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Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

 
Art. 1. Ediţia 2015 a Hexagonului Facultăţilor de Drept se va desfăşura în 

perioada 22 - 25 aprilie 2015, în organizarea Facultăţii de Drept a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 
Art. 2. Competiţia va fi formată din două categorii de probe, respectiv probe 

ştiinţifice şi probe sportive. 
 
Art. 3. Fiecare facultate participantă se înscrie în concurs cu o echipă formată 

din 22 de studenţi, repartizaţi după cum urmează: 
 A. Probe ştiinţifice: 

1. Drept civil – 2 studenţi, 
2. Drept penal – 2 studenţi, 
3. Drept constituţional şi instituţii politice – 2 studenţi. 

 B. Proba sportivă: 
1. Şah – 1 student, 
2. Tenis de masă – 1 student, 
3. Streetball – 3 studente, 
4. Fotbal – 6 studenţi. 

Rezerve – 5 studenţi, respectiv 2 studente pentru echipa de streetball şi 3 
studenţi pentru echipa de fotbal. 

 
Art. 4. Participanţii trebuie să fie studenţi la specializarea Drept ai 

facultăţilor reprezentate. Nu pot face parte din echipe studenți înscriși la studiile 
universitare de masterat şi doctorat, la cursuri postuniversitare, la învăţământ la 
distanţă sau învăţământ cu frecvenţă redusă). 

Dovada calităţii de student se face cu carnetul de student vizat la zi. 
 

Art. 5. Studenţii vor fi însoţiţi de 4-5 cadre didactice (şeful delegaţiei, cadre 
didactice responsabile cu probele de drept civil, drept penal, drept constituţional şi 
instituţii politice, respectiv probele sportive), în vederea alcătuirii comisiilor pentru 
fiecare dintre probe.  

Lista nominală a tuturor participanţilor va fi transmisă organizatorilor până cel 
târziu la data de 1 martie 2015. 

Înainte de începerea competiţiei, se va proceda la tragerea la sorţi a celor 6 
echipe participante, fiecare primind un număr de la 1 la 6, număr care va 
individualiza echipa pe parcursul competiţiei. 

 
Art. 6. Fiecare componentă din cadrul celor două probe va fi punctată în 

funcţie de locul obţinut de reprezentanţii facultăţilor, după cum urmează: 
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Locul I II III IV V VI Drept civil 

Puncte 24 20 16 12 8 4 
Locul I II III IV V VI Drept penal 

Puncte 24 20 16 12 8 4 
Locul I II III IV V VI Drept 

constituţion

al şi 
instituţii 
politice 

Puncte 24 20 16 12 8 4 

Locul I II III IV V VI Şah 

Puncte 12 10 8 6 4 2 
Locul I II III IV V VI Tenis       de 

masă Puncte 12 10 8 6 4 2 
Locul I II III IV V VI Streetball 

Puncte 12 10 8 6 4 2 
Locul I II III IV V VI Fotbal 

Puncte 12 10 8 6 4 2 
 

 
Art. 7. Câştigătoare a competiţiei va fi desemnată echipa care, în urma 

totalizării punctelor obţinute la fiecare probă, realizează punctajul cel mai mare. 
 
Art. 8. În cazul egalităţii de puncte, se va proceda la departajarea echipelor pe 

baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine: 
1. numărul de puncte obţinute la probele ştiinţifice; 
2. numărul de probe câştigate. 
 

Art. 9. Neprezentarea unei echipe la oricare din probele menţionate la art. 2 şi 
3 atrage penalizarea facultăţii în cauză cu un număr de puncte egal cu cel aferent 
locului 3 la proba respectivă. 

 
Art. 10. Eventualele contestaţii privind desfăşurarea unei probe vor fi analizate 

de o comisie formată din câte un cadru didactic de specialitate de la fiecare facultate 
participantă, cu excepţia contestatoarei. 
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Capitolul II. Desfăşurarea probelor 

 

 

II.1. Proba ştiinţifică 
Art. 11. Proba ştiinţifică se desfăşoară pe baza unei tematici şi a unei 

bibliografii comunicate în prealabil echipelor participante, după cum urmează: 
 

A. DREPT CIVIL 

 

1. Partea generală 
 

a. Tematică 
1. Actul juridic civil: noţiune, clasificare, condiţii de valabilitate, modalităţi, 

efecte, nulitate; 
2. Prescripţia extinctivă. 

