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Regulamentul  

Concursului de procese simulate în drept comercial 

 

Capitolul I. Prevederi generale 

Articolul 1. Concursul de procese simulate în drept comercial (în continuare, „Concursul”) este un 

eveniment organizat de Hategan Attorneys și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din 

Timișoara (în continuare, „Organizatorul”). Acesta se adresează studenților de anul IV ai Facultății de 

Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, care urmăresc să acceadă în profesia de avocat. 

Concursul are drept scop:  

 

(i) parcurgerea de către student a etapei de cercetare a stării de fapt și de drept a unei spețe 

concrete, conștientizarea importanței etapei de cercetare, exersarea tehnicilor de argumentare 

în etapa de pregătire a memoriului și a concluziilor scrise,   

(ii) exersarea susținerii orale a argumentației pentru partea pe care o reprezintă (reclamant ori 

pârât), inclusiv în considerarea argumentelor prezentate oral de partea adversă, 

(iii) lucrul în echipă, 

(iv) familiarizarea studenților cu etapa judecății litigiilor în condiții de contradictorialitate cu partea 

adversă și în fața unui complet de judecată, 

aspecte necesare în viața profesională de avocat.  

Capitolul II. Participanții 

Articolul 2. Pot participa la Concurs studenții de anul IV care parcurg formalitățile de înscriere conform 

prezentului regulament. 

 

Articolul 3. Echipele participante vor fi formate din 2 studenți din anul IV ai Facultății de Drept din 

Timișoara. Fiecare echipa va putea îndeplini rolul de avocat al reclamantului, respectiv al pârâtului, cu 

respectarea procedurii cuprinse în prezentul regulament. 

 

Articolul 4. Modificarea componenței unei echipe poate avea loc, cu notificarea Organizatorului, până 

cel târziu la data-limită stabilită pentru depunerea memoriilor scrise. După această dată, orice 

modificare a componenței echipei va putea avea loc doar în situații excepționale, cu acordul prealabil al 
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Organizatorului. Echipa și membrii acesteia trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute la 

articolele 2 și 3 de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Concursului. 

 
Articolul 5. Prin înscrierea la Concurs, echipele participante se angajează să trimită memoriile scrise 

detaliate la capitolul IV art. 14 în vederea preselecției acestora.   

 
Articolul 6. Echipele vor fi notificate, conform Calendarului Concursului, dacă acestea s-au calificat în 

etapa orală. 

 
Articolul 7. Echipele care s-au calificat în etapa orală se vor prezenta în data de 13.12.2017 la sediul 

instanțelor de judecată din Timișoara situat la Palatul Dicasterial, la ora comunicată în prealabil de 

Organizator, în vederea susținerii pledoariei pentru partea litigantă pe care o vor reprezenta. 

Capitolul III. Juriul 

Articolul 8. Concursul în etapa scrisă va fi jurizat de un juriu format din 3 membri, dintre care 2 avocați 

din cadrul Hațegan Attorneys și un cadru didactic al Facultății de Drept din Timișoara, în specialitatea 

drept comercial. 

 

Articolul 9. Concursul în etapa orală va fi jurizat de un complet de judecată format din trei membri, 

respectiv de către un cadru didactic al Facultății de Drept din Timișoara, în specialitatea drept comercial, 

un avocat al Hațegan Attorneys și un judecător în cadrul Tribunalului Timiș. 

 

Capitolul IV. Procedura de desfășurare a concursului 

 

Articolul 10. În vederea înscrierii la Concursul Argument, fiecare echipă va transmite Organizatorului, la 

adresele de e-mail stabilite de acesta (care se regăsesc la sfârșitul Regulamentului), formularul de 

înregistrare cuprins în Anexa la prezentul Regulament, completat cu datele de identificare privind 

componența echipe și datele de contact. Înscrierile vor putea avea loc până la ora 22:00 a termenului-

limită anunțat de Organizator, conform calendarului Concursului. 

 

Articolul 11. Organizatorul va confirma înscrierea fiecărei echipe prin e-mail transmis la adresa de 

contact indicată de aceasta în formularul de înregistrare, comunicând echipei numărul de identificare. 

Ulterior înregistrării, pe tot parcursul Concursului, echipa va fi indicată prin numărul de identificare 

alocat. În cazul modificării componenței echipei, orice modificare va fi notificată sau aprobată conform 

regulilor prevăzute la articolul 5 din prezentul Regulament. 
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Articolul 12. Speța și documentele suport vor fi puse la dispoziția echipelor pe website-ul Facultății de 

Drept din Timișoara, dar și, la solicitarea acestora, prin e-mail de către următoarele persoane de contact 

din cadrul Hațegan Attorneys: Alexandra Jivan (alexandra.jivan@hategan.ro) și Karina Reizner 

(karina.reizner@hategan.ro). 

 

Articolul 13. Probele ce vor putea fi administrate în cadrul procesului sunt: (i) proba cu înscrisuri 

(menționate la art. 12) și (ii) proba cu martori. Înscrisurile vor putea fi invocate în memorii și în pledoaria 

finală. Martorii vor putea fi audiați în timpul procesului, iar răspunsurile acestora vor putea fi utilizate în 

pledoaria finală. 

 
Articolul 14. Celelalte persoane implicate în proces, care vor juca rolul reprezentanților părților, 

martorilor etc., vor putea fi consultate în ziua concursului, înainte de începerea procesului, respectiv vor 

putea fi audiate de către avocați în cadrul procesului. 

