REGULAMENTUL CONCURSULUI
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
DE DREPT EUROPEAN FIAT IUSTITIA 2014/2015
EDIŢIA a I-a ANIVERSARĂ
A. Entităţile organizatoare şi Concursul de drept european Fiat Iustitia
1. Concursul constă în simularea unei trimiteri preliminare în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene şi are ca obiect un caz fictiv, pe baza căruia echipele participante vor redacta un
memoriu şi vor susţine pledoarii în faţa juriului.
2. Concursul Fiat Iustitia este organizat de Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene
(ARDAE) în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Târgu Mureş - Cercul de drept Ius
Iuventutis.
3. Cercul Ius Iuventutis desemnează un Comitet de Organizare (CO) pentru a se asigura
desfăşurarea concursului.
4. La organizarea concursului participă studenţi, cercetători şi cadre didactice universitare.
5. Datele de desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Program, Anexa 1 la prezentul
Regulament.
6. Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.
B. Echipele
7. Echipele vor fi formate din 3 sau 4 persoane. În mod excepţional, echipa poate avea doar
doi membri. Echipele pot fi formate din studenţi ai Universităţii „Petru Maior” sau ai altor
Universităţi din Târgu Mureş, respectiv din ţară sau din străinătate, din orice an de studiu,
indiferent de forma de învăţământ (zi/ învăţământ deschis la distanţă).
8. Echipele au dreptul de a fi îndrumate de un coordonator care să-i asiste în pregătirea pentru
concurs. Coordonatorul echipei poate fi ales de echipă sau poate fi recomandat de Comitetul
de Organizare. Este recomandabil ca persoanele coordonatoare să fie practicieni ai dreptului,
cadre universitare sau studenţi care au mai participat la concursuri de acest gen.
9. Dintre membrii echipei, este necesar să se constituie două echipe de câte două persoane,
reprezentând aplicantul şi apărarea.

C. Desfăşurarea concursului
Etapele concursului
10. Competiţia constă în trei faze:
1. Faza scrisă, în care fiecare dintre echipe elaborează un memoriu pentru ambele calităţi
procesuale, ale Aplicantului şi ale Apărării, pe baza cazului de drept european.
2. Faza orală, în care echipele îşi vor susţine argumentele în faţa unor jurii.
3. Faza Finalei, în care echipele câştigătoare, pentru Aplicant şi pentru Apărare, vor
competiţiona în faţa unui ilustru juriu, care va decide Marea Câştigătoare a
Competiţiei.
Înscrierea
11. Înscrierea se face în online perioada indicată în Program, prin completarea de către echipe
a Formularului de înscriere existent pe website-ul fiatiustitia.upm.ro la secţiunea Înscrieri.
12. Echipelor le este interzis să se consulte pe durata concursului cu redactorii cazului,
membrii juriului şi Comitetul de Organizare, pentru probleme legate de rezolvarea cazului şi
deliberările juriului.
Cauza
13. Cauza se elaborează de specialişti în drept european, la invitaţia ARDAE sau a Cercului
Ius Iuventutis. După elaborare, cauza se publică pe website şi pe blogul cercului Ius
Iuventutis, precum şi pe orice suport media aflat la dispoziţie.
Transmiterea cazului care va face obiectul disputei din 2014/2015
14. Cazul care va reprezenta obiectul disputei din 2014/2015 va fi publicat în format
electronic,

prin

afişare

pe

website-ul

fiatiustitia.upm.ro,

pe

blogul

cercului

iusiuventutis.blogspot.com precum şi, ulterior, prin trimiterea la adresa de e-mail de contact
indicată de echipe în Formularul de înscriere. De asemenea, toate afişările se vor realiza pe
website-ul concursului.
15. După primirea cazului, până la data menţionată în Program, fiecare echipă va formula un
număr de 3 întrebări (maximum) pe care le va trimite prin e-mail Cercului de drept, la adresa
office@fiatiustitia.upm.ro.

