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REGULAMENT CONCURS ÎN CADRUL PROIECTULUI F.A.S.T.-FII AVOCAT 

ÎN ȘCOALA TA” 

Ediția a 2-a, Nov.2022 

 

PREAMBUL 

 

Prezentul Regulament de organizare și desfășurare al Concursului ”Fii Avocat în 

școala ta!” (numit în cele ce urmează FAST) este dedicat promovării culturii legalității și 

responsabilității, promovării profesiei de avocat și a rolului său în sistemul de drept al 

unui stat democratic, promovării  celorlalte profesii juridice, a încrederii în justiție și a 

mecanismelor judiciare utilizate în actul de justiție.  

Proiectul FAST are ca scop familiarizarea elevilor cu profesia de avocat și în general, 

cu sistemul de justiție al României, cu ceilalți participanți ai sistemului judiciar, putând 

fi apreciat ca o acțiune de interes public. El se desfășoară în cadrul proiectului „Fii Avocat 

în școala ta!” Ediția a II-a, în perioada 31.10.2022 – 25.11.2022 sub coordonarea directă 

a Decanului Baroului București și a Coordonatorului de proiect în București. 

Datele personale ale participanților la concurs, ale elevilor, profesorilor, și 

părinților, după caz, vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 

2016/679(RGPD) pentru buna desfășurare a acestuia. 

Prelucrarea datelor personale are ca temei juridic interesul legitim și este necesar 

pentru buna organizare, desfășurare a concursului și evidențierea acestuia în activitățile 

Baroului București pe anul 2022. Datele personale vor fi prelucrate de Baroul București 

prin avocații participanți, avocații coordonatori, membrii comisiilor (după caz), ai juriului, 

de conducerea și reprezentanții Curții de Apel București, în vederea asigurării accesului 

și derulării programului în incinta Curții de Apel București.  

Aceste date personale sunt: nume, prenume, clasa și unitatea de învățământ la care 

învață, pentru toți participanții, iar pentru elevii câștigători vor fi prelucrate și imaginea 

în formatul suport de hârtie precum și în formă digitală, în fotografii, filmări postate pe 

site-ul Baroului și în mass media în general. Datele părinților elevilor vor fi prelucrate 

exclusiv prin stocarea datelor din acordul de utilizare a operei fiului / fiicei lor, fără 

publicarea acestora.  

În cazul refuzului scris transmis ulterior prelucrării (retragerea consimțământului) 

se va folosi anonimizarea (blurarea) acestora, în condițiile prevăzute de RGPD. 
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Pentru informații suplimentare prealabile participării la concurs, persoanele 

interesate pot solicita informații și depune solicitări la următoarea adresă de email: 

fast@baroul-bucurești.ro 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

 

Art.1. Pot participa la concurs toți elevii claselor gimnaziale și liceale unde se desfășoară 

proiectul FAST, Ediția a II-a.  

Art.2. Avocații desemnați vor anunța concursul, condițiile de înscriere și participare la 

primul curs pe care îl susțin, diferențiat pe clase (gimnaziu/liceu), în perioada 31.10.2022 

– 13.11.2022). 

Art.3. Înscrierea elevilor la concurs este opțională și se face după cum urmează: 

a) pentru elevii claselor gimnaziale (V-VIII), prin predarea la Cursul cu nr. 3 (în 

săptămâna 14.11.2022 – 18.11.2022) avocatului desemnat la clasa, a unor schițe /  desene 

/ ilustrații / reprezentări grafice cu tema ”Avocatul, prietenul meu”; 

b) pentru elevii claselor liceale (IX-XII), prin predarea la Cursul cu nr. 3 (în săptămâna 

14.11.2022 – 18.11.2022) avocatului desemnat la clasă, a unor lucrări scrise, în limita a 

800 de cuvinte, cu titlul ”Scrisoare către Avocatul meu”. 

Art.4. La primirea acestor lucrări avocatul va aloca fiecărei lucrări un număr și va întocmi 

separat o listă cu numele și prenumele elevilor, clasa și unitatea de învățământ, precum 

și numărul alocat fiecărei lucrări. 

Art.5. Pentru lucrările care conțin date personale ale altor persoane decât elevul (autorul) 

sau date de natură a conduce la identificarea unor alte persoane și fapte de natură penală 

sau susceptibile de asemenea fapte, se va proceda la anonimizarea acestora. Se 

recomandă ca în timpul cursului, elevii să fie îndemnați să facă referire la avocat ca la un 

bun prieten, iar nu la a solicita consultanță juridică propriu-zisă sau plângere, pentru a se 

evita conflicte nedorite. Recomandarea din partea avocatului în toate aceste cazuri, 

vizează exclusiv urmarea căilor legale și îndemnul de a contacta părinții, dirigintele, 

autoritățile, avocați în prezența părintelui, după caz. 

