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Asociatia ELSA Bra~ov va prezinta activitatile ~i evenimentele organizate in anul 2018, 

care s-au derulat respectand normele din cadrul Drepturilor ~i Obligatiilor Studentilor 

Universitatii "Transilvania" Bra~ov. 

Activitatile ~i evenimentele derulate (in ordine cronologica) au fost: 

• This is ELSA - in data de 6 martie 2018 s-a desr~urat un eveniment dedi cat studentilor 

de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Transilvania, prin care i-am familiarizat 

cu asociatia noastra ~i au descoperit care sunt viziunea si obiectul nostru de activitate. In 

urma prezentarii, studentii au primit un chestionar pentru a intra in asociatie. Evenimentul 

a continuat ~i in data de 8 martie 2018, unde studentilor li s-a luat un interviu pentru a 

deveni membri. La eveniment au participat 30 de persoane, iar in urma interviului am 

recrutat 19 persoane. Evenimentul s-a desra~urat in Corpul T al Universitatii 

Transilvania. 

• Concursul de eseuri- acest eveniment a fost organizat in perioada 12 martie-24 martie 

2018. Studentii au avut de intocmit un eseu pe tema "Dreptul de a dispune de propria 

persoana !?i limitarile sale". In urma acestui eveniment au fost premiate cele mai bune 3 

eseuri cu cate un set de carti de literatura juridica de la editura Universul Juridic. 



• ELSA celebreazii femeia -Femeia in justitie - evenimentul s-a desla~urat i'n data de 13 

martie 2018 la Cafeneaua L' etage. Cu ocazia acestui eveniment am abordat diferite 

subiecte, tema principala fiind "Femeia Justitiara", i'n cadrul careia s-a discutat despre 

activitatile intreprinse in cadrul domeniului juridic. Invitatele acestui eveniment a fost 

doamnele Dinu Catalina, Groapa Carmen si Constantinescu Nicoleta .La acest eveniment 

au participat aproximativ 35 de persoane. 

• Study Visit ELSA Brasov-ELSA Chisinau- in perioada 15 marie 2018 - 18 martie 

2018, am avut onoarea de a vizita Republica Moldova intr-un numar de 23 de studenti. In 

cadrul acestui eveniment a fost organizat atat un program academic - training, sustinut de 

Alin Todirica, cat ~i program social (vizita centrul ora~ului, Palatul Parlamentului, 

castelul Mimi si Cramele Branesti). 

• Postuniversitaria - in perioada 23 martie - 6 aprilie 2017 s-a desla~urat un stagiu de 

practica i'n cadrul OCPI, Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara (Carte 

Funciara) unde au participat 25 de studenti ~i un alt stagiu de practica in cadrul birourilor 

notariale Bra~ov, unde s-au inscris 21 de studenti. 

• Seminar Local de Motivare ~i Instruire- evenimentul s-a desla~urat in perioada 30-31 

martie 2018 la pensiunea Monica din Bran. In cadrul evenimentului s-au derulat 

traininguri ce au avut ca scop motivarea membrilor. La acest eveniment au participat 25 

de membrii, dintre care 1 0 recruti. 

• Cafenea Juridicii- Dreptul omului Ia un mediu siiniitos- evenimentul a avut loc i'n data 

de 18 aprilie 2018 la ,English Bar". In cadrul acestui eveniment s-au abordat diferite 

teme, precum problemele cele mai dese intalnite in Romania in aria mediuliu 

inconjurator. Ca ~i invitati au fost: Comisar ~ef ing. Mircea Paraschiv - Garda de Mediu 

Brasov, Loctiitorul Reprezentantului Corpului Profesional al Mediatorilor pe Langa 

Curtea de Apel Brasov - jr.Eugen Tarnovan, lector univ dr. Salca-Rotaru Cristina 

Mihaela Univ.Transilvania, Facultatea de Drept, consilier juridic Raluca Taras Garda de 

Mediu Brasov. Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul institutiei ,Garda de Mediu" 

~i , Asociatia Voci pentru Democratie ~i Justitie-filiala Bra~ov". Evenimentul se 

incadreaza in proiectul international, International Focus Programme", prin care i'ntreaga 

retea ELSA organizeaza evenimente ce au ca scop cre~terea gradului de con~tietizare 

asupra unor aspecte ce tin de dreptul mediului. 



