
  
  

 

ELSA Bucharest organizează preselecția pentru concursul 
Helga Pedersen Moot Court  (Drept european al drepturilor omului) 

 
 Concursul Internațional de Procese Simulate „Helga Pedersen”, anterior cunoscut drept 
„European Human Rights Moot Court Competition”, revine cu a 10-a ediție, oferind 
studenților posibilitatea de a participa la un exercițiu simulat privind introducerea unei 
plângeri individuale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, oferind participanților 
oportunitatea de a aplica prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și a 
jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului unei situații de fapt concrete. 
 
 „European Human Rights Moot Court Competition” a luat naștere în anul 2012, în urma 
colaborării dintre ELSA și Consiliul Europei. Concursul a fost redenumit pentru a onora 
memoria și activitatea primei femei care a ocupat poziția de judecător în cadrul Curții 
Europene a Drepturilor Omului, dna. Helga Pedersen. 
  
 Membrii echipei câștigătoare vor fi invitați să desfășoare un stagiu de practică la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, iar câștigătorul titlului de cel mai bun orator va avea 
oportunitatea de a desfășura un stagiu de practică în cadrul Consiliului Europei, la sediul 
instituției de la Bruxelles. 
 
 În această ediție, echipa Facultății de Drept a Universității din București va fi îndrumată 
de către dna. av. drd. Tatiana Șoldănescu. Pot participa la preselecție studenți din anii I-
IV de studiu (ciclul de licență) și studenții masteranzi ai Facultății de Drept a Universității 
din București. Echipa va fi compusă din 4 studenți.  
 
 Candidații interesați sunt rugați să trimită, până la data de 2 noiembrie 2021, ora 23:59, 
o scrisoare de intenție în limba engleză (maximum o pagină), în care să motiveze dorința 
de participare la concurs și în care pot elabora asupra altor aspecte, precum experiența 
relevantă (debate, participarea la alte concursuri de procese simulate etc.), la adresa de 
e-mail: helgapedersenmoot.bucharest@ro.elsa.org. În cursul zilelor de 6-7 noiembrie 
2021 se vor desfășura interviurile prin care organizatorii preselecției doresc să cunoască 
mai bine sfera de interese și preocupări ale fiecărui candidat în parte, inclusiv în domeniul 
dreptului european al drepturilor omului, pe baza speței propusă în acest an: 
https://files.elsa.org/AA/HPMCC/10th_edition/Case_of_the_10th_HPMCC.pdf  
 
Pentru mai multe detalii vă invităm să vizitați și site-ul : 
https://helgapedersenmoot.elsa.org/participation/competition-materials/.  
 
Mult succes !  
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