
Către: Ministerul Educaţiei, Cuiturii şi Cercetării

De ia: Asociaţia Studenţiior Facuităţiior 
de Drept din Repubiica Moidova 

(ELSA Repubiic of Moidova)
The European Law Student' Assoeiadon

REPUBLIC OF MOLDOVA

SCRISOARE

Asociaţia Studenţiior Facuităţiior de Drept din Repubiica Moidova (ELSA Repubiic of Moidova) 
este o asociaţie obştească, neguvernamentaiă, apoiitică şi nonprofit, membră a comunităţii 
European Law Students' Association, organizaţie prezentă în peste 44 de state.

ELSA Repubiica Moidova are drept scop educaţia juridică a studenţiior de ia facuităţiie de Drept 
din cadrui universităţiior din Repubiica Moidova, stimuiarea înţeiegerii reciproce, promovarea 
responsabiiităţii sociaie a studenţiior ia drept şi a tineriior jurişti.

Anume crearea oportunităţiior de afirmare profesionaiă şi personaiăîn domeniui juridic ne-a 
determinat să organizăm Concursui Naţionai a) Studenţiior în Drept, competiţie de taiie naţionaiă 
între cei mai buni studenţi ia drept dornici de a depăşi iimiteie universitare.

Concursui se va desfăşura conform Reguiamentuiui în 3 etape: etapa preiiminară care va consta 
într-un test griiă; etapa semifinaiă ia care studenţii vor urma să dea soiuţii unor speţe (cazuri 
practice); iar ia etapa finaiă studenţii vor fi impiicaţi în simuiarea unui proces de judecată. Toate 
acestea având ia bază aprecierea cunoştinţeior în domeniui Dreptuiui Penai, Civii, Procesuai 
Penai şi Procesuai Civii.

Intru reaiizarea acestui minunat proiect, echipa ELSA a creat deja mai muite parteneriate cu 
birouri de avocatură din ţară şi instituţii de stat, iar întru definitivarea obiectivuiui nostru şi 
anume impiicarea ceior mai buni, ceior mai sârguincioşi şi abiii studenţi de ia facuităţiie de 
Drept care se regăsesc în muite din universităţiie din ţară, avem nevoie de susţinerea 
dumneavoastră.

Astfei Văsoiicităm promovarea evenimentuiui printr-un mesaj oficia) către aceste instituţii de 
învăţământ superior cu sugestia de a deiega studenţi pentru a participa ia acest concurs.

Reguiamentu! de desfăşurare a concursuiui, formuiarui de apiicare, dar şi aite detalii ie puteţi 
găsi pe pagina oficiată a concursuiui: httţ)://cnsd.eisamoidova.org/. de asemenea ne puteţi găsi pe 
pagina de facebook: Concursul Naţionai ai Studenţiior în Drept.

Sperăm impetuos că o să acceptaţi să ne susţineţi, Vă muiţumim anticipat!

19.02.2020 Cu respect,

Preşedintele ELSA Republic of Moldova

Adresă: or.C/n'VfMM, 67, 6/.2T, 6/T. /3
Web site:
Email: /f7 /o @ 7 ?7 < 3 .e /.sa .o rg
Telefon: 060303369



REPUBLlfi OF MOLDOVA

REGULAMENTUL

Concursutui Naţionat a! Studenţi!orîn Drept

1. Reguli de procedură

1.1. în cadrul Concursului Naţional al Studenţilor în Drept vor putea participa doar persoanele 
care se vor înscrie la Concurs. Pentru participarea la prima probă a Concursului, sunt eligibili toţi 
studenţii de la facultăţile de drept din Republica Moldova, ciclul licenţă, ciclul masterat inclusiv 
studenţii absolvenţi ai anului 2020.

1.2. Concursul va fi organizat pe două categorii concomitent - Drept Civil şi Drept Penal, însă 
concurenţa dintre participanţii acestor două ramuri de drept este sctrict inadmisibilă.

1.3. Participanţii vor putea participa doar în una dintre categorii - Echipa de Drept Civil sau 
Echipa de Drept Penal, în conformitate cu preferinţele personale şi nivelul pregătirii pe domeniu 
sau a specializării studenţilor.

1.4. Toţi participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament, 
indicaţiile Echipei Organizatorilor Concursului şi a termenilor în care sunt solicitaţi să acţioneze.

1.5. Orice abatere de la prezentul Regulament şi / sau ignorarea cerinţelor solicitate expres de 
către Directorul Echipei Organizatorice va duce la avertizarea sau descalificare, după caz, a 
participantului din Concurs, indiferent de etapă.

1.6. în cazul depistării unei fraude, prin orice modalitate ori mijloc, sau a manipulările 
circumstanţelor, a celorlalţi participanţi ai Concursului, sau a Organizatorilor în scopul 
influenţării rezultatului / punctajului acordat de către Juriu, aceasta va atrage după sine, după caz, 
descalificare participantului, sau scăderea din punctaj.

1.7. Concursul va fi desfăşurat în trei etape: rezolvarea unui test grilă (Prima Etapă), oferirea 
soluţiilor de rezolvare a unei speţe juridice (a doua etapă) şi un proces simulat de judecată 
(Finala).

