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Prezentare 

 

 

Asociaţia Tineretul ONU din Romania prezintă proiectul UN Youth Moot Courts 

2012 - Justice on international level! ce are ca obiect simularea procedurilor în faţa a 

patru instanţe de mare importanţă: Curtea Internaţională de Justiţie, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si Curtea Penală Internaţională. 

Evenimentul este unul dintre cele mai importante proiecte ale asociaţiei şi are scopul de 

a le da participanţilor şansa de a-şi pune în aplicare cunoştinţele de drept internaţional, 

drept comunitar şi de drepturile omului. 

Asociaţia Tineretul ONU din Romania este o organizaţie non-guvernamentală cu 

sediul central la Bucureşti ale cărei obiective majore sunt promovarea şi înţelegerea 

valorilor ONU în cadrul societăţii româneşti şi nu numai. În acest scop, organizaţia 

realizează seminarii şi conferinţe periodice, workshop-uri, activitatea centrală rămânând 

organizarea anuală a Conferinţei BISMUN. Asociatia îşi propune continuarea proiectelor 

sale şi în cele mai importante oraşe universitare din România oferind în acest fel prilejul 

implicării în activităţile sale a unui număr însemnat de tineri interesaţi de politică 

internaţională şi de problemele contemporane cărora generaţia noastră trebuie să le 

răspundă. 

Toate proiectele asociaţiei beneficiază atât de o promovare, cât şi de o recrutare 

de participanţi,  la nivel naţional si global- întrucât la diferite proiecte am avut onoarea 

de a avea printre participanţi atât studenţi din Europa, cât şi din Asia,  Africa sau America. 

 



Simulările 

Curtea Internaţională de Justiţie reprezintă cel mai important organ judiciar al 

Naţiunilor Unite. Fondată în anul 1945, aceasta are ca principale funcţii legale 

soluţionarea litigiilor prezentate de către statele membre şi de a da avize legale cu privire 

la întrebările adresate de către organele autorizate. Va fi simulat un proces al Curtii 

Internaţionale de Justiţie unde se vor putea înscrie 3 judecători, 10 reprezentanţi ai 

statelor în echipe de câte 2 persoane iar limba folosita va fi limba engleza.  Acceptam 

aplicatii pentru aceste simulari, din partea studentilor care au studiat / studiaza Drept 

International Public sau Relatii Internationale. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost creată pentru sistematizarea 

procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale 

Consiliului Europei. Misiunea Curţii este să vegheze la respectarea prevederilor 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a Protocoalelor suplimentare de către 

statele semnatare. Curtea intervine doar atunci când statele nu şi-au respectat obligaţiile. 

Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicţia 

statelor părţi la convenţie. În materia drepturilor omului se vor simula 3 procese diferite, 

la fiecare proces având posibilitatea de se inscrie câte 3 judecători, 4 părţi si un avocat 

general, iar limba folosita va fi limba engleza. Acceptam  aplicatii pentru aceste simulari 

din partea studentilor care au studiat/ studiaza Relatii Internationale, Drept, Stiinte 

Politice, sau care au cunostinte de drepturile omului. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este organul juridic al Uniunii Europene. 

Sarcinile sale constau în controlul legalităţii actelor instituţiilor Uniunii Europene, 

asigurarea că statele membre îşi îndeplinesc obligaţiile rezultate din tratate şi 

interpretarea dreptului Uniunii la solicitarea instanţelor naţionale. Aceasta, împreună cu 

instanţele din statele membre, asiguta totodată şi aplicarea şi interpretarea uniformă a 

dreptului Uniunii. Tot 3 procese vor fi simulate si in dreptul Uniunii Europene, fiecare 

însumând un număr de 3 judecători, 2 reprezentanţi ai statelor şi 2 reprezentanţi ai 



Comisiei, insa limba folosita va fi limba romana.  Acceptam aplicatii pentru aceasta Curte 

din partea studentilor care studiaza/ au studiat Dreptul Uniunii Europene. 

Curtea Penală Internaţională, numită şi Tribunalul Penal Internaţional, este o 

instanţă de justiţie internaţională permanentă cu sediul la Haga, constituită cu scopul de 

a judeca persoane care au comis genociduri, crime de razboi şi crime contra umanităţii. 

Ca element de noutate în desfăşurarea proiectului Moot Courts, în domeniul penal 

internaţional vor fi simulate de asemenea 3 procese in limba engleza  la care vor 

participa câte 3 judecători şi 2 părţi în echipe de câte 2 persoane.  Acceptam aplicatii 

pentru aceasta Curte din partea studentilor care studiaza/ au studiat Drept Penal. 

Participanţi 

Proiectul este destinat atât studenţilor din cadrul facultăţilor de drept cât şi celor 

care au urmat un curs de drept internaţional public sau relatii internationale. Asociaţia 

încurajează atât studenţii români cât şi studenţii străini să participe la această serie de 

simulări. Numărul participanţilor va fi de aproximativ 60-70 de studenţi. Sunt valabile 

aplicatii pentru roluri de avocaţi, judecători şi reprezentanţi ai Comisiei Europene. 

