
Raport de activitate  

ELSA Arad 

 

1. Primul eveniment intitulat „This is ELSA”, s-a desfăşurat în data de 12.10.2011, în Aula Ştefan 
Cicio Pop. La eveniment au participat cadre didactice, presa universităţii, cât şi fostul preşedinte 
al Grupului ELSA Timişoara.  

 
2. Al doilea eveniment intitulat „Diferenţele dintre Noul şi Vechiul Cod Civil” s-a desfăşurat în data 

de 31.10.2011, în Aula Ştefan Cicio Pop. La acest eveniment au participat numeroase cadre 
didactice, practicieni specialisti ai Dreptului Civil si domnul decan al Facultatii de Stiinte Juridice 
din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” Arad.  

 
 
3. Al treilea eveniment a fost un training desfasurat pe parcursul a trei ore,in data de 11.11.2011,in 

sala Aula Desseanu,privind, aspecte generale legate de public speking realizat de trainerul Alin 
Hildan – trainer ELSA Romania 

 
4.  In data de 17.11.2011  ELSA Arad a organizat o prelegere cu tema „Infractionalitatea juvenila „in 

sala de conferinte din cadrul Centrului Academic Studentesc de pe b-dul Revolutiei nr 78.La 
acest eveniment au participat numeroase cadre didactice, presedintele ELSA Romania ,membrii 
al grupului local ELSA Timisoara. 

 
 
5. Un alt eveniment a fost un seminar de perspective, in data de 15.12.2012 cu tema – „ 

Diferentele dinte profesia de judecator-procuror- avocat „ ,avandu-i ca si invitati pe domnul 
judecator Oprean Horea , doamna procuror Vidraru Daciana ,domnul avocat Stanca Traian 

 
6. In perioada 27-29.02.2012 a avut loc inca o perioada de recrutari ELSA Arad,iar in perioada 2-

4.03.2012 in Aula Stefan Cicio Pop a avut loc Seminarul Local de Motivare si Instruire. 
 

 
7. In perioada 21-23.03.2012 ELSA Arad a organizat Conferinta Nationala „ Reglementarile 

fundamentale ale Noului Cod Civil si Noului Cod de Procedura Civila „ avandu-i ca si speakeri pe 
domnul rector Aurel Ardelean ,domnul lector universitar Cristian Alunaru, domnul Decan Trifa 
Ioan, domnul lector universitar Fildan Sorin, domnul lector universitar Lucaciuc Stefan. 

 
8. In data de 14.03.2012 ELSA Arad a organizat un debate dupa celebrul film „ Moartea lu Lincoln „ 

avandul ca si moderator pe domnul Martin Antoniu 



9. In perioada 19-30.03.2012 ELSA Arad a oferit studentilor de la Universitatea de Vest Vasile 
Goldis Arad un numar de 26 locuri de practica la diferite case de avocatura,notariat,tribunal si 
judecatorie. 

 
10. Cu ocazia „Saptamanii Pamantului „ ELSA Arad a organizat in colaborare cu alte organizatii un 

debate avand ca subiect principal „ Canalul Bastroe „,avandu-l invitat pe domnul lector 
universitar Grec Marcel 

 
 
11. In perioada 4-5.04.2012 ELSA Arad a organizat Conferinta „International Focus Progamme „ cu 

tema „  „Eutanasia si partile ei ascunse „. 
 
12. In data de 17.04.2012 ELSA Arad a organizat un Panel Discussion cu tema „ Pedeapsa Capitala – 

echitabila pentru victima,inechitabila pentru infractor „ avandu-i invitati pe domnul lector 
universitar Dascal Teodor si domnul lector universitar Cioia Pantelimon . 

 
 
13. In perioada 20-23.04.2012 ELSA Arad a organizat un Study Visit cu colegii de la ELSA 

Oradea,acestia avand asigurata cazarea,cele 3 mese pe zi si programul social. 
 
14. In data de 30.04.2012 ELSA Arad a organizat un Concurs de Procese Simulate ce a avut loc la 

Tribunalul Arad , care a avut un real succes iar participantii celor doua echipe au fost premiati cu 
carti de la Universul Juridic. 

15. Cu ocazia zilei de 1 iunie ELSA Arad a organizat o campanie umanitara ajutand un centru de 
plasament pentru copii nevoiasi. 

 
16. In perioada 4-8.05.2012 ELSA Arad a organizat un Legal Research Group,care s-a desfasurat in 

parteneriat cu cateva licee din judetul Arad privind alegerile locale,si ce presupune functiile de 
primar-consilier local-presedinte al consiliului judetean. 

 
 
17. In perioada 10-17.08.2012 ELSA Arad in colaborare cu ELSA Timisoara a organizat o scoala de 

vara avand ca tema „ Dreptul European – intre uniformizare si discrimare „, pe perioada celor 7 
nopti am avut parte de prelegeri oferite de domnul Oprean Horea si de doamna Bercea 
Raluca,traininguri oferite de traninerul ELSA Romania Hildan Alin. 

 
18. In perioada 8-22.09.2012 ELSA Arad a oferit un loc de practica platit pentru un student strain 

italian Claudio Rambaldi – presedinte ELSA Taranto ,la domnul avocat Stoian Radu. 


