
Hexagonul Facultăţilor de Drept – București, 2019 

 

În perioada 17-20 aprilie 2019 a avut loc HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, manifestare studenţească 

tradiţională la care participă facultăţile de drept din cadrul următoarelor universităţi: Universitatea din Bucureşti, 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Craiova. Continuând tradiția începută în anul 2014, 

la această ediție a participat și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, ca invitată la probele științifice 

(în afara clasamentului oficial al competiţiei). Evenimentul s-a desfășurat la București, în organizarea Facultăţii de 

Drept a Universității din București 

 

La ediția de anul acesta, clasamentul general pe facultăţi s-a prezentat astfel: 

 

LOCUL I - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara (92p) 

LOCUL II - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (92p) 

LOCUL III- Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universității din Craiova (84p) 

LOCUL IV - Facultatea de Drept a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca (68p) 

LOCUL V - Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (46p) 

LOCUL VI – Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (38p) 

 

Având în vedere egalitatea de puncte dintre echipele clasate pe primele două locuri, departajarea s-a făcut în 

funcție de numărul de puncte obținute la probele științifice, conform Regulamentului.  

 

O cupă specială a fost înmânată Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.  

 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti s-a plasat pe podium la toate probele științifice: 

- la proba de Drept constituţional, studenţii Alexandra Ghintuială și Cristian George Dumitrașcu au ocupat locul 

II;  

- la proba de Drept civil, studenții Cristian Cealera și Andrei Eremia au ocupat locul II; 

- la proba de Drept penal, studenții Ștefana Sorohan și Marius Sima au ocupat locul III; 

 

 

Studenţii noştri au obținut rezultate bune și la probele sportive: 

 

- locul I la şah, prin studentul Theodor Mihai Vlădoianu; 

- locul I pentru echipa de baschet fete compusă din  Cornelia Ardeleanu, Andra Ștefania Comănescu, Cristina 

Iacob, Andreea Moldanschi, Cornelia Ruxandra Stan; 

- locul II la tenis de masă, prin studentul Cristian Munteanu;- 

- locul VI pentru echipa de fotbal compusă din Sergiu Agachi, Vladimir Nicolae Bălan, Roberto Costin Cazacu, 
Andrei Ciolacu, Alexandru Sebastian Cîrjan, Iulian Ionuț reangă, Teodor Mihai Nour, Ștefan Rantzos, Rares Mihai 
Vîjlănescu. 
 

Îi felicităm şi le mulţumim pentru că au reprezentat cu cinste facultatea noastră. Pentru efortul depus şi pentru 

rezultatul obţinut, toţi cei clasaţi pe primele trei locuri la probele la care au participat vor fi premiaţi cu sume din 

fondul „Moştenirea Profesorului Constantin Stoicescu”. 

 

De asemenea, le adresăm felicitări şi mulţumiri următorilor colegi pentru efortul depus cu pregătirea studenţilor: 

- Departamentul de Drept penal: drd. Ionuț Vișinescu (coordonator); conf. univ. dr. Cristian Mitrache, lector univ. 

dr. Andra Trandafir și masteranzii Valentina Dinu și Florin Bobei (traineri); 

- Departamentul de Drept public: drd. Alina Borlianu, masterand Cosmin Pintilie; 

- Departamentul de Drept privat: asist. univ. dr. Bogdan Vișinoiu, asist. univ. dr. Vladimir Diaconiță, asist.univ. dr. 

Cristian Paziuc, drd. Silviu Munteanu 

- Departamentul de educaţie fizică şi sport al Universităţii din Bucureşti: prof. univ. dr. Remus Dumitrescu, prof. 

univ. dr. Daniela Aducovschi, lector univ. dr. Bogdan Gozu, lector univ. dr. Monica Gulap, asist. univ. dr. Cătălin 

Şerban.  
 

Le mulțumim de asemenea tuturor cadrelor didactice și studenților care s-au deplasat la București pentru această 

ediție a Hexagonului și îi asigurăm pe toți de prietenia noastră constantă.  
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