 
Articolul 15. În vederea participării la runda preliminară a Concursului, fiecare echipă concurentă va 

avea obligația de a depune câte un memoriu scris pentru fiecare parte din proces, respectiv unul pentru 

reclamant și unul pentru pârât (în total, fiecare echipă va depune două memorii scrise), cu respectarea 

termenului-limită comunicat de Organizator (etapa scrisă) potrivit Calendarului concursului. Fiecare 

memoriu scris va respecta următoarele cerințe formale: 

 

- Memoriul va fi cuprins în maximum 1 pagină; 

- Memoriul va fi redactat pe o pagină A4, cu caractere Calibri de 11 pct., aliniere Justified, 

note de subsol cu caractere Calibri de 10 pct., margini Normal (2.54 cm pe fiecare latură) – 

dacă este cazul; 

- Memoriul va cuprinde maximum 5 argumente principale în vederea susținerii poziției părții 

pe care o reprezintă (ceea ce înseamnă că un memoriu va cuprinde maximum 5 argumente 

pentru susținerea poziției reclamantului și celalalt memoriu va cuprinde maximum 5 

argumente pentru susținerea poziției pârâtului). 

 

Articolul 16. Memoriile vor fi punctate de către juriul desemnat pentru etapa scrisă. În urma evaluării 

acestora, vor fi desemnate echipele pentru prezentarea în faza orală (care va avea loc în data de 

13.12.2017). Echipele care au depus memorii în etapa prealabilă vor fi informate cu privire la admiterea 

sau respingerea acestora în etapa orală, conform calendarului Concursului.   

 

Articolul 17. Etapa orală se va desfășura în felul următor: 

 
- Cu o oră înainte de începerea concursului, echipele se vor întâlni cu Organizatorul pentru a trage 

la sorți partea în favoarea căreia vor susține pledoaria; astfel, vor avea o oră la dispoziție pentru 

mailto:alexandra.jivan@hategan.ro
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pregătirea în detaliu a concluziilor orale, vor putea pregăti înscrisurile de care vor să se prevaleze 

în cauză (materialele suport atașate speței), se pot consulta cu reprezentanții clienților și își pot 

pregăti întrebările pentru martori (dacă se va dori administrarea probei cu martori de către 

echipă); 

 

- Concursul va începe odată cu intrarea completului de judecată în sală; grefierul va apela cauza; 

 

- Echipele vor avea rolul de avocați ai părții indicate pe bilețelul tras în prealabil la sorți și vor 

răspunde la apelul grefierului când acesta va menționa numele părții în cauză; 

 
- Președintele completului va conduce ședința de judecată și avocații vor răspunde cerințelor 

acestuia, conform regulilor de procedură aplicabile; 

 

- În etapa orală vor putea fi audiați unul sau doi martori, iar echipele pot adresa maximum 3 

întrebări/martori;  

 
- După administrarea tuturor probelor, avocații vor fi invitați să susțină pledoaria finală; 

 
- Fiecare echipă va prezenta pledoarii de câte maximum 20 minute/echipă și câte 5 minute/echipă 

pentru cuvântul în replică. Echipele vor putea stabili în mod liber timpul alocat pentru fiecare 

vorbitor, cu condiția ca fiecare membru al echipei să participe la susținerea pledoariei finale, iar 

timpul total alocat unui vorbitor (inclusiv replica) să nu depășească 10 minute; 

 
- În timpul pledoariilor orale, membrii completului de judecată vor putea adresa întrebări 

vorbitorilor, timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor fiind inclus în timpul total al pledoariei; 

 
- După închiderea dezbaterilor, instanța va rămâne în pronunțare. Instanța va pronunța soluția, în 

baza prevederilor legale aplicabile și, subsecvent, va desemna câștigătorul Concursului, în funcție 

de argumentele aduse de fiecare echipă și modul în care acestea au fost susținute. 

 

Articolul 18. Concursul se va desfășura conform următoarelor etape: 

 

- Runda preliminară  – etapa scrisă; 

- Runda finală – în incinta Palatului Dicasterial; această rundă va cuprinde echipele declarate 

admise în urma rundei preliminare.  

 

Articolul 19. Se va acorda următorul premiu echipei câștigătoare: o săptămână de internship la Hategan 

Attorneys și o sumă de bani în cuantum de 200 EUR. 



               

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 

 

 

 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 Blvd. Eroi lor  9A, 300575, Timişoara, România  
Tel:  +40-(0)256-592.900 (913)  
Email:  drept@e-uvt.ro  
www.drept.uvt.ro  

.  

 
Concursul de procese simulate 

Drept comercial  

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE  

Vă rugăm să completați, în mod lizibil, toate rubricile de mai jos 

 

 

Informații de contact privind echipa  (întreaga corespondență cu echipa va fi purtată prin e-mail, la 

adresa indicată în rubrica de mai jos) 

Adresa de e-mail:    

Număr de telefon mobil:  

 

 

Membrii echipei 

1. Nume:                        

              Prenume:   

Clasa: 

2. Nume:                        

              Prenume:   

Clasa: 

 

Vă rugăm să trimiteţi acest formular, în termenul de înscriere la concurs, la următoarele două adrese: 

alexandra.jivan@hategan.ro, karina.reizner@hategan.ro. 

 

Persoane de contact: Alexandra Jivan (alexandra.jivan@hategan.ro), Karina Reizner 

(karina.reizner@hategan.ro). 
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Concursul de procese simulate 

CALENDARUL CONCURSULUI  

Ediţia 2017 

 

13 noiembrie 2017 – Publicarea cazului ipotetic și a materialelor concursului 

27 noiembrie 2017 – Termenul-limită pentru înscrierea echipelor la concurs 

4 decembrie 2017 – Termenul-limită pentru depunerea memoriilor scrise 

6 decembrie 2017 – Comunicarea rezultatelor etapei preliminare (etapa memoriilor scrise) 

13 decembrie 2017 – Desfășurarea concursului (etapa orală) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