16. Întrebările trebuie să vizeze exclusiv cazul practic şi nu trebuie să fie confuze. Nu trebuie
să existe mai multe întrebări într-o singură frază. Nu se va răspunde la întrebările pe care
organizatorii le consideră a nu avea legătură cu cazul.
17. Răspunsurile la toate întrebările vor fi trimise echipelor prin e-mail sau prin afişare pe
website.
Acordarea calităţii procesuale
18. Fiecare dintre echipe trebuie să reprezinte atât în faza orală cât şi în faza scrisă,
deopotrivă, pe Aplicant şi Apărarea. În conformitate cu Programul se va proceda la tragerea
la sorţi a echipelor care vor reprezenta Aplicantul şi Apărarea, pentru a se stabili ordinea de
desfăşurare a rundelor orale şi calitatea atribuită în cadrul rundelor.
19. Din cadrul fiecărei echipe, o persoană va reprezenta, după caz, fie Comisia Europeană, fie
Avocatul General, în faza orală. Această calitate este atribuită de Comitetul de Organizare.
Faza scrisă a Concursului
20. Faza scrisă constă în redactarea de către fiecare echipă a câte două memorii, atât pentru
apărare cât şi pentru aplicant, în baza cazului primit. Întocmirea şi predarea memoriilor este o
etapă obligatorie a Concursului. În cazul în care o echipă nu parcurge această etapă, va fi
depunctată sau eliminată din concurs.
21. Memoriile trebuie să conţină temeiurile de fapt şi de drept şi trebuie redactate fie ca
memoriu al Aplicantului, fie ca memoriu al Apărării, în mod distinct. Fiecare dintre memorii
trebuie să cuprindă o sinteză succintă a principalelor argumente cuprinse în memoriu.
22. Fiecare echipă trebuie să întocmească două memorii, unul în numele Aplicantului şi unul
în numele Apărării. Fiecare memoriu trebuie să cuprindă următoarele părţi esenţiale:
- Culoarea coperţii exterioare: roşu pentru Aplicant şi galben pentru Apărare
- Coperta internă (pagină de titlu)
- Cuprinsul
- Bibliografia: comentarii, culegeri de texte şi cărţi, reviste, hotărâri ale CEJ
- Numerotarea paginilor din Secţiunea de Argumente
- Notele bibliografice trebuie să figureze în josul paginii, numerotate consecutiv şi trebuie să
fie realizate conform prezentării de mai jos.
- Reguli de redactare a textului: Times New Roman; 12; spaţii de 1,5; cu margini de 2,5;
justify.

- Reguli de redactare a Notelor de subsol: Times New Roman; 10; fără spaţiu între rânduri,
respectiv cu spaţiu dublu între două note de subsol diferite; justify.
- Secţiunea de argumentare este limitată la un număr de 15 pagini pentru fiecare memoriu
(atât pentru Aplicant cât şi pentru Apărare); Secţiunea de argumentare include absolut toate
componentele, cum ar fi Introducerea, Succintă prezentare a faptelor etc., cu excepţia secţiunii
Prezentare succintă a argumentelor. Această din urmă prezentare nu trebuie să depăşească 2
pagini.
Identitatea echipelor nu va fi dezvăluită judecătorilor.
23. Bibliografie - exemple:
Tratate, cărţi, manuale
R. SCHUTZE, Dreptul constituţional al Uniunii Europene (Editura Universitară, 2012).
Articole:
G. VRABIE, Criticism on the European structures regarding certain constitutional texts and
the possible goals of the future constitutional reform, (2013) Revista Curentul Juridic nr.2,
p.14.
24. Notele bibliografice
La notele bibliografice sursele se trec în formă abreviată dacă în Bibliografie referinţa este
trecută în formă completă. Spre exemplu:
SCHUTZE, Drept constituţional, p.12.
VRABIE, 2 (2013) RevCJ, p.14.
Tratatele şi convenţiile internaţionale:
Art. 5 (1), Convenţia privind vânzarea internaţională de mărfuri, Viena, 1980.
Legislaţia:
Decizia Consiliului European 2009/881/UE privind exercitarea preşedinţiei Consiliului, JO
L315, 2.12.2009, p.50, art.1(1).
Cauze:
Cauza 244/80, Folgia/Novello(2), ECR(1981), 293
25. Memoriile se trimit Comitetului de Organizare în format electronic prin trimiterea la
adresa de e-mail office@fiatiustitia.upm.ro, până la data indicată în Program. Memoriile vor
fi trimise în format Microsoft Office Word pe adresa de e-mail mai sus menţionată, în două
variante, una cu numele echipei şi una fără numele echipei.

