. rap.
la art. 188 alin.1 c.p. cu aplic. art. 41 alin.
1 c.p., tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
prev. de art. 371 c.p. cu aplic. art. 41 alin.
1 c.p. ºi portul ºi folosirea fãrã drept de
obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.
1 ºi 2 cu aplic. art. 41 alin. 1 c.p., toate
cu aplic. art. 38 alin. 2 c.p.
Prin Ordonanþa nr. 1234/P/2014 din
data de 10.08.2014, ora 14,00, s-a dispus
efectuarea în continuare a urmãririi
penale de faþã de suspectul AB pentru
sãvârsirea infracþiunilor de tentativã la
omor, prev. de art. 32 c.p. rap. la art. 188
alin.1 c.p. cu aplic. art. 41 alin. 1 c.p.,
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, prev.
de art. 371 c.p. cu aplic. art. 41 alin. 1 c.p.
ºi portul ºi folosirea fãrã drept de obiecte
periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 ºi 2
cu aplic. art. 41 alin. 1 c.p., toate cu aplic.
art. 38 alin. 2 c.p.
Pãrþile implicate în primul proces
simulat:  Procuror: Liliana Nistorenco
 Inculpaþi: Lucian Sandu, Gheorghe
Butucea  Parte civilã: Alexandra Scurtu
 Avocaþi: Gabriela Drãghici, Luiza
ªtefania Toma Zaharia, Elena Miduþ,
Ghiulden Ismail  Grefier: AlexandraFlorentina Spânoae Stavrositu  Jandarm: Fronoiu Marius Paul  Martori:
Gabriela Nicoleta Bezem Boeru,

Valentina Mucuþa, Anca Cazacu, Florina
Gugiu, Silvia Condurache, Daniel Eduard
Buruianã, Constantin Cordãreanu,
Veronica Panait (Vãru)
Acest proces deschide seria de zece
procese simulate ce vor intra în competiþie pentru câºtigarea premiului de 8000
lei brut pentru cel mai bun proces simulat.
Dupã fiecare proces, comisia de concurs
evalueazã performanþele echipei, conform unei fiºe de evaluare, care numãrã
criterii ºi competenþe precum:  Utilizarea
adecvatã a conceptelor, teoriilor,
paradigmelor ºi metodologiilor din
domeniul juridic.  Aplicarea cunoºtinþelor necesare în culegerea datelor ºi
informaþiilor referitoare la soluþionarea
unei probleme de drept concrete.
 Utilizarea limbajului juridic de
specialitate ºi a unor instrumente de
logicã juridicã, în elaborarea unor
argumentãri specifice domeniului, în
scris ºi oral.  Simulare rol proces simulat: exprimare corectã în limba românã;
construirea logicã a discursului; spontaneitate în gândire ºi rãspuns; receptarea
corectã a mesajelor transmise de adversar; dobândirea capacitãþii de argumentare ºi de raþionament logic; stil de
comunicare cu oponenþii judiciari; transpunerea cunoºtinþelor teoretice în
practicã; stabilirea emoþiilor indiferent de
funcþia exercitatã; interacþionarea în
colectiv prin exprimare adecvatã.
Toate procesele simulate vor fi înregistrate, astfel încât, pe de o parte, la
sfârºitul activitãþii, dupã ce toate grupele
îºi vor fi prezentat procesul pregãtit,
comisia de concurs sã poatã revedea
procesele ºi desemna echipa câºtigãtoare
iar, pe de altã parte, se va organiza o
videotecã de procese simulate în cadrul
bibliotecii juridice din facultate.

Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul, conf. univ. dr. Claudiu CHIRU,
Universitatea Spiru Haret, Constanþa
Manager proiect, lector univ. dr. Onorina BOTEZAT

 Computer Science for High School
Dupã cum v-am informat, Facultatea Elevii au primit, în cadrul unei ceremonii, desfãºurate la Casa Corpului
de Matematicã ºi Informaticã din
Didactic Ilfov, diplome ºi obiecte, precum laptopuri, tablete ºi telefoane
cadrul Universitãþii Spiru Haret
inteligente, dupã cum urmeazã:
(director de program: conf. univ. Alina
Olteanu, persoanã de contact Google:
prof. univ. dr. Grigore Albeanu)
în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Ilfov
au organizat, la Liceul Tehnologic
Doamna Chiajna,
workshop-ul Google CS4HS,
proiect al cãrui public þintã a fost
alcãtuit din elevii liceului gazdã,
precum ºi de cei ai Liceului Teoretic
Mihail Kogãlniceanu din Snagov.
Recent, 31 octombrie 2014,
la Casa Corpului Didactic Ilfov
a avut loc evaluarea ºi premierea
elevilor care au participat
la Google - Computer Science for
High School, dedicat programãrii
vizuale. Pentru proiectele realizate
de cei 26 de elevi participanþi de la
cele douã ºcoli implicate în proiect,
Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
ºi Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu,
au fost acordate trei premii I,
trei premii II si trei premii III.

Premiul I (diplomã ºi câte un laptop LENOVO pentru fiecare elev premiat):
Adrian FRÃSINEANU - Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
Ciprian PLUTA - Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
Victor RÃDUCANU - Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu
Premiul al II-lea (diplomã ºi câte o tabletã ASUS pentru fiecare elev premiat):
Marius BÃRBULESCU - Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu
George DRAGOMIR - Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
Victor RÃDUCANU - Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu
Premiul al III-lea (diplomã ºi câte un Smartphone UTOK pentru fiecare elev premiat):
Marina DUMITRU - Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
Rebecca UDROIU - Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
Diana VRÃBIORU - Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu.
Membrii comisiei de evaluare (prof. univ. dr. Grigore Albeanu, lector univ. dr. Dana
Mihaela Vîlcu, lector univ. dr. Manuela Ghica) ºi profesorii îndrumãtori (prof. Veronica
Apostol de la Liceul Tehnologic Doamna Chiajna ºi prof. Rodica Saitos de la CCD
Ilfov) au fãcut aprecieri asupra rezultatelor proiectului Google, au adresat felicitãri
participanþilor ºi au formulat recomandãri privind continuarea pregãtirii în domeniul
tehnologiilor informatice moderne pentru o carierã de succes în viitor.