 

b. Bibliografie 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009; 
- G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2011, 2012; 
- F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod 

civil, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 
- M. Nicolae, Tratat de prescripţie extinctivă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2010; 
- I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2013; 
- C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2013; 
- O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013. 
 

 

2. Drepturile reale 

 

a. Tematică 
1. Dreptul de proprietate privată: noţiune, prerogative, caractere juridice, 
modalităţi; 
2. Apărarea dreptului de proprietate privată prin acţiunea în revendicare;  
3. Posesia: noţiune şi fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de 
fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (naşterea prezumţiei 
de proprietate, dobândirea proprietăţii fructelor), acţiunile posesorii, 
precaritatea; 
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. 
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b. Bibliografie 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009; 
- C. Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod 

civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013; 
- V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a 2-a, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2013; 
- F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod 

civil, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 
- I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2013. 
 
 
3. Teoria generală a obligaţiilor 

 

a. Tematică 
1. Contractul ca izvor de obligaţii; 

a) clasificare, încheiere;  
b) efecte faţă de părţi;  
c) efecte faţă de terţi (inclusiv simulaţia, stipulaţia pentru altul, promisiunea 
faptei altuia, acţiunile directe); 
d) rezoluţiunea, rezilierea, excepţia de neexecutare, reducerea prestaţiilor, 
imposibilitatea de executare;   

2. Răspunderea civilă delictuală;  
3. Răspunderea civilă contractuală. 
 

b. Bibliografie 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009; 
- F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod 

civil, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 
- L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, 

conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 
- P. Vasilescu, Drept civil. Obligaţiile în reglementarea noului Cod civil, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
 

 

4. Contracte speciale 

 

a. Tematica 
1. Contractul de vânzare; 
2. Contractul de donaţie. 

 

b. Bibliografia 
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- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009; 
- R. Dincă, Contractele civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013; 
- D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2014; 
- F. Moţiu, Contractele speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013; 
- Gh. Comăniţă, I.-I. Comăniţă, Contractele speciale, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013; 
- F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod 

civil, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
 

 

B. DREPT PENAL 

 

1. Partea generală 
 

a. Tematica  
1. Infracţiunea. Dispoziţii generale (conţinutul infracţiunii): art. 15-17 Cod 
penal 
2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal 
3. Formele infracţiunii după fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale: 
art. 32-34 Cod penal 
4. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni: art. 35-45 Cod penal 
5. Autorul şi participanţii: art. 46-52 Cod penal 
6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanţe atenuante şi 
agravante. Concursul de cauze de atenuare şi de agravare: art. 74-79 Cod penal 
7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancţiuni): art. 135-136 Cod 
penal, art. 146-151 Cod penal. 
8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal 
9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod 
penal, Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura graţierii 
10. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării: art. 165-171 Cod penal 
11. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 
183, 186-187 Cod penal 
 

b. Bibliografie  
- Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014; 
- Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura graţierii; 
- L.V. Lefterache, Drept penal. Partea generală. Note de curs, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014; 
- C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român – partea generală, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014; 
- F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. 1, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014; 
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- T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. 
Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2014; 

- C. Butiuc, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universităţii Lucian 
Blaga, Sibiu, 2014; 

- V. Paşca, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
 

 

2. Partea specială 
 

a. Tematica  
1. Infracţiuni contra vieţii: art. 188-192 Cod penal 
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193-196 Cod penal 
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199-200 Cod 

penal 
4. Agresiuni asupra fătului: art. 201-202 Cod penal 
5. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205-207 Cod penal 
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218-221 Cod penal 
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224-225 Cod 

penal 
8. Infracţiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi 

art. 248 Cod penal 
9. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253-256 Cod penal 
 
 

b. Bibliografie  
- V. Cioclei, Infracţiuni contra persoanei, în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. 

Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile,  Codul penal. 

Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 
- V. Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi contra 

patrimoniului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015; 
- S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea specială. Analize, 

explicaţii comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2014; 

- T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. 
Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2014. 
 
