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Centrul de drept social comparat organizează în perioada februarie - aprilie 

2015, în parteneriat cu societatea civilă de avocatură Bulboacă & Asociaţii, 

Concursul de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” (ediţia a II-a) pe teme de dreptul 

muncii, destinat studenților aflați în anul IV de studii de licență din cadrul 

Facultății de Drept a Universității din București. Concursul îşi propune dezbaterea 

în etape succesive, în formă scrisă şi în formă orală, a unui studiu de caz în 

materia dreptului muncii. 

Concursul de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” (ediția a II-a) are 

următoarele obiective: 

(a) aplicarea practică a temelor cu teme de actualitate din materia dreptului 

muncii şi a dreptului procesual civil; 

(b) exersarea și dezvoltarea abilităților de exprimare orală (oratorie și discurs), 

tehnica argumentării, prezența de spirit și capacitatea de a lucra în echipă; 

precum şi 

(c) creşterea gradului de conştientizare cu privire la impactul problemelor de 

dreptul muncii asupra realităţii sociale şi economice actuale. 

1 Condiţii de participare 

1.1 Concursul de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” (ediția a II-a) se adresează 

exclusiv studenţilor înmatriculaţi în anul IV de studii de licenţă la Facultatea 

de Drept a Universității din București (la care ne vom referi în continuare 

drept „Studenţii Eligibili”). 

1.2 Studenţii Eligibili se vor putea înscrie la Concursul de Procese Simulate 

„Sanda Ghimpu” (ediția a II-a) sub formă de echipe, formate din 2 (doi) 

membri. Se pot înscrie un număr nelimitat de echipe. 
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2 Procedura de înscriere 

2.1 Înscrierea la Concursul de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” (ediția a II-a) 

se va realiza prin transmiterea de către Studenţii Eligibili a unui e-mail la 

adresa cpsdm@drept.unibuc.ro, care va cuprinde:  

i. numele şi prenumele fiecărui membru al Echipei; 

ii. seria şi grupa din care face parte fiecare Student Eligibil membru al 

Echipei; 

iii. numele / titulatura sub care Echipa dorește să participe la concurs (de 

exemplu: Discipolii lui Demostene); 

iv. adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon la care poate fi 

contactat fiecare membru al Echipei. 

2.2 Înscrierile se pot efectua în perioada 9 februarie 2015 (ora 00:00) - 22 

februarie 2015 (ora 23:59).  

2.3 Confirmarea înscrierii se va realiza printr-un e-mail de răspuns transmis în 

acest sens fiecărei Echipe de pe adresa cpsdm@drept.unibuc.ro. 

2.4 În momentul înscrierii unei Echipe conform Articolelor 2.1 și 2.2 de mai 

sus, aceasta va primi un număr de identificare unic ce va servi la 

anonimizarea memoriilor sale în evaluarea şi acordarea punctajelor din 

Etapa I a concursului.  

3 Publicarea studiului de caz 

3.1 Concursul de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” (ediţia a II-a) îşi propune 

dezbaterea în etape succesive, în formă scrisă şi în formă orală, a unui studiu 

de caz în materia Dreptului Muncii (la care ne vom referi în continuare drept 

„Studiul de Caz”). 

mailto:cpsdm@drept.unibuc.ro
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3.2 Studiul de Caz va fi publicat pe website-ul Facultății de Drept a Universității 

din București, la secțiunea Cercetare - Centrul de Drept Social Comparat, pe 

data de 23 februarie 2015. De asemenea, începând cu 23 februarie 2015, 

Speţa de Dreptul Muncii va fi comunicată, pe e-mail, tuturor Echipelor 

înscrise la Concurs care vor formula în acest sens o solicitare scrisă şi o vor 

transmite prin e-mail la adresa cpsdm@drept.unibuc.ro. 

4 Structura şi calendarul concursului 

4.1 Concursul de Procese Simulate pe teme de Dreptul Muncii „Sanda Ghimpu” 

(ediţia a II-a) se va desfăşura în trei etape: 

I. ETAPA I - Faza scrisă a Concursului 

Etapa I constă în redactarea de memorii scrise pornind de la Studiul de Caz, 

urmând ca acestea să fie evaluate de către cadre didactice ale Facultății de 

Drept a Universității din București. 

Termenul limită pentru transmiterea memoriilor este 22 martie 2015 (ora 

23:59). Nerespectarea acestui termen limită va atrage descalificarea din 

Concurs. 

