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CONCURSUL DE DREPT UMANITAR SI DREPTUL REFUGIATILOR

Prima ediţie a concursului academic de drept umanitar şi dreptul refugiaţilor

Bucureşti, 11 decembrie 2008 – Universitatea Nicolae Titulescu în parteneriat cu Agenţia
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Reprezentanţa în România, Crucea
Roşie Română, Comisia Naţionala de Drept Umanitar şi Centrul de Drept Umanitar al Armatei
Romane au organizat în perioada 8 – 10 decembrie 2008, prima ediţie a concursului
inter-universitar de drept umanitar şi dreptul refugiaţilor - „Nicolae Titulescu”.

La concursul de drept umanitar şi dreptul refugiaţilor au participat şapte universităţi: Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Universitatea Româno-Americană din
Bucureşti, Universitatea „Danubius” din Galaţi, Universitatea „Ovidius” din Constanţa,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad, Universitatea „Transilvania” din Braşov şi
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. Echipele formate din câte 3 studenţi şi un
cadru didactic coordonator au participat pe parcursul a 3 zile, la probe tematice sub forma de
simulare: o reuniune a Comisiei de anchetă ONU cu părţile implicate într-un conflict
internaţional, o întâlnire bilaterală între reprezentanţii guvernului şi consilierii săi juridici, o
reuniune de coordonare a organizaţiilor umanitare care intenţionau sa acorde asistenta
umanitara intr-un conflict armat, vizita delegaţiilor CICR într-un centru de detenţie in care o
deţinută era supusa unor rele tratamente, iar pentru finala o conferinţă de presă a
reprezentanţilor statelor în conflict.

La proba finală, care a avut loc pe data de 10 decembrie, şi-au disputat trofeul „Bene Merenti”,
echipele din Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea „Transilvania” din
Braşov. Câştigătoare a fost echipa Universităţii „Transilvania” din Braşov . Premiul „Nicolae
Titulescu” pentru cel pentru cel mai bun orator a revenit unui membru al echipei Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Premiul „Vox Populi” pentru echipa care a
demonstrat cea mai mare coeziune intre membrii precum şi capacitate de a socializa cu ceilalţi
concurenţi a fost acordat reprezentanţilor Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
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Juriul competiţiei a fost format din specialişti în domeniul dreptului umanitar şi al dreptului
refugiaţilor de la Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Armatei, UNHCR, Crucea Roşie
Română precum şi experţi independenţi în acest domeniu. Concursul a beneficiat de sprijinul
organizatoric si financiar al Societăţii Civile de Avocaţi „Cunescu, Balaciu, Asociaţii”, precum şi
de cel al Editurii C.H.Beck. Societatea Civilă de Avocaţi a acordat şi premiul „Constantin
Cunescu” pentru cel mai bun orator în concurs, unui membru al echipei Universităţii
„Transilvania” din Braşov .

„Participanţii la concurs au experimentat provocările dreptului umanitar si ale dreptului
refugiaţilor într-o maniera inedită pentru ei. Suntem convinşi că situaţiile în care au trebuit să
reacţioneze pe parcursul concursului i-au ajutat să înţeleagă că, practicarea dreptului poate
să ofere satisfacţii uriaşe şi că poate servi în cel mai înalt grad realizării scopurilor umanitare.
Avem speranţa că participanţii la concurs se vor dedica practicării dreptului, cu aceeaşi
pasiune cu care s-au implicat în probele concursului şi că, în curând vom asista la debutul
unor cariere juridice de succes. Vom continua acest proiect cu credinţa că se va crea o tradiţie
în mediul academic. Concursurile viitoare vor aduce şi instituirea unei burse de studiu pentru
unul dintre premianţi, tocmai pentru a susţine tinerele speranţe ale dreptului în România.” a
declarat coordonatoarea proiectului, Lect. Univ. Dr. Beatrice Onica Jarka.

Persoană de contact:
Lect. Univ. Dr. Beatrice Onica Jarka, coordonator al concursului „Nicolae Titulescu”
concurscsdu@univnt.ro
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