Art. 6. Realizarea lucrărilor: 

a) Fiecare elev se va înscrie în concurs cu o singură lucrare pornind de la tematica de 

concurs, cu menționarea numelui și a prenumelui său, clasa și unitatea de învățământ la 

care este înscris; 



Page 3 of 7 

 

b) Afişul tematic va fi unidimensional și va fi realizat folosind tehnici precum: desen, 

grafică, colaj, tehnici computerizate, etc.  

c) Dimensiunea posterului va fi A3. Mesajul afişului format din text și/sau grafică trebuie 

să fie clar și relevant pentru tematica de concurs, creația trebuie să fie originală. 

d) Eseurile scrise, cu titlul „Scrisoare către Avocatul meu” vor conține un număr de 

maximum 800 de cuvinte, va fi în format tehnoredactat și va putea fi însoțit de imagini 

/ desene / grafică. Menționarea numelui și a prenumelui autorului, precum și a clasei și 

unității de învățământ sunt condiții esențiale. 

e) Toate lucrările cu care elevii se pot înscrie în concurs vor fi însoțite de Acordul de 

utilizare a operei, completat și semnat de reprezentantul legal al minorului. Acest acord 

este prezentat separat, în Anexa 1 la prezentul Regulament. Anexa 1 va putea fi transmisă 

electronic diriginților de clase participante la proiect, spre a fi pusă la dispoziția părinților, 

în scopul facilitării comunicării și în scopul de a oferi elevilor posibilitatea de a participa 

la acest concurs. Elevii majori, căsătoriți sau pentru care s-a constatat emanciparea vor 

putea semna Acordul de utilizare în nume propriu.  

Art.7. Lucrările colectate vor fi predate în integralitatea lor, numerotate, de către avocați 

în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data de 19.11.2022 ora 10.00, la sediul Baroului 

București, Biroul Cancelarie, de unde vor fi preluate de către Coordonatorul de proiect și 

juriul stabilit pentru desemnarea câștigătorilor. Pot fi colectate doar lucrările care conțin 

numele autorului, clasa și unitatea de învățământ la care este înscris. 

Art. 8. La predarea către organizator a lucrărilor colectate, avocatul va înainta și o 

propunere proprie, cu privire la 3 dintre lucrările cel mai bine realizate.  

Art. 9. În situația în care, la o anumită clasă, printre elevii care predau lucrări participând 

la concurs sunt și rude, afini până la gradul 4 inclusiv ai avocatului și / sau copii aflați în 

relații de interese / apropiere cu avocatul, acesta se va abține de la a face propuneri 

arătând motivul abținerii și va preda în totalitate lucrările colectate. 

Art. 10. Trierea lucrărilor și desemnarea câștigătorilor vor fi efectuate  în termen de 2 

zile (19.11 – 20.11.2022) după cum urmează: 

(1). Trierea lucrărilor pe criteriul temei alese se va face în considerarea celor 3 propuneri 

efectuate de către avocatul care le-a colectat la fiecare clasă. 

(2). Selecția și desemnarea câștigătorilor se va face de către un juriu format dintr-un 

număr de până la 30 de avocați (în funcție de volumul lucrărilor colectate) desemnați de 
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către Decanul Baroului București la propunerea Coordonatorului FAST, pe bază de 

invitație și voluntariat ale avocaților, având în vedere următoarelor criterii: 

a) încadrarea  în tema concursului ; 

b) originalitatea şi creativitatea; 

c) claritatea şi consistenţa mesajului transmis; 

d) aspectul estetic şi stilistic; 

e) scrierea corectă a lucrării;  

f) unitatea compoziţiei. 

(3). Pentru o stabilire echitabilă a câștigătorilor, prin raportare la nivelul de dezvoltare 

psiho-socială a acestora, se vor desemna 7 elevi câștigători din fiecare nivel educațional 

(clasa a V-a, a VI-a, a VII-a etc., până la clasa a XII-a). 

Art.11. Câștigătorii vor fi anunțați doar prin intermediul coordonatorului de proiect din 

cadrul unității de învățământ sau prin conducerea acesteia și ulterior, cu date parțial 

anonimizate dacă este cazul, pe site-ul Baroului București.  

Art. 12. Nu sunt acceptate contestații privitoare la criteriul selecției și desemnării 

câștigătorilor concursului și nici pentru alcătuirea componenței juriului. 

Art.13. Avocații participanți la organizarea și desfășurarea concursului  din Proiectul 

FAST, inclusiv membrii juriului nu sunt remunerați, activitatea lor fiind recunoscută ca 

activitate de pregătire profesională.  

Art.14. Selecția avocaților care vor participa la activitatea necesară pentru premierea 

câștigătorilor se va face după data primirii lucrărilor colectate, prioritate având avocații 

de la clasele elevilor desemnați câștigători. 

 

Art. 15. Premiul Concursului:  

(1). Premiul constă în participarea la două procese simulate, organizate în cadrul Curții 

de Apel București (joc de rol) pentru un număr de 28 elevi din ciclul gimnazial și 28 elevi 

din ciclul liceal sub coordonarea directă a unor avocați și / sau a unui judecător și / sau a 

unui procuror. 