Evaluarea memoriilor scrise se va realiza în perioada 23 martie 2015 – 29 

martie 2015 de către cadre didactice din cadrul Facultăţii de Drept a 

Universității București. Rezultatele primei etape vor fi făcute publice pe data 

de 30 martie 2015, Echipele urmând a fi identificate după numărul unic 

comunicat la momentul înscrierii, în conformitate cu prevederile Articolului 

2.4 de mai sus. 

Prevederile anterior menţionate se completează cu Regulile şi procedurile 

aplicabile cu privire la Etapa I - Faza scrisă a Concursului stipulate la 

Articolul 5 de mai jos. 

mailto:cpsdm@drept.unibuc.ro
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II. ETAPA II - Semi-finale  

În Etapa II a Concursului se califică cele 8 Echipe cu cele mai mari punctaje 

generale din Etapa I. 

Etapa II (semi-finale) constă în pledoarii orale, în faţa unui juriu format din 

cadre didactice ale Facultății de Drept a Universității din București, pe baza 

Studiului de Caz. 

Începând cu această etapă a Concursului, Echipele vor fi identificate după 

numele ales / titulatura aleasă şi comunicată la momentul înscrierii, în 

conformitate cu prevederile Articolului 2.1 de mai sus. 

Prin tragere la sorţi, se vor stabili Echipele care vor concura, două câte două, 

precum şi partea pe care o vor reprezenta (de exemplu, Echipa Discipolii lui 

Demostene - reclamant - va concura cu Echipa Agora - pârât).  

Echipele câştigătoare în urma primului tur de procese-simulate vor concura, 

două câte două, urmând a se califica în Etapa III - Finala primele 2 Echipe 

care obţin cel mai mare punctaj după semi-finale.  

Etapa II a Concursului se va desfăşura pe data de 16 aprilie 2015. 

Prevederile anterior menţionate se completează cu Regulile şi procedurile 

aplicabile cu privire la Etapa II - Semi-finale stipulate la Articolul 6 de mai 

jos. 

III. ETAPA III - Finala  

În Etapa III a Concursului se califică cele 2 Echipe cu cele mai mari 

punctaje generale din Etapa II. 

Etapa III (Finala) constă în pledoarii orale pe baza Studiului de Caz, în fața 

unui juriu format din: 

(i) Decanul Facultății de Drept; 
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(ii) Directorul Centrului de Drept Social Comparat; 

(iii) cadre didactice din cadrul Facultăţii de Drept a Universității 

București; 

(iv) un judecător; și 

(v) un avocat. 

Echipele vor fi identificate după numele ales / titulatura aleasă şi comunicată 

la momentul înscrierii, în conformitate cu prevederile Articolului 2.1 de mai 

sus. 

Etapa III a Concursului se va desfăşura pe data de 17 aprilie 2015. 

Prevederile anterior menţionate se completează cu Regulile şi procedurile 

aplicabile cu privire la Etapa II - Semi-finale stipulate la Articolul 7  de mai 

jos. 

4.2 Calendarul Concursului este următorul: 

Calendarul Concursului de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” 

(Ediția a II-a) 

9 februarie 2015 (ora 00:00) –  

22 februarie 2015 (ora 23:59) 

Înscrierea Echipelor 

23 februarie 2015 Publicarea Studiului de Caz 

ETAPA I - Faza scrisă a Concursului 

23 februarie 2015 - 22 martie 

2015 (ora 00:00) 

Transmiterea memoriilor de către 

fiecare Echipă înscrisă la Concurs 

23 martie 2015 – 29 martie 2015 Evaluarea memoriilor scrise 

30 martie 2015 Publicarea punctajelor obţinute în 



 7 

urma fazei scrise a Concursului. 

Anunţarea echipelor care se vor 

califica în Etapa II a Concursului 

ETAPA II - Semi-finale 

16 aprilie 2015 Semi-finale 

ETAPA II - Finala 

17 aprilie 2015 Finala 

 

5 Reguli şi proceduri aplicabile cu privire la ETAPA I - Faza scrisă a 

Concursului 

A. Redactarea memoriilor scrise 

5.1 Fiecare Echipă înscrisă în Concurs va redacta două memorii scrise, câte unul 

pentru fiecare parte în proces (reclamant şi pârât). 