 

C. DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE 
 

a. Tematică 

 
1. Teoria statului: elementele constitutive ale statului: teritoriul, populaţia, 

suveranitatea; cetăţenia; organizarea administrativă a teritoriului; titularul 
suveranităţii; conţinutul suveranităţii 
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2. Puterea legislativă: Parlamentul - rolul şi structura Parlamentului; mandatul, 
organizarea şi funcţionarea Parlamentului: alegerea Camerelor şi durata 
mandatului, organizarea internă, desfăşurarea lucrărilor, actele juridice; 
statutul parlamentarului: mandatul parlamentar şi protecţia mandatului 
parlamentar. 

3. Puterea executivă: Preşedintele şi Guvernul; Preşedintele - rolul şi atribuţiile 
Preşedintelui; mandatul prezidenţial: alegerea Preşedintelui, validarea 
mandatului, durata mandatului, vacanţa şi interimatul funcţiei, protecţia 
mandatului prezidenţial, răspunderea Preşedintelui, actele Preşedintelui; 
Guvernul - rolul şi atribuţiile Guvernului; formarea Guvernului; structura 
Guvernului şi statutul membrilor săi; atribuţiile Guvernului; funcţionarea şi 
actele juridice ale Guvernului. 

4. Puterea judecătorească: instanţele judecătoreşti; Ministerul Public, CSM-ul. 
5. Justiţia constituţională: noţiunea de justiţie constituţională; Curtea 

Constituţională - organizare şi funcţionare; atribuţiile; actele juridice; 
procesul constituţional. Deciziile CCR, efectele deciziilor CCR. 
 

 

 

b. Bibliografie 

 
- Constituţia României din 1991, revizuită în 2003;  
- I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I şi II, 

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009; 
- I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2006;  
- D.C. Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I, Teoria generală, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007; 
- M.N. Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Universităţii Al. I. 

Cuza”, Iaşi, 2007; 
- T. Toader, Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011; 
- B. Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 2-a, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2008; 
- M. Criste, Instituţii constituţionale contemporane, Timişoara, Editura de Vest, 

2011. 
 

Art. 12. Fiecare dintre componentele probei ştiinţifice (Drept civil, Drept 

penal şi  Drept constituţional şi instituţii politice) constă în rezolvarea unor probleme 
de drept prin intermediul a patru subiecte (două întrebări şi două speţe). În acest sens, 
fiecare facultate va propune două întrebări şi două speţe. 

Se va avea în vedere ca problemele de drept care vor fi selectate să nu fie din 
categoria celor ce fac obiectul unor controverse, evocate ca atare în lucrările de 
specialitate, ci să fie unanim acceptate şi tratate în cursurile universitare indicate 
şi/sau să rezulte din textele legale care le reglementează. 
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În cazul în care, totuşi, rezolvarea unui subiect va pune în discuţie probleme 
controversate, se vor lua în considerare toate opiniile care se bucură de o susţinere 
consistentă în literatura de specialitate, conform hotărârii comisiei. 

În cazul speţelor, starea de fapt va fi expusă cât mai precis, pentru a putea fi 
rezolvate toate problemele de drept pe care le ridică, fără a fi nevoie de interpretări. 
Speţele propuse pot ridica probleme din mai multe capitole ale tematicii. 

 

Art. 13. Subiectele vor fi prezentate în cadrul şedinţei tehnice. După 
verificarea încadrării subiectelor propuse în tematica anunţată, se vor trage la sorţi 
cele patru subiecte care vor fi repartizate pentru a fi rezolvate de către echipele 
concurente la disciplinele Drept civil, Drept penal şi Drept constituţional şi instituţii 

politice. Tragerea la sorţi se va face astfel încât să fie eliminată posibilitatea ca două 
sau mai multe subiecte extrase să fie propuse de aceeaşi echipă.  

În şedinţa tehnică, înainte de începerea probei, se vor stabili atât soluţiile 
corecte, cât şi baremul de notare. Fiecare subiect va fi evaluat cu un punctaj de 2,50 
puncte la fiecare dintre disciplinele Drept civil, Drept penal şi Drept constituţional şi 

instituţii politice. Totalul punctelor acordate subiectelor va fi de 10 pentru fiecare 
disciplină. 

Durata probei, cuprinsă între 90 şi 120 de minute, se stabileşte în şedinţa 
tehnică, în funcţie de întinderea şi gradul de dificultate a subiectelor extrase. 