• Study Visit ELSA Brasov-ELSA Suceava -in perioada 20 aprilie 2018 - 21 aprilie 2018, 

am avut ocazia de a vizita Suceava intr-un numar de 4 studenti. In cadrul acestui 

eveniment a fost organizat atat un program academic - training, sustinut de Alin 

Todirica, cat ~i program social (vizita centrul ora~ului, Palatul Parlamentului, castelul 

Mimi si Cramele Branesti). 

• Discutie in plen: "Malpraxisul Medical" - evenimentul s-a desfii~urat in data de 25 

aprilie 2018 in corpul K a Universitatii Transilvania. Subiectul principal, injurul ciiruia s

au deschis o serie de discutii, a fost legatura dintre drepturile pacientului si malpraxisul. 

La acest eveniment au participat aproximativ 80 de persoane. 

• Cafenea Juridicii- Tinerii Juristi te indeamna sa lucrezi legal- evenimentul a avut loc 

in data de 17 mai 2018 la ,English Bar". Ca ~i invitati au fost prezenti: Jurist Adrian 

Nicolae Reit- inspector l[)ef, Prof. Dr. Dorin Senchetru- inspector l[)ef adjunct, Jurist Simona 

Urzica- Asocatia Vedem Just, Mircea Paraschiv- comisar l[)ef Garda De mediu, Loctiitorul 

Reprezentantului Corpului Profesional al Mediatorilor pe Langa Curtea de Apel Brasov

jr.Eugen Tarnovan. Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul ,lnspectoratul Teritorial de 

Munca Bral[)ov'', Grupullubim Bra~ovul ~i, Asociatia Voci pentru Democratie ~i Justitie-filiala 

Bral[)ov". Evenimentul a avut ca scop crel[)terea gradului de conl[)tietizare asupra unor 

aspecte ce tin de dreptul muncii ~i proteqia muncii. 

• Intalnirea Departamentala ELSA Romania- acest eveniment s-a desfasurat in perioada 

20-23 septembrie 2018 in Bran, Brasov, unde un numar de aproximativ 100 de persoane 

din cadrul asociatiei ELSA Romania s-au intalnit si au discutat planificarea anuala pentru 

noul an universitar 2017-2018 si punerea in aplicare a regulamentelor, a statutului ELSA 

Romania si a strategiilor de motivare, instruire, recrutare si educare pentru studentii 

Facultatilor de Drept din Romania. 

• This is ELSA - in data de 9 octombrie 2018 s-a desfii~urat un eveniment dedicat 

studentilor de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Transilvania, prin care i-am 

familiarizat cu asociatia noastrii ~i au descoperit care este obiectul nostru de activitate. In 

urma prezentarii, studentii au primit un chestionar pentru a intra in asociatie. Evenimentul 

s-a continuat ~i in data de 15 octombrie 2018, unde studentilor li s-a luat un interviu 

pentru a deveni membri. La eveniment au participat aproximativ 100 de persoane, iar in 

urma interviului am recrutat 80 de persoane. Evenimentul din data de 8 octombrie 2018 

s-a desfii~urat in aula Nicolae Titulescu, in cadrul corpului T al Universitatii Transilvania 



• POSTUNIVERSITARIA -In perioada 22 Octombrie-17 Noiembrie, ELSA Bra~ov a 

oferit stagii de practica Ia diverse institutii pentru membrii sai. In cadrul programului 

POSTUNIVERSIT ARIA, s-au oferit urmatoarele locuri de practica: 

-Institutia "Avocatul Poporului"- 10 locuri 

-DIICOT Bra~ov-12locuri 

-Garda de Mediu-20 de locuri 

-Penitenciarul Codlea-4 locuri 

-Cabinete individuale de avocatura-36 de locuri. 

• Seminarul Local de Motivare §i Instruire (SLMI) -In perioada 26-28 Octombrie, Ia 

Cabana Cerbu, Paraul Rece a avut loc Seminarul Local de Motivare ~i Instruire ELSA 

Bra~ov, unde au participat 44 de ELSAci Bra~oveni. Acest eveniment a avut ca scop 

acomodarea ~i fami1iarizarea atilt a noilor cat ~i a vechilor membri cu reteaua ELSA, dar 

~i motivarea ~i instruirea acestora. In cadrul SLMI, au fost sustinute trainiguri pe Hard 

Skill ~i pe Soft Skills. Trainingul pe Soft Skills a fost sustinut de Secretarul General 

ELSA Bra~ov, Ami~culesei Diana, iar Alin Todirica, trainer ELSA Romania, a sustinut 

doua trainiguri pe Soft Skills: "Personal Branding" ~i "Dinamia echipelor". 

