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ACTIVITĂȚI  
NOAPTEA CERCETĂTORILOR 

-FACULTATEA DE DREPT- 
 
Eveniment: 24 SEPTEMBRIE 2021 
 
Coordonator activități eveniment în Facultatea de Drept: Lector univ. dr. Andreea Dragomir  
 
Coordonator activități de marketing în Facultatea de Drept : Lector univ. dr. Emanuel Tăvală 
 
Echipa de cadre didactice implicate în activitățile evenimentului: 
 

- Prof. univ. dr. Mărioara Țichindelean  
- Conf. univ. dr. Corina Petică Roman  
- Conf. univ. dr. Monica Gheorghe 
- Lector univ. dr. Andreea Dragomir 
- Lector univ. dr. Vasile Vidrighin  
- Laborant Cosmin Opriș 
- Lector univ. dr. Emanuel Tăvală 
- Asist. univ. dr. Alexandru Suciu 
- Asist. Univ. dr. Răzvan Roghină 
- Asist. Univ. dr. Raluca Lazăr 
- Asist. drd. George Grosu 
- Asist. drd. Loredana Gogoașe 
- Asist. Drd. Ana Neagoe 
- Asist. Drd. Alexandra Arion  

 
 

Publicul țintă al activității: 
- Sub 10 ani 
- Gimnaziu (10-14 ani) 
- Liceu (14-18 ani) 
- Facultate (18-22 ani) 
- Peste 26 de ani 
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Activitățile propuse spre desfășurare în Facultatea de Drept 
 

 
Activitatea 1 
CALEA JUSTIȚIEI – PROCES SIMULAT DREPT CIVIL  
 
Descriere activitate: Cadrele universitare si discipolii lor vor pune în scenă un proces civil 
simulat. Studenții Facultății de Drept se vor constitui în două echipe a căror rol va fi susținerea și 
apărarea intereselor opuse a două părți litigante pe o speță pregătită în prealabil. 
Publicul țintă al 
activității: 

Liceu (14-18 ani), Facultate (18-22 ani), Peste 26 de ani 
 

Echipa: Cadre didactice: 
1. Asist. univ. dr. Alexandru Suciu 
2. Lector univ. dr. Emanuel Tăvală 
3. Asist. drd. Alexandra Arion  

Studenți:  
 

Observații:  Activitatea se va desfășura în Aula Facultății de Drept 
Program desfășurare: 16,00- 17,30  

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: Alexandru Suciu, Emanuel Tăvală, Alexandra Arion, studenți 
Public țintă: liceu, facultate, >26 ani 
 

 

 
Activitatea 2 
Adevărul și numai adevărul - PROCES SIMULAT – PENAL 
 
Descriere activitate: Activitatea propusă urmărește să prezinte desfășurarea unui proces penal în 
fața instanței de judecată. Astfel, persoanele interesate vor avea ocazia să observe atât parcursul 
procesului, cât și rolul pe care îl are fiecare participant. Procesul simulat își propune să ofere o 
imagine fidelă asupra desfășurării procedurilor judiciare penale.  
Publicul țintă al 
activității: 

Liceu (14-18 ani), Facultate (18-22 ani), Peste 26 de ani 
 

Echipa: Cadre didactice: 
1. Asist. Univ. drd. George Grosu 
2. Asist. drd. Loredana Gogoase 

Studenți:  
 

Observații:  Activitatea se va desfășura în Aula Facultății de Drept 
Program desfășurare: 18,00- 19,30 

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: George Grosu, Loredana Gogoașe, studenți 
Public țintă: liceu, facultate, >26 ani 
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Activitatea 3 
OAMENI ȘI TIMPURI 
Facultatea de Drept și perspectiva funcției publice- repere peste timp-oameni, fapte, 
personalități. 
  
