
Rezultatele echipei Facultății de Drept a Universității din București la concursul Willem 

Vis 2022 

 

Echipa Facultății de Drept a Universității din București a obținut din nou distincții la concursul 

Willem C. Vis, ediția 19 (Hong Kong) și respectiv ediția 29 (Viena), desfășurat online în 

perioada 28 martie – 3 aprilie (Hong Kong) și 9-14 aprilie (Viena). Concursul Willem C. Vis 

este cel prestigios concurs studențesc internațional de drept privat din lume, la care participă 

anual aproximativ 400 de universități. Concursul vizează dreptul contractelor comerciale 

internaționale și arbitrajul comercial. 

 

Echipa Facultății de Drept a fost alcătuită din 9 studenți, care au pregătit împreună toate etapele 

celor două ediții ale concursului: Dóra-Krisztina Bács (anul III), Diana-Steliana Bucovală 

(anul IV), George Domocoș (anul III), Mihnea-Filip Jére (anul III), Alexandru Köber (anul 

III), Andreea Mitroi (anul III), Luka Perović (anul III), Raluca Rusu (anul III) și Antonio-

Alexandru Timnea (anul III). Echipa a fost pregătită pregătită de lect. univ. av. dr. Raluca 

Papadima, cadru didactic la Universitatea din București și Collège Juridique d’Études 

Européennes, împreună cu av. drd. Mihaela Gherghe, partener în cadrul societății de avocatură 

Rizoiu & Poenaru, și av. Maria Avram, avocat în cadrul societății de avocatură Țuca, Zbârcea 

& Asociații. 

 

 
 

În cadrul fazei scrise de la Hong Kong, echipa Facultății de Drept a Universității din București 

a obținut mențiune (locul IV ex aequo) la categoria „Fali Nariman” pentru cel mai bun 

memoriu al pârâtului, din aproximativ 150 de echipe participante. Primele trei locuri la 

această categorie au fost obținute de: Heidelberg (locul I), Viena (locul II) și Freiburg (locul 

III). 



 

 
 

În cadrul fazei orale de la Hong Kong, care s-a desfășurat online, echipa Facultății de Drept a 

Universității din București a întâlnit următoarele echipe în rundele generale ale competiției: 

Texas, Rwanda, Padjadjaran și Hanovra. Faza orală a competiției a fost câștigată de Singapore 

Management University. Următorii studenți au pledat în cadrul rundelor generale ale 

competiției de la Hong Kong: Dóra-Krisztina Bács, Diana-Steliana Bucovală, Alexandru 

Köber și Andreea Mitroi. 

 

 
 



 
 

În cadrul fazei orale de la Viena, care s-a desfășurat online, echipa Facultății de Drept a 

Universității din București a întâlnit următoarele echipe în rundele generale ale competiției: 

Deakin, Bolonia, Montevideo și Baiana. Faza orală a competiției a fost câștigată de 

Universitatea din Sofia. Următorii studenți au pledat în cadrul rundelor generale ale competiției 

de la Viena: George Domocoș, Mihnea-Filip Jére, Luka Perović și Raluca Rusu. 

 

 
 



 
 

Echipa Facultății de Drept a Universității din București s-a bucurat de sprijin financiar din 

partea Universității din București precum și de sponsorizări din partea unor prestigioase 

societăți de avocatură. Sponsorii principali ai echipei au fost Suciu Popa & Asociații și Ţuca 

Zbârcea & Asociaţii. Echipa a primit de asemenea sponsorizări de la: Bohâlțeanu & Asociații, 

Guia Naghi & Asociații, Markó & Udrea, Mihai & Co. Business Lawyers, Raluca Papadima, 

Rizoiu & Poenaru, Tudor Andrei & Asociații și Stoica & Asociații. 

 

Datorită acestor sponsorizări, ca parte din pregătirea pentru etapele finale ale concursului, 

echipa Facultății de Drept a Universității din București a putut participa la următoarele 

concursuri amicale: 

 Asia Pacific pre-moot (9-13 februarie 2022, online) 

 ICDR pre-moot (18 februarie 2022, online) 

 Bucharest 2022 Pre-Moot and International Conference (19-20 februarie 202, online) 

 Fordham pre-moot (26-27 februarie 2022, online) 

 Belgrade pre-moot (1-4 aprilie 2022, în persoană, 49 echipe participante) 

 

În plus, echipa Facultății de Drept a Universității din București a beneficiat de sprijin pedagogic 

prin organizarea unor runde de pregătire de către următoarele societăți de avocatură: 

 Ţuca Zbârcea & Asociaţii (25 februarie 2022, online) 

 Filip & Company (4 martie 2022, online) 

 Guia Naghi & Asociații (9 martie 2022, online) 

 

Facultatea de Drept a Universității din București dorește pe această cale să mulțumească 

tuturor sponsorilor, fără de care performanța constantă a echipei nu ar fi posibilă. 

 

 