5.2 Memoriile vor fi redactate cu respectarea strictă a următoarele condiţii: 

(a) Marginile paginilor vor fi stânga - 3 cm, sus – 2 cm, jos – 2 cm, 

dreapta – 2 cm; 

(b) Alinierea paragrafelor se va face între marginile din stânga şi dreapta 

(justified);  

(c) Spaţierea între rânduri va fi de 1,5 linii; 

(d) Fontul utilizat va fi Times New Roman cu dimensiunea de 14 puncte 

și spațierea normală a caracterelor; 

(e) Paginile memoriilor vor fi numerotate cu cifre arabe; 

(f) Referinţele vor fi trecute în josul paginii cu o numerotare unitară. 
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5.3 Fiecare Echipă înscrisă în Concurs va transmite memoriile redactate, în 

format PDF, la adresa de e-mail cpsdm@drept.unibuc.ro. Documentele în 

format PDF vor purta în denumirea lor numele părţii din proces (reclamant 

sau pârât) corespunzător. 

5.4 Termenul limită pentru transmiterea memoriilor este 22 martie 2015 (ora 

23:59). Nerespectarea acestui termen limită va atrage descalificarea din 

Concurs. 

5.5 Nicio modificare a memoriilor transmise nu este admisă ulterior termenului 

limită mai sus menţionat. 

B.  Evaluarea memoriilor scrise 

5.6 Evaluarea memoriilor se va realiza de către cadre didactice din cadrul 

Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti în perioada 23 martie 2015 – 29 

martie 2015. 

5.7 Criteriile de evaluare ale memoriilor scrise vor fi următoarele: 

 capacitatea de identificare a elementelor relevante care alcătuiesc 

situația de fapt; 

 tehnica de argumentare juridică (identificarea cadrului legal, 

identificarea problemelor de drept, interpretarea dispozițiilor legale 

prin raportare la elementele relevante care alcătuiesc situația de fapt, 

utilizarea principiilor și argumentelor de interpretare, folosirea 

adagiilor în limba latină și structurarea raționamentului);  

 coerenţa, claritatea şi stilul exprimării;  

 nivelul de înţelegere a instituţiilor şi principiilor de dreptul muncii 

prezentate în memoriile scrise;  

mailto:cpsdm@drept.unibuc.ro
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 relevanţa şi pertinenţa surselor doctrinare şi jurisprudenţiale 

identificate. 

5.8 Fiecărui criteriu menționat la Articolul 5.7 de mai sus îi va corespunde un 

punctaj de la 0 la 100 de puncte. Punctajul final pentru fiecare memoriu va fi 

media aritmetică a punctajelor obținute pentru fiecare criteriu. 

5.9 Punctajul obţinut de către fiecare Echipă la faza scrisă a Concursului va fi 

reprezentat de media punctajelor obţinute pentru memoriile scrise. 

5.10 Publicarea punctajelor obţinute în urma fazei scrise a Concursului se va face 

pe website-ul Facultăţii de Drept a Universității din București, la secțiunea 

Cercetare - Centrul de Drept Social Comparat, pe data de 30 martie 2015. 

Echipele vor fi identificate în raport de numărul unic atribuit la momentul 

înscrierii, în conformitate cu prevederile Articolului 2.4 de mai sus. 

6 Reguli și proceduri aplicabile cu privire la ETAPA II - Semi-finale 

6.1 În Etapa II a Concursului se califică cele 8 Echipe cu cele mai mari punctaje 

generale din Etapa I. 

6.2 Prin tragere la sorți, se vor stabili Echipele care vor concura, două câte două, 

precum şi partea pe care o vor reprezenta (de exemplu, Echipa Discipolii lui 

Demostene - reclamant - va concura cu Echipa Agora - pârât).  

6.3 Evaluarea pledoariilor orale se va realiza de către un juriu format din cadre 

didactice și doctoranzi ai Facultății de Drept a Universității din Bucureşti.  

6.4 Ordinea expunerii pledoariilor orale va fi următoarea: 

Pledoarie Vorbitor 1 - reclamant 15 minute 

Pledoarie Vorbitor 1 - pârât 15 minute 

Replică Vorbitor 2 - reclamant 5 minute 
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Duplică Vorbitor 2 - pârât 5 minute 

Întrebări juriu 5 minute 

 

6.5 Replica trebuie să privească conţinutul pledoariei părţii adverse. În mod 

similar, duplica trebuie să privească replica părţii adverse. 

6.6 În timpul expunerii argumentelor orale, echipele se adresează numai 

juriului. În timpul expunerii argumentelor orale de către pledant (reclamant 

sau pârât), comunicarea între membrii Echipei se poate efectua doar în scris. 