Proiectul se va derula pe durata a 3 zile, respectiv 7-9 decembrie 2012, iar pentru 

inscriere studentii trebuie sa trimita un Curriculum Vitae si o scrisoare de intentie in care 

trebuie sa motiveze de ce au ales sa participe la simulari precum si motivul pentru care s-

au inscris la o anumita curte. 

Participanţii vor avea calitatea de reprezentanţi ai statelor (avocaţi) sau de 

judecători, iar în cadrul fiecărei instanţe simulate aceştia vor trebui să pledeze sau să 

judece în funcţie de rolul deţinut. În cadrul fiecărei instanţe se va judeca câte o speţă 

pentru care participanţii vor avea timp să se pregătească anterior. Mai mult, în prealabil, 

Asociaţia Tineretul ONU din Romania, în cadrul acestui proiect, le va susţine 

participanţilor un training cu privire la modul de pledare şi la formalităţile ce trebuie 

îndeplinite în faţa fiecărei instanţe în parte. 



Nou! În prima zi, după ceremonia de deschidere, participanţii sunt invitaţi la un 

training pe public speaking, care îi va pregăti pentru susţinerea pledoariilor din zilele 

următoare. 

În ultima zi, vor primi feedback de la Coordonatorii de Curţi care i-au indrumat şi 

urmărit activitatea pe parcursul proiectului. 

Obiective 

Obiectivele proiectului sunt de a determina participanţii: 

1. Să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de drept internaţional, respectiv 

international penal, drept comunitar şi drepturile omului 

2. Să aplice cunoştinţele dobândite la facultate 

3. Să exerseze engleza formală şi cea juridică 

4. Să se familiarizeze cu procedura din faţa instanţelor 

5. Să-şi exerseze şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de public speaking 

6. Să-şi exerseze şi să-şi îmbunătăţească atât abilităţile de retorică şi argumentare 

cât şi tehnicile de pledare 

7. Să deprindă abilităţi de lucru în echipă 

8. Să ia contact cu mediul multicultural în care e promovată diversitatea şi 

toleranţa. 

 

Evenimentul se anunţă a fi cea mai importantă simulare de instituţii în domeniul 

dreptului internaţional din România în 2012, mai ales prin prisma succesului pe care l-a 

avut acest proiect atat in 2010 cat si in 2011. 

Parteneri 

Având în vedere importanţa activităţii acestor instituţii la nivel global, Asociaţia 

Tineretul ONU din Romania va realiza acest proiect în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Externe, Editura Hamangiu , Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Curtea de Apel 

Bucuresti, Editura CH Beck, respectiv cu Juridice.ro ca partener media principal. 



    Taxa de participare 

Sursa principala de venit este constituită din taxele de participare: 

Pentru înscrierea în regim early (in perioada 25 Octombrie-15  Noiembrie): 

- 15 euro fără cazare 

-  35 euro incluzând cazare 

Pentru înscrierea in regim late (in perioada 16 -30 Noiembrie): 

- 20 euro fără cazare 

- 40 euro incluzând cazare 

Daca pe durata inregistrarilor in regim “late” o persoana inscrisa in perioada “early” 
doreste  sa faca echipa cu un prieten care nu s-a inscris deja, aceasta il poate recomanda 
si va plati la fel ca cel inregistrat in peroada “early” , doar 15 sau 35 euro.   

Avem deschise conturi atat in Lei cat si in Euro, iar suma de platit in Lei este stabilita in 
functie de cursul BNR din ziua platii. 

 

Pentru mai multe informatii in legatura cu proiectul UN Youth MOOT COURTS 2012 
puteti vizita: 

http://unyouth.ro/Moot%20Courts%202012/index.html 
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Program Moot Courts 2013 

 

 

Vineri   07.12.2012 

 

11:30 – 13:00 – Inregistrarea participantilor 

13:00 – 14:30 – Ceremonia de deschidere 

14:30 – 15:00 – Pauza de cafea 

15:00 – 16:30 – Training pe Reguli de Procedura 

16:30 – 17:00 – Pauza de cafea 

17:00 – 18:30 – Training pe Public Speaking 

 

 

Sambata  08.12.2012 

 

10:00-11:30 – Prima sesiune de dezbateri orale 

11:30-12:00 – Pauza de cafea 

12:00- 13:30 – A doua sesiune de dezbateri orale 

13:30- 14:30 – Pranz 

14:30- 16:00 – A treia sesiune de dezbateri orale 

16:00-16:30 – Prima sesiune de deliberari 

 

mailto:office@bismun.ro
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Duminica 09.12.2012 

 

09:00- 10:30 – A doua sesiune de deliberari 

10:30-11:00 – Pauza de cafea 

11:00-12:30 – Prezentarea Hotararilor 

12:30-13:30 – Pranz 

13:30         – Ceremonia de premiere 

 

http://unyouth.ro/Moot%20Courts%202012/index.html 
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