REGULAMENT
Concursul Național de Procese Simulate – Drept Fiscal
23 aprilie 2016
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I. Dispoziţii Generale
(1) Concursul Naţional de Procese Simulate (NMCC) are ca obiect dezbaterea unui caz fictiv respectând
procedurile dintr-un proces real, în scopul de a realiza legătura între cunoştinţele teoretice şi cele
practice ale studenţilor.
(2) La Concursul de Procese Simulate la nivel Naţional vor participa câştigătorii rezultaţi din urma
perioadei de selecţie.
II. Echipele
(1) Fiecare echipă este formată din 2 studenţi/masteranzi înmatriculaţi la o Facultate de Drept.
(2) Echipele vor fi selectate în urma depunerii de memorii la o speță dată, ce va fi transmisă
participanților alături de prezentul regulament pe data de 15 martie 2016, până la ora 23:59.
(3)Numărul maxim de participanți selectați în baza memoriului scris din rândul studenților înscriși la
concurs este de 12, organizați în 8 echipe. Decizia finală cu privire la numărul de participanți selectați
aparține comitetului de analiză a memoriilor.
III. Desfăşurarea concursului
(1) Concursul de procese simulate se desfăşoară în două etape:
a) Etapa de selecţie pe bază de memorii;
b) Etapa naţională, constând în faza orală a competiţiei.
IV. Înscrierea şi selecţia participanţilor
(1) La concursul de procese simulate se poate înscrie orice student/masterand înmatriculat la o
Facultate de Drept, aparţinând Universităţilor din ţară.
(2) Selecția participanților se va realiza pe baza unui memoriu scris, în condițiile descrise la alineatele
(4) si (5), trimis pe adresa nmcc.fiscal@bucuresti.elsa.ro
(3) Echipele sunt considerate înscrise în competiție la data trimiterii memoriilor. Termenul pentru
depunerea memoriilor este 30 martie 2016, ora 23:59.
(4) Memoriile trebuie să conțină răspunsurile la cele 2 cerințe ale speței și trebuiă să aibă aproxiamtiv 5
pagini
(5) Memoriile vor fi redactate conform condiţiilor de mai jos:
a) Marginile paginii sunt: stânga - 3 cm, sus – 2 cm, jos – 2 cm, dreapta – 2 cm;
Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus •Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • Germany •
Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania •
Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

