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Centrul de drept social comparat al Facultăţii de Drept a organizat în perioada februarie - aprilie 
2014, în parteneriat cu societatea civilă de avocatură Bulboacă & Asociaţii, Concursul de 
Procese Simulate pe teme de Dreptul Muncii „Sanda Ghimpu” (ediţia I), destinat studenţilor 
aflaţi în anul IV de studii de licenţă la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.  

Concursul şi-a propus dezbaterea în etape succesive, în formă scrisă şi în formă orală, a unei speţe 
fictive în materia Dreptului Muncii. 

 

Etapa orală a Concursului s-a desfăşurat în zilele de 9 şi 10 aprilie 2014 în cadrul Facultăţii de 
Drept, cei 16 studenţi calificaţi în această etapă având şansa de a exersa arta de a pleda şi de a da 
contur cunoştinţelor ştiinţifice dobândite pe parcursul celor patru ani de studiu. 

 

Intr-o primă fază, cea a departajărilor, studenţii participanţi în cadrul fazei orale a Concursului şi-au 
susţinut pledoariile în faţa unui juriu format din:  

• Prof. univ. dr. Claudia Ana Costea - Director al Departamentului de Drept Privat din cadrul 
Facultăţii de Drept Bucureşti 

• Lect. univ. dr. Adrian-Claudiu Popoviciu - Facultatea de Drept din Oradea 

• Drd. Isabela Delia Popa - Facultatea de Drept Bucureşti 

• Drd. Cristina Casian - Facultatea de Drept Bucureşti. 
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Finala Concursului s-a desfăşurat în faţa unui juriu format din cadre didactice universitare, precum 
şi din profesionişti din domeniul dreptului, după cum urmează: 

• Judecător Lucia Uţă - Preşedinte al Secţiei VII - civilă şi pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări sociale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti 

• Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu - Director al Centrului de Drept Social Comparat din 
cadrul Facultăţii de Drept Bucureşti 

• Lect. Univ. dr. Claudiu-Paul Buglea - Prodecan al Facultăţii de Drept Bucureşti  

• Lect. Univ. dr. Adrian-Claudiu Popoviciu - Facultatea de Drept din Oradea 

• Avocat Andrada Bulgaru - avocat senior în cadrul Bulboacă & Asociaţii SCA. 

 

La finalul Concursului de Procese Simulate pe teme de Dreptul Muncii „Sanda Ghimpu” (ediţia I), 
partenerul evenimentului - societatea civilă de avocatură Bulboacă & Asociaţii - a acordat, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului Concursului1, următoarele premii:  

i. Premiul pentru locul I Echipei cu cel mai mare punctaj general din Finala etapei orale a 
Concursului, formată din studenţii Mihail Vladimir Poenaru şi Andreea Alexandra Sandu 
- 2 (două)  stagii de practică în cadrul societăţii civile de avocatură Bulboacă & Asociaţii; 

Fiecare stagiu de practică va avea o durată de 2 (două) săptămâni şi va fi remunerat cu 
suma de 1.350 Lei (echivalentul a 300 EUR, calculat la paritatea 1 EUR = 4,5 Lei).  

ii. Premiul pentru locul II Echipei cu al doilea cel mai mare punctaj general din Finala etapei 
orale a Concursului - formată din studenţii Diana Mihăloiu şi Tudor Nacev - cărţi de 
specialitate în valoare de 1.800 Lei (echivalentul a 400 EUR, calculat la paritatea 1 EUR = 
4,5 Lei);  

iii. Premiul pentru cel mai bun memoriu scris Echipei care a obţinut cel mai mare punctaj 
general în etapa scrisă a Concursului, formată din studenţii Andreea Gal şi Mihaela 
Volintirescu - 2 (două) abonamente anuale la Revista Română de Dreptul Muncii, precum 
şi cărţi de specialitate în valoare de 675 Lei (echivalentul a 150 EUR, calculat la paritatea 1 
EUR = 4,5 Lei);  

iv. Premiul pentru cel mai bun pledant acelui pledant care a avut o prestaţie remarcabilă în 
etapa orală a Concursului, studentei Sabina Fugaru - cărţi de specialitate în valoare de 
675 Lei (echivalentul a 150 EUR, calculat la paritatea 1 EUR = 4,5 Lei). 

 

Având în vedere evoluţia excepţională a studenţilor participanţi la Concurs, în mod suplimentar faţă 
de prevederile Regulamentului Concursului, au fost acordate şi următoarele premii: 

Premiul pentru cel mai bun pledant din Finala Concursului, acordat de către partenerul 
evenimentului, societatea civilă de avocatură Bulboacă & Asociaţii, prin reprezentantul său 
domnul avocat asociat coordonator Adrian-Cătălin Bulboacă, studentei Diana Mihăloiu, constând 
într-un stagiu de practică cu o durată de 2 (două) săptămâni în cadrul societăţii civile de avocatură 

                                                
1 Regulamentul Concursului poate fi accesat pe pagina Centrului de drept social comparat  de pe 
website-ul Facultăţii de Drept - Sub-secţiunea Concurs de Procese Simulate pe teme de Dreptul Muncii 
„Sanda Ghimpu” sau poate fi accesat direct aici. 

http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/cercetare/reguament-proces-simulat-dreptul-muncii-feb-apr-2014.pdf
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Bulboacă & Asociaţii, stagiu remunerat cu suma de 1.350 Lei (echivalentul a 300 EUR, calculat la 
paritatea 1 EUR = 4,5 Lei). 

Premiul pentru evoluţia remarcabilă din Finala Concursului, acordat de către Centrul de drept 
social comparat al Facultăţii de Drept, studenţilor Laura Mancilă şi Diana Mihăloiu, constând în 
cărţi de specialitate în valoare de 1.135 Lei. 

 

Fiecărui student participant în etapa orală a Concursului i-a fost acordată o distincţie de participare. 

În organizarea evenimentului, Centrul de drept social comparat al Facultăţii de Drept s-a bucurat de 
sprijinul logistic şi organizatoric al Asociaţiei Studenţilor în Drept. 

 

Concursul de Procese Simulate pe teme de Dreptul Muncii „Sanda Ghimpu” (ediţia I) s-a 
dovedit a fi un real succes şi îşi propune ca, în cadrul ediţiilor viitoare, să promoveze aceleaşi 
obiective, respectiv: 

(a) familiarizarea studenţilor cu teme de actualitate din materia dreptului muncii şi a dreptului 
procesual civil; 

(b) încurajarea studenţilor să îşi dezvolte cunoştinţele teoretice, abilităţile oratorice, tehnica 
argumentării, prezenţa de spirit şi capacitatea de a lucra în echipă; precum şi 

(c) creşterea gradului de conştientizare cu privire la impactul problemelor de dreptul muncii 
asupra realităţii sociale şi economice actuale. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