6.7 Criteriile de evaluare ale pledoariilor orale vor fi următoarele: 

 capacitatea de identificare a elementelor relevante care alcătuiesc 

situația de fapt; 

 tehnica de argumentare juridică (identificarea cadrului legal, 

identificarea problemelor de drept, interpretarea dispozițiilor legale 

prin raportare la elementele relevante care alcătuiesc situația de fapt, 

utilizarea principiilor și argumentelor de interpretare, folosirea 

adagiilor în limba latină și structurarea raționamentului);  

 coerența, claritatea și stilul exprimării;  

 încadrarea în timpul acordat fiecărui vorbitor; 

 respectarea structurii procesuale indicate la Articolul 6.4 de mai sus; 

 nivelul de înţelegere a instituţiilor şi principiilor de dreptul muncii 

prezentate în pledoariile orale;  

 relevanţa şi pertinenţa surselor doctrinare şi jurisprudenţiale 

identificate. 

6.8 În urma primului tur de procese-simulate, vor fi selectate Echipele care 

întrunesc, în ordine descrescătoare, primele patru punctaje. Acestea vor 
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concura, două câte două, în configuraţia care va fi stabilită în urma tragerii 

la sorţi. 

7 Reguli şi proceduri aplicabile cu privire la ETAPA III - Finala 

7.1 În Etapa III a Concursului se califică cele 2 Echipe cu cele mai mari 

punctaje generale din Etapa II. 

7.2 Prevederile Articolelor 6.4 - 6.7 sunt aplicabile. 

7.3 Echipa desemnată câştigătoare va fi Echipa cu cel mai mare punctaj 

acumulat în Etapa III a Concursului. 

8 Premii şi diplome 

8.1 La finalul Concursul de Procese Simulate „Sanda Ghimpu” (ediţia a II-aI), 

partenerul evenimentului - societatea civilă de avocatură Bulboacă & 

Asociaţii - va acorda următoarele premii:  

i. Premiul pentru locul I Echipei cu cel mai mare punctaj general din 

finală - 2 (două)  stagii de practică în cadrul societăţii civile de 

avocatură Bulboacă & Asociaţii; 

Fiecare stagiu de practică va avea o durată de 2 (două) săptămâni şi va 

fi remunerat cu suma de 1.350 Lei (echivalentul a 300 EUR, calculat 

la paritatea 1 EUR = 4,5 Lei). Stagiul va fi efectuat în perioada aprilie 

- august 2015, perioada efectivă urmând a fi agreată ulterior cu fiecare 

membru al Echipei. 

ii. Premiul pentru locul II Echipei cu al doilea cel mai mare punctaj 

general din finală  - cărţi de specialitate în valoare de 1.800 Lei 

(echivalentul a 400 EUR, calculat la paritatea 1 EUR = 4,5 Lei); 
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Astfel, fiecare membru al Echipei premiate va primi cărţi de 

specialitate în valoare de 900 Lei (echivalentul a 200 EUR, calculat la 

paritatea 1 EUR = 4,5 Lei); 

iii. Premiul pentru cel mai bun memoriu scris Echipei care a obţinut 

cel mai mare punctaj general în Etapa I  - 2 (două) abonamente anuale 

la Revista Română de Dreptul Muncii, precum şi cărţi de specialitate 

în valoare de 675 Lei (echivalentul a 150 EUR, calculat la paritatea 1 

EUR = 4,5 Lei);  

Astfel, fiecare membru al Echipei premiate va primi (i) 1 (un) 

abonament anual la Revista Română de Dreptul Muncii, precum și (ii) 

cărţi de specialitate în valoare de 337,5 Lei (echivalentul a 75 EUR, 

calculat la paritatea 1 EUR = 4,5 Lei); 

iv. Premiul pentru cel mai bun pledant acelui pledant care a avut o 

prestaţie remarcabilă în faza orală a Concursului - cărţi de specialitate 

în valoare de 675 Lei (echivalentul a 150 EUR, calculat la paritatea 1 

EUR = 4,5 Lei). 

8.2 Fiecărui pledant îi va fi acordată o distincţie pentru participare.  

8.3 Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a oferi premii şi distincţii 

neprevăzute de Regulament. 

9 Prevederi finale 

9.1 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, 

anunţând actualizarea acestuia în cel mai scurt timp posibil pe website-ul 

Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, la secţiunea Cercetare 

- Centrul de Drept Social Comparat. 

 