2

b) Spaţiere între rânduri este de 1,5 linii;
c) Aliniere paragrafelor se face între marginile din stânga şi dreapta (justified);
d) Fontul utilizat este Times New Roman cu dimensiunea de 12 puncte, spaţierea normală a
caracterelor şi utilizând diacriticele specifice;
e) Numerotarea paginilor se face cu cifre arabe;
f) Referinţele sunt trecute în josul paginii cu o numerotare unitară.
g) Memoriile se transmit doar in format PDF;
h) Memoriile nu trebuie să conțină numele participanților sau datele lor personale, acestea urmând a fi
precizate în conținutul e-mail-ului prin intermediul căruia trimit memoriu.
V. Transmiterea cazului fictiv care va face obiectul Concursului
(1) Speţa sau cerința pe baza căreia se va realiza pledoaria participanților va fi transmisă acestora de
către organizatori cu cel putin 14 zile înainte de desfășurarea propriu-zisă a concursului.
(2) Odată cu primirea speței pentru Concurs, participanții vor primi și câte un exemplar din
Regulamentul de desfășurare a Concursului, eventuale clarificări, completări sau anexe aduse de
către organizatori la prezentul regulament, precum și programul evenimentului.
(3) Orice întrebări sau nelămuriri pe care participanții le vor avea cu privire la speță vor fi adresate
organizatorilor. În cazul în care răspunsurile formulate sunt de interes general, acestea vor fi
comunicate tuturor participanţilor.
VI. Acordarea calităţii procesuale
(1) Calitatea procesuală a fiecărei echipe urmează a fi trasă la sorţi de către membrii comitetului de
organizare al Grupului Local ELSA București prin intermediul site-ului www.random.org .
VII. Evenimentul propriu-zis
(1) Structura de desfășurare a concursului va fi transmisă cel târziu cu 2 săptămâni înainte de
desfășurarea efectivă de către organizatori.
(2) Concursul se desfășoară prin derularea mai multor procese simulate. La un proces participă două
echipe : o echipă care susține acuzarea și o a doua care susține apărarea.
Concursul se desfășoară în 2 etape: o succesiune de 4 procese, urmată de o finală.
(3) Dezbaterile din etapa finală se vor desfăşura pe baza unei noi spețe sau cerințe.. Speţa/cerința va
fi transmisă odată cu anunţarea finaliștilor. Aceasta va fi comunicată cu cel puțin două ore înainte de
dezbateri.
(4) Echipele care vor concura în acelaşi proces, precum şi ordinea în care vor concura, vor fi stabilite
prin tragere la sorţi în ziua evenimentului propriu-zis, înainte de începerea rundei preliminare.
(5) În cazul în care numărul echipelor participante la concurs este unul impar, se va trage la sorți
echipa care pledează de două ori. Punctajul luat în considerare pentru echipa care pledează de două ori
este media aritmetică a celor două procese în care a pledat.
(6) Pe parcursul desfăşurării proceselor, va fi desemnată o persoană responsabilă, care să
cronometreze pedoariile participanţilor (timekeeper) şi să se asigure că timpul stabilit anterior este
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respectat.
VIII. Pledoarii
1) Pledoariile nu pot reproduce doar conținutul concluziilor scrise, ci rolul acestora este de a accentua
elementele importante ale speței, precum și de a contracara argumentele părții adverse. Timpul alocat
acestora este de 20 de minute, divizat în 3 părţi: argumentarea, replica şi întrebări din partea juriului.
2) Fiecare echipă va avea la dispoziție maxim 10 minute pentru pledoarie. Acestea vor fi urmate de
maxim 5 minute pentru replică și maxim 5 minute pentru duplică. La final , juriul va avea la dispoziție 5
minute pentru a adresa întrebări echipelor.
3) Participarea activă a tuturor coechipierilor este recomandată, acesta fiind un element de care se va
ţine cont în realizarea punctajului. Pentru situaţii speciale, juriul poate acorda timp suplimentar
echipelor pentru întrebări, de maximum 10 minute.
IX. Juriul
(1) Componenţa juriului este stabilită de către organizatori, astfel încât să se asigure transparența
concursului.
(2) Juriul va primi în ziua concursului o fișă tipizată de jurizare, în baza căreia se va stabili punctajul
pentru fiecare echipă.
X. Punctaj
(1) Punctajul pentru echipe şi punctajul pentru pledanţi se ţin separat. Există 4 criterii de evaluare
generală. Judecătorii pot acorda între 0 şi 20 puncte în aprecierea fiecărui criteriu.
(2) Pe lângă acestea, judecătorii mai pot acorda echipelor maximum 20 de puncte în aprecierea calităţii
listei de argumente, iar pentru pledanţi maximum 20 de puncte având în vedere impresia generală
creată.
(3) Punctajul maxim posibil atât pentru echipe cât şi pentru pledanţi este de 100 de puncte.
I. CRITERII GENERALE DE EVALUARE ŞI PUNCTAJE:
1.Cunoaşterea Speţei:
-înţelegerea speţei;
-folosirea elementelor necesare din speţă pentru susţinerea pledoariei;
- încadrarea în informaţiile date în speţă;
-răspunsuri la întrebările judecătorilor.legate de cunoaşterea speţei.
2.

Analiza Legală:
-recunoşterea şi întelegerea textelor legale aplicabile;
-jurisprudenţă;
-doctrină;
-răspunsul la întrebările judecătorilor legate de analiza legală.
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3.

Argumentarea:
-logica, gândirea, ingenuozitatea, organizarea şi structurarea argumentelor.

4.

Stilul:
- persuasiune;
- elocvenţă;
- munca în echipă;
- claritate;
- managementul timpului.
(4) Evaluarea pledanţilor va avea ca şi criteriu următoarea metodă de punctare:
a) 0-5 Puncte (Slab)
b) 5-10 Puncte (Satisfăcător)
c) 10-15 Puncte ( Bun)
d) 15-20 Puncte (Excelent)
XI. Premii
Locul I – 800 RON
Locul II – 600 RON
Locul III – 400 RON
Cel mai bun orator – 500 RON
.
XII. Sancţiuni
(1) Nerespectarea prezentului regulament atrage penalizări impuse punctajelor acordate echipelor.
(2) Cu excepţia unor situaţii extraordinare, apreciate in concreto de organizatori, transmiterea
memoriului scris, după trecerea termenului precizat de către comitetul de organizare, atrage
neacceptarea echipei in concurs.
(3)Plagiatul se sancţionează cu 1-20 puncte ( în funcţie de gravitate).
(4) Intervenţia exterioară în timpul concursului se sancţionează cu 5-10 puncte (în funcţie de gravitate).
(5) Nerespectarea condiţiilor de redactare se sancţionează cu 1 punct/condiţie nerespectată.
(6) Cu excepţia unor cazuri motivate, întârzierea echipei la eveniment, după ora stabilită de organizatori,
se sancţionează cu 3 puncte la fiecare 10 minute deîntârziere.
(7) Comitetul de organizare va rezolva orice plângere, efectuată în timp util de către fiecare echipă,
având ca obiect nerespectarea prezentului Regulament.
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