• Proces Simulat Drept Civil -In data de 31 Octombrie 2018, Ia Curtea de A pel Bra~ov 

ELSA Bra~ov a organizat un proces simulat pe o speta de Drept Civil. Au fost formate 2 

echipe a cate 2 avocati, ce au pledat in fata unui judecator de Drept Civil, insa nici rolul 

grefierului nu a ramas neocupat. La eveniment au participat ~i 2 profesiri ai Facultatii de 

Drept, care au ~i coordonat dr altfel organizarea acestuia, ~i un numar de aproximativ 40 

de studenti 

• Study Visit Multilateral ELSA Sibiu §i ELSA Timi§oara -In perioada 2-4 Noiembrie, 8 

membri din cadrul asociatiilor ELSA Sibiu ~i ELSA Timi~oara, au venit in Bra~ov, 

pentru un schimb de experienta vu asociatia noastra.in cadrul acestui eveniment, oaspetii 

no~tri au beneficiat atat de program academic, cat ~i social. 

• Cafenea Juridicii "Piata Neagrii" -Evenimentul s-a desta~urat in data de 2 Noiembrie 

2018, Ia Cafeneaua "Cafe 13", unde am reu~it sa strangem un numar aproximativ de 35 

de persoane. l-am avut ca invitati pe domnul procuror ~ef DIICOT, Catalin Borcoman; 

comisar ~ef Mircea Paraschiv, Garda de Mediu, loctiitor al Corpuluide Mediatori pe 

langa Curtea de Apel Bra~ov, Eugen Tamovan.S-au abordat urmatoarele subiecte: traficul 



de persoane, protectia victimelor,crima organizata, traficul de stupefiante, Deep Web, etc. 

Atmosfera a fost relaxanta, perfecta pentru dezbateri ~i discutii libere purtate cu invitatii 

no~tri. Aceasta cafenea a !acut parte din programul academic organizat pentru colegii 

no~tri de la Sibiu ~i Timi~oara. 

• Vizitii Institu(ionalii "Academia For(elor a Aeriene H. Coandii" Bra§ov -In data de 3 

Noiembrie 2018, am adunat 20 de ELSAci din Bra~ov, Timi~oara ~i Bucure~ti, cu care 

am vizitat aceasta institutie. Ni s-au explicat o multitudine de aspecte legate de 

activitatea academiei, chiar de catre studentii acesteia, ~i ni s-a !acut un tur al Academiei. 

• Cafenea Juridicii "Evolu(ia Copilului prin Educa(ie" -Evenimentul a fost organizat cu 

ocazia ELSA Day, abordand tema impusa la nivel international ~i anume "dreptul la 

educatie", in data de 28 Noiembrie 2018, la Velo Caffe du Theatre. Am stnlns un numar 

de peste 30 de ELSAci, ce au fost foarte receptivi la informatiile acumulate ~i 

comunicativi cu speakerii no~tri: jud. Ghigheci Cristinel, procuror DIICOT, Cristian 

Ichim; experct coordonator Institutia "Avocatul Poporului"Biroul Teritorial Bra~ov, Dinu 

Catalina; prof. Vakulovski Trambitas Carmina; invatator Dascaleac Ramona, ~i educator 

Sevastre Elena. 

• STEP Day -Luni, 3 Decembrie 2018, , in incinta Facultatii de Drept, a avut loc 

evenimentul STEP Day, unde au participat 10 membri, ai asociatiei, carora le-a fost 

prezentat programul STEP. Scopul acestui eveniment a fost informarea ~i motivarea 

studentilor in legatura cu programul de practica juridica in toate tarile in care ELSA i~i 

des!a~oara activitatea. 

In urma recrutarilor, asociatia ~i-a marit echipa cu 19(martie)+ de studenti, la 21 

octombrie 2018 asociatia avand un numar de ... de studenti. 

Pe parcursul anului 2018, s-au bucurat aproximativ 600 de studenti de evenimentele 

organizate de catre asociatie. 

Pentru anul 2019 ne-am propus ca evenimentele noastre sa fie ~i mai rasunatoare ~i sa 

reu~im sane apropiem si mai mult de studentii din cadrul Facultatii de Drept. 
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