 

Art. 14. Rezolvarea subiectelor se face pe echipe. La sfârşitul probei, 
rezolvările subiectelor, nesemnate, sunt predate comisiei, iar corectura se realizează 
imediat, în plenul comisiei. Punctajul final acordat fiecărei lucrări reprezintă suma 
punctelor obţinute la fiecare subiect. 

În caz de egalitate de puncte acordate mai multor lucrări, se va ţine cont de 
numărul de puncte mai mare obţinut la rezolvarea speţelor. Dacă egalitatea se 
menţine şi după aplicarea acestui criteriu, comisia va proceda la o reevaluare a 
lucrărilor aflate pe aceeaşi poziţie. Prin reevaluare se stabileşte doar ierarhia între 
lucrările aflate iniţial la egalitate, fără a fi afectată poziţionarea lor în clasament faţă 
de celelalte lucrări. 

După finalizarea corectării şi stabilirea notelor, se va proceda la identificarea 
lucrărilor, prin recunoaşterea făcută de fiecare echipă în parte, iar comisia va preda 
fiecărei echipe lucrarea corectată şi punctată. 

Eventualele contestaţii se soluţionează de o comisie constituită potrivit art. 10. 
Contestaţia se poate formula în termen de 2 ore de la predarea lucrării notate către 
fiecare echipă şi se înaintează reprezentantului facultăţii organizatoare în comisia de 
corectare, care are obligaţia convocării de îndată a comisiei de soluţionare. 
 

 

II.2. Proba sportivă 
 

A. ŞAH 
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Art. 15. La proba de şah, fiecare facultate va fi reprezentată de un student 
(băiat sau fată) care va disputa partide cu fiecare membru din celelalte centre 
universitare participante. 

Punctajul acordat este 
- victorie – 1 punct; 
- remiză – 0,5 puncte; 
- înfrângere – 0 puncte. 

Partidele se vor desfăşura conform Regulamentului Federaţiei Române de Şah 
[http://www.frsah.ro/legile şahului.htm], cu următoarele menţiuni: 

- o partidă durează 60 minute; 
- după scurgerea timpului de joc, dacă partida nu se încheie, se va juca „la 

ceas", câte 15 minute pentru fiecare jucător. 
În cazul egalităţii de puncte, pentru a se stabili clasamentul final pe probă se 

vor face departajări în funcţie de următoarele criterii, aplicate în această ordine: 
1. numărul de victorii obţinute; 
2. victoria directă. 

 

 

B. TENIS DE MASĂ 

 
Art. 16. Fiecare facultate va fi reprezentată de câte un student (băiat), care va 

disputa partide cu fiecare membru din celelalte centre universitare participante. 
Se aplică Regulamentul Federaţiei Române de Tenis de masă în vigoare 

[http://www.tenisdemasa.ro/index.php?menu=r]. 
O partidă se dispută în sistem de 3 seturi din 5, iar partidele se vor desfăşura în 

sistem turneu (fiecare cu fiecare). Între seturi se poate lua o pauză de 2 minute, iar 
punctajul va fi acordat astfel: 

- victorie – 2 puncte; 
- înfrângere – 0 puncte. 

În cazul egalităţii de puncte, pentru a se stabili clasamentul final pe această 
probă, se vor face departajări după următoarele criterii, aplicate în această ordine: 

1. victoria directă; 
2. numărul de puncte câştigate. 

 

 

C. STREETBALL 

 

Art. 17. La proba de streetball fete, fiecare facultate va fi reprezentată de o 
echipă de 3 studente, la care se adaugă 2 studente ca rezerve. 

