
 
 

 

Rezultatele ediției a 8-a a concursului Bucharest Pre-Moot  

 

Asociația Vindobona pentru Promovarea Arbitrajului în România a organizat online, 

în data de 13 februarie 2021, a 8-a ediție a conferinței internaționale în domeniul arbitrajului și 

contractelor comerciale internaționale și concursului de pledoarii Bucharest Pre-Moot.  

 

Conferința internațională și concursul Bucharest Pre-Moot s-au bucurat de prezența 

virtuală a peste 100 de participanți.  

 

În deschiderea conferinței internaționale din data de 13 februarie 2021 au vorbit av. Radu 

Văleanu și av. Crina Văleanu. Temele abordate în cadrul conferinței, ale cărei lucrări s-au 

desfășurat în limba engleză, au fost: (a) Participarea terților în arbitrajul comercial internațional 

(moderator: av. Cristina Badea, speakers: av. Maria Avram și av. Mica Nyugen Worthy), (b) 

Desfășurarea virtuală a audierilor în arbitrajul comercial internațional (moderator: av. David 

Oprea, speakers: arb. Deborah Hylton și av. drd. Alin Florescu) (c) Contractele mixte și 

Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (moderator: 

av. Horia Rădulescu, speakers: av. drd. Mihaela Gherghe și cons. jur. Chris Campbell) și (d) 

Garanția contra evicțiunii întemeiată pe drepturi sau pretenții de proprietate intelectuală 

(moderator: prof. univ. Lucas Osborn, speakers: lect. univ. dr. Raluca Papadima și conf. univ. 

dr. Octavian Cazac). 

 

 



 
 

La concursul Bucharest Pre-Moot au participat următoarele 4 universități din 3 țări: 

Universitatea Campbell (Statele Unite ale Americii), Charleston School of Law (Statele Unite ale 

Americii), Universitatea de Stat din Moldova (Moldova) și Universitatea din București (România). 

 

Universitatea din București a câștigat premiul pentru cea mai bună echipă. 

 

 
 



În clasamentul celor mai buni pledanți, la categoria cel mai bun pledant individual, a 

câștigat Alexander Zupancic (Universitatea Campbell). La categoria cel mai bun pledant dual, 

locul I a fost obținut de Maria Stancu (Universitatea din București), iar pe locul II s-a clasat Ash 

Giri (Universitatea Campbell). La categoria cel mai bun pledant triplu, locul I a fost obținut de 

Talida Balaj (Chareleston School of Law), iar locul II a fost obținut de Mădălina Luca 

(Universitatea de Stat din Moldova).  

 

Mulțumim tuturor arbitrilor și îi felicităm pe toți studenții! 

 

Comitetul de organizare a fost compus din: lect. univ. dr. Raluca Papadima, cadru didactic 

la Universitatea din București, Collège Juridique d’Études Européennes și Campbell University, 

av. drd. Mihaela Gherghe, avocat în cadrul societății de avocatură Rizoiu & Poenaru, Maria 

Avram, avocat în cadrul societăii de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații, Alin Florescu, avocat 

în cadrul Florescu Law Office, Cristina Badea, avocat în cadrul societății de avocatură Guia, 

Naghi & Partners, și Horia Rădulescu, avocat în cadrul societății de avocatură Nestor Nestor 

Diculescu Kingston Petersen. 