1.8. Juriul Concursului este alcătuit din reprezentanţi ai jurisprudenţei civile şi penale, însă 
componenţa Juriului nu poate depăşi numărul de patru persoane pentru fiecare procesul simulat 
(de drept penal şi respectic de drept civil). Acest număr poate fi variabil în primele două etape 
ale Concursului Componenta juriului va fi confirmata nu mai târziu de prima etapă a 
concursului.

1.9. Fiecare participant în mod individual va acumula un punctaj de la 1 la 100, la sfârşitul 
fiecărei etape, în conformitate cu abilităţile demonstrate şi a prestaţiei personale, indiferent de 
prestaţia echipei per total.
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2. Repartizarea participanţilor în Echipa Drept Civii sau Echipa Drept Penai

2.1. Participanţii ia Concurs singuri îşi vor aiege echipa din care vor dori să facă parte şi unde se 
simt cei mai pregătiţi.

2.2. Participanţii vor primi testeie griiă, soiicităriie de a oferi soiuţii ia speţe şi simuiarea 
procesuiui de judecată va fi strict fie pe procedură civiiă, în căzui aiegerii Echipei Drept Civii, 
fie pe procedură penală, în căzui aiegerii Echipei Drept Penai.

3. Prima Etapă

3.1. Prima Etapă a Concursutui va avea loc la data pe 6 martie 2020. ORA 11:00

3.2. Prima Etapă a Concursuiui va fî constituit dintr-un test griiă pentru evaiuarea capacităţilor 
fiecărui participant individuai.

3.3. Participanţii vor primi o listă cu circa 600 întrebări, dintre care 100 de întrebări aleatoriu vor 
fî selectate pentru etapa 1.

3.4. Conform punctajuiui acumuiat, Juriu) va decide şi anunţa pubiic care dintre participanţi trec
în următoarea etapă, dar nu mai puţin de 20 persoane.

3.5. Punctajul maxim ia această etapă este de 20 puncte.

4. A doua etapă

4.1. Semi Finala Concursuiui va avea ioc în perioada 1 0 -1 4  martie 2020.

4.2. Semi Finaia Concursuiui va fi constituită din înaintarea unei speţe către fiecare participant în 
parte şi soiicitarea de a oferi soiuţii de rezoivare. Conţinutul speţeior va fî transmis fiecărui 
participant prin poşta eiectronică care a trecut cu brio prima etapă a concursului.

4.3. Participanţii trebuie să transmită rezoivarea speţei nu mai târziu de 14 martie 22:59.

4.3. Punctajui maxim ia această etapă este de 30 puncte.

5. Finala

5.1. Finaia Concursuiui va avea ioc ia data de 28 martie 2020, ora şi iocui vor fî aduse ia 
cunoştinţă participanţiior în preaiabii.

5.2. Juriu) va aiege doar 4 participanţi din Echipa Drept Civii şi 4 din Echipa Drept Penai pentru 
a concura în Finaia Concursuiui. La data de 15 martie, seara, aceşti 8 participanţi vor fi anunţaţi 
oficiat că au ajuns în Finai.

5.3. La data de )6 martie va avea ioc comunicarea speţei propuse, tragerea ia sorţi între 
participanţi şi repartizarea ior pe Rectamanţi şi Pârâţi, din Echipa Drept Civil şi Partea 
Apărării şi Partea Acuzării din Echipa Drept Penal. Totodată va fi adus la cunoştinţa părţilor 
Reguiamentui privind desfăşurarea procesuiui simuiat de judecată.

5.4. Noile echipe vor fî formate dintr-o componenţă a câte 2 participanţi.

5.5. Echipa Reciamanţiior, până ia data de 20 martie, ora 23:59, trebuie să expedieze, pe emaii, 
cererea de chemare în judecată, către Echipa Pârâţiior.
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5.6. Echipa Părţii Acuzării, până ia data de 20 martie, ora 23:59, trebuie să expedieze, pe emai), 
acuzarea de stat, către Echipa Părţii Apărării.

5.7. Echipa Pârâţilor, până ta data de 25 martie, ora 23:59, trebuie să expedieze, pe emai), 
referinţa ta cererea de chemare în judecată, către Echipa Reclamanţilor.

5.8. Echipa Părţii Apărării, până la data de 25 martie, ora 23:59, trebuie să expedieze, pe email, 
respectiv răspunsul apărării către Echipa Părţii Acuzării.

5.9. Punctajul maxim la această etapă este de 40 puncte.

5.10. în baza prestaţiei personale pe toate cele III Etape ale Concursului, Juriul va avea 
posibilitatea de a acorda până la 10 puncte suplimentare, din oficiu, celor mai buni participanţi.

(Formula: 20 puncte prima etapă + 30 puncte a doua etapă + 40 puncte a treia etapă + 10 puncte 
acordate la discreţie de către membrii Juriului = 100 puncte.)

5.11 Juriul va alege câştigătorii în baza punctajului maxim obţinut. înainte de anunţarea 
rezultatului, membrii juriului îşi vor expune opiniile referitoare la performanţele concurenţilor.

NOTA: Pentru buna desfăşurare a Concursului, Echipa Organizatorică (ELSA) îşi rezervă 
dreptul de a aduce modificări Regulamentului, însă se obligă ulterior să anunţe expres 
participanţii Concursului despre noile modificări, doar dacă acestea ţin de necesitatea înştiinţării 
participanţilor.

Regulamentul Concursului Naţional al Studenţilor în Drept a fost elaborat de către Echipa Organizatorică.

Preşedintele ELSA Republic of Moldova