Jocul se va desfăşura conform Regulamentului Federaţiei Internaţionale de 
Baschet privind jocul de baschet 3 la 3 
[http://www.fiba.com/downloads/v3_abouFiba/3x3/3x3RulesOfTheGame.pdf] cu 
următoarele menţiuni: 
 

Desfăşurarea turneului: 
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- cu ocazia şedinţei tehnice echipele vor fi împărţite, prin tragere la sorţi, în două 
grupe de câte trei echipe; 

- în fiecare dintre cele două grupe, meciurile se vor desfăşura în sistem turneu 
(fiecare echipă joacă un meci cu fiecare dintre celelalte), urmând ca după 
disputarea meciurilor din grupe să se stabilească un clasament al fiecărei 
grupe; 

- pentru o victorie se va acorda 2 puncte, iar pentru o înfrângere 1 punct; 
- pentru stabilirea clasamentului în grupe, în caz de egalitate de puncte, se aplică 

criteriul coşaverajului (numărul total de puncte înscrise minus numărul total 
de puncte primite). Dacă acest criteriu nu se dovedeşte a fi decisiv, se trece mai 
departe la criteriul victoriei directe. Dacă nici acest criteriu nu poate delimita 
echipele se trage la sorţi; 

- după încheierea fazei grupelor urmează semifinalele şi jocul de clasament. 
Echipa clasată pe primul loc în Grupa A va întâlni echipa de pe locul doi din 
Grupa B, în timp ce formaţia de pe locul întâi din Grupa B va întâlni echipa de 
pe poziţia secundă a Grupei A. Echipele clasate pe locul 3 în cele două grupe 
vor desfăşura finala pentru locul 5; 

- după faza semifinală urmează faza finală în care se vor stabili echipele clasate 
pe poziţiile 1-4, învingătoarele urmând a disputa finala mare, iar învinsele 
finala mică; 

- toate jocurile se desfăşoară cu o minge Molten de mărimea 6; 
- arbitrajul va fi asigurat de arbitrii oficiali. 

 

Desfăşurarea jocului: 
- meciurile se vor desfăşura 3 la 3, la un singur panou, coşurile având valoare 

de 1 punct (din interiorul semicercului, respectiv de la linia de pedeapsă) şi 2 
puncte (din afara semicercului de 6,75 m); 

- într-o partidă este considerată câştigătoare echipa care acumulează prima 21 
de puncte sau care are mai multe puncte la expirarea timpului regulamentar 
de joc; 

- fiecare joc se va întinde pe o durată de 15 minute. Cronometrul se va opri la 
fiecare întrerupere de joc, când mingea este moartă, doar în ultimele două 
minute rămase de disputat; 

- echipa care beneficiază de prima posesie a jocului este stabilită în urma 
aruncării cu banul. La fel se procedează în cazul prelungirilor; 

- fiecare formaţie dispune de un timp de odihnă (time-out). Se acordă un timp 
de odihnă suplimentar în cazul prelungirilor. Timpul de odihnă se poate 
solicita doar în momentul în care mingea este moartă; 

- în caz de egalitate la finalul celor 15 minute se trece la prelungiri. Echipa 
considerată câştigătoare în faza prelungirilor este prima care ajunge la 3 
puncte înscrise; 

- mingea trebuie scoasă în afara semicercului de 6,75 m în toate situaţiile în 
care mingea se află în posesia echipei din apărare (recuperare, minge furată, 
sau aruncare ce nu a atins inelul); 

- se joacă după sistemul posesiei inverse. Echipa care primeşte coş va avea 
posesia mingii; 
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- fiecare echipă are la dispoziţie 15 secunde în care este nevoită să arunce la 
coş. În cazul în care nu se dispune de un sistem care să numere secundele de 
atac, iar echipa nu pare a dori să atace coşul, arbitrul trebuie să acorde şi să 
numere cinci secunde în care echipa este nevoită să arunce la coş; 

- în cazul situaţiei de 1 la 1, posesia revine echipei din apărare. 
  

Contabilizarea faulturilor: 
- nu se contabilizează greşelile personale; 
- primele patru faulturi de echipă sunt considerate faulturi de joc, dacă nu sunt 

pe aruncare. În cazul în care sunt pe aruncare, se sancţionează cu 1 aruncare 
liberă, posesia revenind echipei din apărare; 

- faulturile de echipă cu numărul 5, 6, 7 şi 8 se sancţionează cu 1 aruncare 
liberă; 

- faulturile de echipă de la numărul 9 şi următoarele se sancţionează cu 2 
aruncări libere; 

- începând cu faultul de echipă 12 şi următoarele, posesie revine pentru 
formaţia care a executat aruncările libere; 

- faultul antisportiv respectiv faultul tehnic se sancţionează cu 1 aruncare 
liberă şi posesie pentru echipa ce a executat aruncarea liberă. 