26. Este interzisă introducerea în memoriu a altor părţi constitutive decât cele menţionate mai
sus.
27. Cu 10 zile înainte de desfăşurarea fazei orale, fiecare echipă va primi 2 memorii ale
adversarilor potenţiali reprezentând Aplicantul, respectiv 2 memorii ale Apărării.
Faza orală
28. Fiecare echipă pledează, în principiu, împotriva a două echipe, prin raportare la o singură
calitate procesuală. Ca urmare, în total fiecare echipă pledează de 4 ori, reprezentând de 2 ori
calitatea de Aplicant şi de 2 ori calitatea Apărării. Nominalizarea lor se va face înainte de
începerea probei orale.
29. Este posibil ca o echipă să pledeze de 5 sau 6 ori în cazul în care numărul echipelor care
reprezintă pe Aplicant nu este egal cu cel al echipelor care reprezintă Apărarea.
30. În urma desfăşurării proceselor, pe baza punctajelor acordate de juriu, se vor alege
echipele care vor intra în finală. Procedura de acordare şi calculare a punctajelor se desfăşoară
conform para. 45 – 56 a prezentului Regulament.
Pledoariile
31. În cadrul unei confruntări, fiecare echipă are la dispoziţie 15 minute pentru a-şi prezenta
pledoariile. Replica şi contra-replica nu pot dura mai mult de 5 minute.
32. Fiecare dintre cei doi pledanţi trebuie să ia cuvântul.
33. Fiecare echipă va împărţi timpul în aşa fel încât ambii pledanţi să ia cuvântul. De
asemenea, înainte de a lua cuvântul, fiecare pledant va preciza juriului felul în care el şi-a
împărţit timpul între a ţine pledoaria şi a răspunde argumentaţiei echipei adverse.
34. Pe parcursul celor 15 minute, juriul poate interveni oricând pentru a pune întrebări
pledantului. Timpul de intervenţie al juriului şi timpul în care se răspunde va fi inclus în cele
15 minute repartizate fiecărei echipe. Juriul este suveran şi independent în ceea ce priveşte
respectarea regulamentului în această fază, însă Comitetul de Organizare are obligaţia de
observare a unor neregularităţi grave sau sistematice şi nefundamentate.
35. Pledoariile nu trebuie să reproducă memoriile. Ele vor reda punctele cele mai importante.
36. Se începe cu pledoaria echipei care reprezintă Aplicantul în cauză.
37. Echipele mai au dreptul şi la o replică (Aplicantul) de 5 minute, respectiv o contra-replică
(Apărarea) de 5 minute.

38. În timpul pledoariilor, pledanţii nu au voie să comunice cu coordonatorul echipei sau cu
vreo altă persoană, în afara juriului.
39. Susţinerea Avocatului General sau a reprezentantului Comisiei Europene poate dura
maxim 10 minute şi se desfăşoară după audierea părţilor.
Juriul
40. Componenţa juriului va fi făcută publică în ziua desfăşurării probei orale.
41. Membrii juriului nu pot să participe la pregătirea echipelor şi nu pot divulga informaţii
privitoare la derularea concursului şi la deliberări.
42. Juriul va primi un document întocmit de autorul/autorii cazului, în care vor fi arătate
reperele principale în fapt şi în drept, ale cauzei. Echipele nu au voie să consulte acest
document, decât după terminarea Concursului.
Notarea şi unele aspecte administrative
43. Memoriile vor fi jurizate de persoane anume desemnate de Comitetul de Organizare,
experţi în drept european, a căror identitate este confidenţială pe toată durata concursului.
Desemnarea acestor persoane se va face în funcţie de nivelul de participare, fiecare echipă
având dreptul de a propune o persoană care să jurizeze memoriile, exclusiv din cadrul
Universităţii pe care o reprezintă şi în mod obligatoriu alta decât coordonatorul echipei.
Datele de contact ale acestei persoane trebuie comunicate organizatorilor direct la adresa de email sau trecute distinct în formularul de înscriere online, cu această menţiune: „membru de
jurizare”. Prevederile se aplică corespunzător şi fazei orale. În absenţa indicării unui astfel de
membru, organizatorii nu au obligaţia de desemnare, dar pot depune diligenţe pentru a invita
reprezentanţi ai mediului universitar respectiv. Deasemenea, experţii care evaluează în faza
scrisă memoriile, nu pot participa la audierile, din faza orală, în care participă echipa
Universităţii de care aparţine.
44. Punctajele se acordă conform Fişei de jurizare pentru memoriu, ataşată la prezentul
Regulament. Punctajul maxim care poate fi acordat pentru un memoriu este de 25 de puncte.
45. Pledoariile din faza preliminară vor fi punctate individual de către fiecare membru al
juriului, urmând să se facă media notelor acordate de membrii juriului. Fiecare membru al
juriului va nota pledoaria ambilor pledanţi, în mod distinct.
46. Deoarece în faza preliminară fiecare echipă, de principiu, se va confrunta cu două echipe,
fiecare şedinţă va fi punctată cu maxim 100 puncte pe echipă.