(2) Structura, tematica, data exactă și ora de desfășurare a proceselor simulate vor fi 

comunicate participanților câștigători de către organizator, ulterior desemnării 

câștigătorilor concursului.  

Art.16. Desfășurarea proceselor simulate va avea loc în incinta Curții de Apel București, 

în sala alocată de către conducerea acesteia, la ora, termenul stabilit și în condițiile de 
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acces ale Curții de Apel pentru aceste activități, într-una sau două zile nelucrătoare, până 

la data de 01.02.2023.  

La aceste activități pot participa și părinții în măsura locurilor disponibile. 

Art.17. Fiecare dintre reprezentanții instituțiilor participante vor avea la 

dispoziție minimum două ore pentru a pregăti elevii și îi vor îndruma la nevoie. Procesul 

se va desfășura pe baza unui rechizitoriu sau a unei situații litigioase comunicate părților, 

propuse de organizatorul concursului.  

Art. 18. Participantul la Concurs, desemnat câștigător, care refuză sau nu 

confirma participarea la procesul simulat în termen de 5 zile de la anunțarea datei și orei, 

pierde automat calitatea de câștigător și nu va mai putea participa la proces. 

Art. 19. Elevii câștigători ai concursului organizat care nu pot sau nu doresc să 

participe la desfășurarea procesului simulat, vor putea fi înlocuiți cu alți elevi (în ordinea 

calificativelor date de către juriu), la propunerea Coordonatorului de proiect, acest lucru 

nefiind obligatoriu. 

Art. 20. Organizatorul nu va fi responsabil pentru pierderile, întârzierile sau orice 

alte probleme care conduc la imposibilitatea avocaților de la clase de a colecta lucrări până 

la data de 18.11.2022 inclusiv, în timpul orei alocate Cursului nr. 3 din Ediția a II-a a 

proiectului. 

Art. 21. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau 

indirecte cauzate elevilor participanți la concurs, în cazul în care aceştia primesc 

informații eronate ca urmare a participării la acest concurs şi care nu au fost transmise 

de Organizator conform prezentului Regulament. 

Art. 22. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care 

procesele simulate nu se vor putea desfășura în condiții optime din cauze neimputabile 

Organizatorului. 

Art. 23. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de 

tentativa de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau 

costurile acestui concurs. Participanții care nu îndeplinesc condițiile stipulate în acest 

Regulament nu vor putea participa la procesele simulate. 

Art. 24. Organizatorul va putea documenta acest eveniment cu poze și înregistrări 

audio-video pentru promovarea profesiei de avocat și rolul ei în societatea civilă, pentru 

promovarea încrederii în justiție și pentru cunoașterea procedurilor judiciare. Lucrările 

câştigătoare și oricare altele din lucrările participante la concurs vor putea fi promovate 
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la nivel naţional, inclusiv pe pagina de Facebook / Instagram a programului - "Fii Avocat 

în școala ta !". (a se vedea Anexa 1 la Regulament) 

 Art. 25. În cadrul proceselor simulate se va proceda la redactarea hotărârii și va fi 

înmânată participanților cu respectarea principiului anonimizării, dacă participanții nu 

doresc prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 

 Art. 26. Toți elevii vor primi certificate de participare la acest eveniment și vor 

primi ca anexă un exemplar de pe hotărâre. 

 Art. 27. Prezentul Regulament poate fi modificat în funcție de condițiile de 

organizare si permisiunile oferite de colaboratori – Curtea de Apel București și Parchetul 

de pe lângă Curtea de Apel București, dacă este cazul – și vor fi publicate pe site-ul 

Baroului București cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a proceselor simulate. 

 

Dispoziții finale 

 

Art. 28. Prezentul Regulament este aprobat de către Decanul Baroului București, 

la propunerea Coordonatorului de proiect și este valabil în clasele din unitățile de 

învățământ participante la Proiectul F.A.S.T.-Fii Avocat în Școala Ta” Ediția a II-a. 

Art. 29. Prezentul Regulament va fi transmis unităților școlare participante și va 

fi postat pe site-ul Baroului București spre luare la cunoștință de către toate părțile 

interesate.  

 

Decan Baroul București, 

Av. ION DRAGNE 

 

Coordonator proiect FAST București 

Av. Silvana Racoviceanu 
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Anexa 1 

DECLARAŢIE  

Subsemnatul/a ................................................................................................., domiciliat/ă 

în .................................................................................................................., identificat/ă cu 

CI seria ..... nr. ................, eliberat de ........................................ la data de ................., 

telefon contact: ......................................, e‐mail: .............................................................                      

în   calitate de părinte al copilului .....................................………………………………..…. elev în 

clasa ................din  Școala / Liceul ......................................................................... declar că 

sunt de acord ca afişul / eseul  tematic .................................................trimis de fiul/fiica 

mea …………………………………………………………………la  concursul  de afişe / eseuri tematice 

organizat în București  în cadrul proiectului „Fii Avocat în școala ta!" să fie utilizat  în  

vederea publicării în formă tipărită sau electronică.  

 

Data............................                                           Semnătura:  