Descriere activitate: Facultatea de Drept și perspectiva funcției publice - repere peste timp - oameni, 
fapte, personalități. O expoziție cu imagini, interviuri, prezentări, ale absolvenților Facultății de Drept 
din Sibiu care, de-a lungul timpului, au ales funcția publică și administrația, au construit o carieră de 
succes și au avut satisfacția profesiei alese atât pe plan național cât și pe plan european. Expoziția va 
integra și conceptul european de promovare a valorilor și intereselor generale ale Uniunii Europene 
prin expunerea unor materiale relevante și de interes pentru cetățenii europeni. 
Publicul țintă al 
activității: 

Liceu (14-18 ani); Facultate (18-22 ani); Peste 26 de ani 
 

Echipa: Cadre didactice: 
1. Prof. univ. dr. Marioara Țichindelean 
2. Conf. Univ. dr. Corina Petică Roman 

Studenți: 
APOSTOL GEORGIANA 
SUCIU SERGIU 

Observații:  Activitatea se va desfășura în Sala 117 – et 1- Facultatea de Drept 
Program desfășurare: 15,30-16,00 

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: Marioara Tichindelean, Corina Petică Roman, studenți  
Public țintă: gimnaziu, liceu, facultate, >26 ani 

 

 
Activitatea 4 
Pe urmele infractorilor 
 
Descriere activitate: 
Laboratorul criminalistic pe înțelesul tuturor sau expunerea procedeelor de tactică și tehnică 
criminalistică. Specialiștii vor face prezentarea trusei criminalistice utilizată în munca de teren în 
cadrul cercetării locului faptei și prezentarea metodelor de prelevare, ridicare și fixare a urmelor 
găsite. Audiența va participa la prezentarea și dezbaterea desfășurării unor activități întreprinse de 
organele de cercetare penală în cazul unor reconstituiri, percheziții, cercetări la fața locului pentru 
anumite infractiuni. 
Publicul țintă al 
activității: 

Gimnaziu (10-14 ani); Liceu (14-18 ani); Facultate (18-22 ani); Peste 26 de ani 

Echipa: Cadre didactice: 
1. Vasile Vidrighin 
2. Cosmin Opriș 

 

Observații:  Activitatea se va desfășura în Sala 15 – et 2- Facultatea de Drept (Laboratorul de 
Criminalistică) 
Program desfășurare:  
17,30-18,00 - prezentare laborator  
19,30-20,00 -prezentare laborator  

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: Vasile Vidrighin, Cosmin Opriș 
Public țintă: liceu, facultate, >26 ani 
Tipul de activitate:  
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Activitatea 5 
Educația juridică. Un pas spre o societate sănătoasă. 
 
Descriere activitate: 
Activitatea are ca scop informarea participanților privind elementele de bază din domeniul 
juridic. Participanții vor fi invitați să facă față unor situații cotidiene, pentru care să găsească o soluție 
fiabilă si din punct de vedere juridic. 
Publicul țintă al 
activității: 

Liceu (14-18 ani), Facultate (18-26 ani), Peste 26 de ani 

Echipa: Cadre didactice: 
Asist. Univ. dr. Răzvan Roghină 
Asist. Drd. Ana Neagoe 

Studenți: 
DIANA CALINESCU 
ALEXANDRU PETRARU 

Observații:  Activitatea se va desfășura în Sala 101 – et 1- Facultatea de Drept 
Program desfășurare: 16,30-17,30 

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: Răzvan Roghină, Ana Neagoe, studenți 
Public țintă: liceu, facultate, >26 ani 

 

 
 

Activitatea 6 
„Crima de la Facultatea de Drept” - Joc de logică (Escape room) 
 
Descriere activitate: 
Activitatea se dorește a fi un exercițiu de logică, sub forma conceptului de escape room, pe o tema din 
sfera dreptului, respectiv rezolvarea unei crime. Participanții vor lucra în echipe (4-6 persoane) și vor 
folosi indiciile puse la dispoziție, pentru a identifica criminalul. Cei interesați de această activitate vor 
primi informațiile legate de acest concept îndrăgit de multă lume, vor afla regulile jocului, vor 
experimenta tot ce înseamnă o camera de evadare și vor juca un mini joc, care, pe parcursul a 15-20 de 
minute, le va testa gândirea critică și capacitatea de a rezolva  probleme sub presiunea timpului. 
Publicul țintă al 
activității: 