47. Punctajul final în urma fazei preliminare se calculează, pentru fiecare echipă, prin
adăugarea punctajului obţinut pentru memoriu cu punctajele obţinute în fiecare fază orală. În
faza orală, fiecare membru al juriului va acorda puncte în conformitate cu cerinţele precizate
în Fişa de jurizare pentru pledoarii.
48. În situaţia în care numărul total al echipelor este un număr impar, exprimarea punctajelor
finale obţinute în cadrul fazei preliminare se va face în procentaj pentru toate echipele.
49. În finala concursului Fiat Iustitia va intra una dintre echipele care îl reprezintă pe
Aplicant, care a obţinut cel mai mare punctaj final în urma derulării fazei preliminare.
50. În finala concursului Fiat Iustitia va intra una dintre echipele care reprezintă Apărarea,
care a obţinut cel mai mare punctaj final în urma derulării fazei preliminare.
51. Cele două echipe se vor înfrunta în faza finală a concursului.
52. Va fi declarată câştigătoare a Concursului Fiat Iustitia, echipa care va obţine cel mai mare
punctaj în cadrul finalei Concursului. În cadrul finalei fiecare membru al juriului va nota,
conform Fişei de jurizare pentru pledoarii, pe fiecare pledant în parte. Punctajul final al
echipelor finaliste se calculează prin adăugarea punctajelor acordate de fiecare membru al
juriului în parte.
53. Jurizarea se face cu uşile închise, singura persoană care are dreptul şi obligaţia să asiste la
deliberări este preşedintele Comitetului de Organizare. Acesta nu are drept de vot, dar poate
să-şi prezinte un punct de vedere exclusiv cu privire la aplicarea şi respectarea regulilor
procedurale. În mod excepţional şi numai cu unanimitate de voturi, juriul poate hotărî ca
finalista Concursului să fie o altă echipă decât aceea care a obţinut punctajul maxim calculat
după fişele de jurizare. Hotărârea în această situaţie trebuie motivată şi prezentată în public de
preşedintele juriului din finală. Prevederile acestui paragraf nu se aplică în faza preliminară.
54. În calcularea punctajului în faza de finală a Concursului nu se calculează punctajul obţinut
pentru memoriu.
55. Se va acorda un premiu pentru echipa câştigătoare a finalei, unul pentru a doua echipă
finalistă. Juriul şi comitetul de organizare pot decide asupra acordării unor premii speciale
pentru cel mai bun pledant sau cel mai bun memoriu, precum şi echipelor care s-au remarcat
în mod deosebit. Comitetul de organizare depune diligenţa pentru acordarea unor premii
substanţiale, iar Cercul Ius Iuventutis întreţine relaţii de curtoazie pozitive cu toţi participanţii,
de natură să sprijine interesul şi făurirea unui corp de jurişti bine pregătiţi profesional, solidari
şi neînfricaţi. În vederea organizării, Comitetul de organizare depune diligenţe pentru a
asigura cazarea, şi după caz, masa pentru toţi participanţii.

56. Criterii de jurizare si notarea:
1. Fiecare pledoarie scrisă (memoriu) este evaluată individual şi independent de cel puţin
doi experţi independenţi în drept european, având în vedere următoarele:
-

Fiecare memoriu se poate puncta cu maximum 25 de puncte

-

Rezultatul evaluării se consemnează într-un cadru informatic şi pe hârtie, şi se trimite
judecătorilor împreună cu memoriile, până la sfârşitul lunii februarie 2015

-

Criteriile de evaluare sunt următoarele:
a) Analiza corectă şi argumentarea, i.e. limpezimea argumentelor, identificarea clară
şi completă a problemelor cheie, aplicarea corectă a regulilor relevante şi a
principiilor juridice – Punctajul maxim este de 10, iar nivelul minim de 5 puncte
b) Prezentarea şi stilul, i.e., persuasivitatea (logica, structura, citările, profunzimea,
stilul, elocvenţa...) – Punctajul maxim este de 10 puncte, iar minim este de 5
puncte
c) Stilul lingvistic: cunoaşterea limbii române – maximum 5 puncte şi minimum 3
puncte

