
 

 

 

 

 

Depunere candidaturi concurs de procese simulate de drept penal internațional 

 „Nuremberg Moot Court” 

Ediţia 2023 

 
 

Facultatea de Drept organizează un apel de depunere de candidaturi pentru studenții care doresc să participe la 

concursul de procese simulate de drept penal internațional „Nuremberg Moot Court”, ediţia 2023. 

Condiții de  eligibilitate: își pot depune candidaturile studenții anilor II – IV, studenții masteranzi și studenții 

doctoranzi ai Facultății. Totodată, este necesară o bună cunoaștere a limbii engleze, având în vedere faptul că întreaga 

competiție se va desfășura în limba engleză. 

 

Studenții care doresc să participe trebuie să redacteze o scrisoare de intenție în limba engleză și să o trimită la 

adresa gabriela.ola@law.ubbcluj.ro, până la data de 08.01.2023. 

Rezultatul preselecției inițiale și detaliile organizatorice ale pregătirii vor fi comunicate persoanelor interesate 

pe e-mail, în 19.01.2023.  

 

Informații despre concurs: Concursul de procese simulate „Nuremberg Moot Court” se desfășoară anual sub 

egida International Nuremberg Principles Academy și a Universității Friedrich‐Alexander (Erlangen‐Nuremberg); 

concursul este format din două etape, una scrisă – în care echipele participante sunt rugate să redacteze câte două 

memorii pentru o speță imaginară dată (un memoriu al apărării¸ respectiv unul al acuzării), iar mai apoi să pledeze 

respectiva cauză în fața unei „Camere preliminare a Curții Penale Internaționale” (pentru detalii legate de formatul 

competiției, spețele din anii anteriori, precum și memoriile și pledoariile unora dintre echipele care au participat la 

edițiile anterioare, a se vedea mai pe larg site-ul competiției https://www.nuremberg-moot.de/index.php?id=283).  

 

Anul acesta, etapa orală a concursului se va desfășura în perioada 19 – 22 iulie 2023, etapa finală urmând să 

aibă loc în celebra Sală 600 a Palatului de Justiție din Nuremberg, unde s-au desfășurat efectiv celebrele Procese de la 

Nuremberg.  

 

Concursul este o oportunitate extraordinară nu doar de a aborda probleme mai complexe de drept penal (dreptul 

penal internațional este cunoscut pentru complexitatea sa), ci și de pregătire pentru o viitoare activitate practică (avem 

aici în vedere, printre altele, partea de redactare a unor memorii oficiale, cea de argumentare și contraargumentare a 

unei soluții, de susținere orală a unei anumite poziții etc.). 

 

 

 

Conf. univ. dr. Daniel NIȚU 

 

Cluj-Napoca, 

08.12.2022 
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