 

 

D. FOTBAL 

 

Art. 18. La proba de fotbal băieţi, fiecare facultate va fi reprezentată de o 
echipă formată din 6 jucători (5 jucători de câmp şi 1 portar) şi 3 rezerve. 

Cu ocazia şedinţei tehnice, echipele vor fi împărţite prin tragere la sorţi în două 
grupe de câte trei echipe. 

În fiecare din cele două grupe, meciurile se vor desfăşura în sistem turneu 
(fiecare echipă joacă un meci cu fiecare dintre celelalte), urmând ca după disputarea 
meciurilor din grupe să se stabilească un clasament al fiecărei grupe. 

În caz de egalitate de puncte în grupă, pentru departajare se au în vedere 
următoarele criterii, aplicate în această ordine: 

1. meciul direct; 
2. golaverajul; 
3. numărul de goluri marcate. 
Clasamentul final se stabileşte în urma desfăşurării următoarelor partide: 
1. pentru locurile 5 - 6 se vor întâlni echipele situate pe locurile 3 din 

fiecare grupă; 
2. echipele situate pe locurile 1 şi 2 în fiecare grupă vor disputa între ele 

semifinalele, dupa cum urmează:  
- locul 1 grupa 1 - locul 2 grupa 2; 
- locul 2 grupa 1 - locul 1 grupa 2; 

3. învinsele celor două meciuri din semifinale vor juca finala mică pentru 
locurile 3-4; 

4. câştigătoarele celor două meciuri din semifinale vor juca finala mare pentru 
locurile 1-2. 
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 Competiţia se desfăşoară conform Regulamentului de fotbal pe teren redus, cu 
următoarele menţiuni: 

- schimbările sunt nelimitate, dar cu anunţarea arbitrului; 
- loviturile de la margine (out) se execută cu piciorul; 
- portarul poate să joace mingea cu mâna în perimetrul careului, chiar dacă 

este pasată cu piciorul de la un coechipier; 
- cartonaşul galben este acordat pentru următoarele fapte: comportament 

nesportiv; lipsă de respect faţă de arbitru; încălcare permanentă a 
regulamentului de joc; întârzierea reînceperii jocului după întrerupere; 
nerespectarea distanţei minime în caz de corner sau lovitură liberă, după 
ce a fost atenţionat în prealabil de către arbitru; intrarea sau ieşirea de pe 
terenul de joc fără încuviinţarea arbitrului; părăsirea terenului de joc fără 
încuviinţarea arbitrului; 

- cartonaşul roşu este acordat unui jucător care: comite un fault grav, se 
comportă violent, insultă sau foloseşte un limbaj neadecvat, scuipă un 
adversar sau orice altă persoană, împiedică în mod intenţionat cu mâna 
adversarul să înscrie un gol (cu excepţia portarului în zona careului), 
împiedică adversarul să înscrie un gol într-o situaţie evidentă printr-o 
faptă sancţionabilă cu lovitură liberă sau lovitură de pedeapsă, cumulează 
două cartonaşe galbene în acelaşi meci; 

- cumularea a două cartonaşe galbene sau primirea cartonaşului roşu duce 
la eliminarea jucătorului respectiv, acesta urmând a fi înlocuit după 5 
minute, interval în care echipa va evolua în inferioritate numerică, cu un 
alt jucator; jucătorul eliminat va avea drept de joc pentru următorul meci; 

- durata unei partide este de 50 de minute, iar între cele două reprize de 
câte 25 de minute va exista o pauză de 5 minute; 

- pentru victorie se acordă 3 puncte; 
- pentru meci egal se acordă 1 punct; 
- pentru înfrângere se acordă 0 puncte; 
- în caz de egalitate, la meciurile pentru stabilirea clasamentului general 

urmează să se execute serii de câte 5 lovituri de pedeapsă de la 7 m până 
la departajare; 

- nu se ia în considerare poziţia de offside. 
Meciurile vor fi arbitrate de către un arbitru specialist şi se vor desfăşura pe 

teren cu suprafaţă sintetică. 
 

Art. 19. Cupa Fairplay 

Cupa Fairplay se acordă de către organizatori acelei echipe care s-a remarcat 
prin comportament ireproşabil pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este 
transmisibilă. 