Liceu (14-18 ani), Facultate (18-26 ani), Peste 26 de ani 

Echipa: Cadre didactice: 
Lector univ. dr. Ioana Hulpuș 
Lector univ. dr. Andreea Dragomir 
Asist. Univ. dr. Iulia Bulea 

Studenți: 
PLESA DIANA 
JORJA ANDREEA 

Observații:  Activitatea se va desfășura în sala 006 – parter -  Facultatea de Drept 
Program desfășurare:  
16.00-16,30 – intrare seria 1 
17.00-17,30 – intrare seria 2 
18,00-18,30 – intrare seria 3 
19,00-19,30 – intrare seria 4 
20,00-20,30 – intrare seria 5 
Pentru rezervarea unui loc vă rugăm accesați formularul:  
https://forms.gle/CucoTGqLJVQr3zp1A  

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: Ioana Hulpuș, Andreea Dragomir, Iuliastudenti 
Activitate organizată cu sprijinul d-lui Lungu Rareș, reprezentant Xcaperoom Sibiu 

 

 
 

https://forms.gle/CucoTGqLJVQr3zp1A
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Activitatea 7 
Incursiune în fascinanta lume a dreptului. Profesiile juridice 
 
Descriere activitate: 

Activitatea are ca scop prezentarea sensurilor „dreptului”, ca știință complexă, ca instituție 
socială și culturală, ca univers fabulos de cunoaștere. În cadrul activității sunt prezentate 
profesiile juridice care gestionează „stările” dreptului.  
Activitatea are un caracter interactiv, participanții fiind implicați în mod direct în discuții cu 
privire la spețe/întrebări punctuale adaptate la realitățile cu care tinerii se confruntă, cu 
scopul de a identifica norme legale aplicabile, de a identifica soluții, de a argumenta critic, de a 
stabili consecințele nerespectării normelor juridice. 
Publicul țintă al 
activității: 

Liceu (14-18 ani), Facultate (18-26 ani), Peste 26 de ani 

Echipa: Cadre didactice: 
Conf. univ. dr. Monica Gheorghe 
Asist. Univ. dr. Raluca Lazăr 

Studenți: 
APOLZAN TANIA 

Observații:  Activitatea se va desfășura în Sala 101 – et 1- Facultatea de Drept 
Program desfășurare: 16,00-16,30 

 

Organizator: Facultatea de Drept 
Echipă: Monica Gheorghe, Raluca Lazar, studenți 
Public țintă: liceu, facultate, >26 ani 

 

 
 
 
Program Activități Facultatea de Drept  
 

NR. 
CRT. 

INTERVAL ORAR ACTIVITATE OBSERVAȚII  

1.  15,30-16,00 
Sala 117 FD 

OAMENI ȘI TIMPURI 
O expoziție cu imagini, interviuri, 

prezentări ale absolvenților Facultății de 
Drept din Sibiu 

2.  16,00-16,30 
Sala 101 FD 

INCURSIUNE ÎN 
FASCINANTA LUME A 

DREPTULUI 
Prezentarea profesiilor juridice 

3.  17,00-18,00 
Sala 101 FD 

EDUCAȚIA JURIDICĂ Activitate de informare juridică 

4.  
16,00- 17,30  
Aula FD  

CALEA JUSTIȚIEI Proces simulat drept civil 

5.  
18,00- 19,30  
Aula FD  

ADEVĂRUL ȘI NUMAI 
ADEVĂRUL 

Proces simulat drept penal 

6.  

17,30-18,00  
Sala 15 Et. 2 FD 
19,30-20,00 
Sala 15 Et. 2 FD 

PE URMELE 
INFRACTORILOR 

Laboratorul criminalistic pe înțelesul 
tuturor 

7.  

16.00-16,30 – intrare seria 1 
17.00-17,30 – intrare seria 2 
18,00-18,30 – intrare seria 3 
19,00-19,30 – intrare seria 4 
20,00-20,30 – intrare seria 5 
Sala 006 – parter FD 

ESCAPE ROOM Joc de logică cu tematică juridică 

 