2. Notarea şi criteriile de notare la pledoariile orale
-

Scorul total al unei echipe se calculează prin realizarea sumei totale a punctelor
obţinute de toţi membri unei echipe într-o rundă

-

Scorul cel mai mare obţinut de o echipă va conduce la calificarea acesteia în faza
finală

-

Echipele care au obţinut un scor egal vor fi ierarhizate după următoarele criterii:
a) Impresia generală
b) Scorul total al memoriilor scrise
c) Alte criterii
Criteriile de notare sunt următoarele:

-

Analiza juridică corectă şi aplicarea dreptului relevant (înţelegerea de ansamblu şi
cunoştinţele generale de drept european şi a principiilor sale): maxim 10 puncte,
minim 5 puncte

-

Prezentarea şi stilul, persuasivitatea (abilitatea de a convinge în calitatea de parte):
maximum 10 puncte şi minimum 5 puncte

-

Replica şi contra-replica (capacitatea de a contracara argumentele oponenţilor în
replică şi contra-replică): maximum 6 puncte, minimum 3 puncte

-

Utilizarea limbii române: maximum 4 puncte şi minimum 1 punct

-

Pleadoaria Avocatului General, respectiv a Reprezentantului Comisiei Europene va fi
punctată cu maximum 10 puncte

Sancţiuni
57. Întârzierea trimiterii memoriilor. Data trimiterii memoriilor este cea afişată pe website.
Orice întârziere a trimiterii acestora are ca rezultat: 1 zi - 2 puncte penalizare; 2 zile - 4 puncte
penalizare, 3 zile - descalificare obligatorie.
58. Depăşirea numărului de pagini a memoriului. Secţiunea de argumentare nu poate
depăşi 15 pag. excluzând Prezentarea succintă a argumentelor, iar în caz contrar se aplică
următoarele penalităţi: depăşirea cu 1 pag. - 2 puncte penalizare; depăşirea cu 2 pag. - 4
puncte penalizare; depăşirea cu 3 pag. - descalificarea obligatorie.
Prezentarea succintă a argumentelor nu poate depăşi 2 pag., iar în caz contrar, se aplică
următoarele sancţiuni: depăşirea cu jumătate de pag. - 2 puncte penalizare; depăşirea cu 1 pag.
- 4 puncte penalizare; depăşirea cu 1 pag. şi jumătate - descalificare.
59. Dezvăluirea identităţii echipei. Dacă numele membrilor echipei sau al universităţii este
menţionat oriunde în interiorul memoriului, această abatere va fi sancţionată cu 2 puncte.
60. Pentru neconformitatea cu alte standarde (spaţierea, fontul etc.). Pentru fiecare
constatare se scad 2 puncte.
61. Sancţiunile sunt aplicate de Comitetul de Organizare. Decizia Comitetului de Organizare
este fără apel.
Dispoziţii finale
62. Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări de orice fel prezentului
Regulament, însă numai pentru concursul care urmează, iar nu cel în vigoare.
63. Aplicarea şi interpretarea prezentului Regulament se face de către Cercul Ius Iuventutis şi
ARDAE. Orice întrebare privind interpretarea Regulamentului, adresată în timpul desfăşurării
concursului va fi adresată către Comitetul de Organizare. Înainte de a adopta o decizie,
Comitetul de Organizare este obligat să solicite opinia obligatorie a preşedintelui cercului Ius
Iuventutis şi a preşedintelui ARDAE, exprimată de comun acord. Decizia Comitetului de
Organizare este fără apel.
64. Eventualele modificări sau revizuiri pot fi realizate doar după încheierea Competiţiei în
curs.
65. Comitetul de Organizare nu are competenţa de a interpreta sau revizui regulile
Regulamentului, ci doar de a informa cu privire la rezultatul interpretării sau revizuirii.

Interpretarea sau modificarea Regulamentului sunt de competenţa ARDAE şi a cercului Ius
Iuventutis.
67. Programul de desfăşurare: Acesta este stabilit de către cercul Ius Iuventutis în fiecare an şi
se publică pe blog şi pe website.
68. Limba oficială a concursului este limba română. În mod excepţional, pentru echipe din
afara României, se poate accepta utilizarea limbii engleze sau franceze, după caz.

