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Echipa Facultății de Drept a Universității din București a obținut două mențiuni (locul IV) în 
cadrul fazei scrise a ediției a 17-a Hong Kong a concursului Willem C. Vis, cel mai mare și cel 
mai prestigios concurs studențesc de drept privat din lume. Concursul s-a desfășurat online în 
perioada 23-29 martie 2020. În cei 7 ani de când Universitatea din București participă la 
concursul Willem Vis ediția Hong Kong, echipa a reușit să ajungă de 3 ori până în faza 
semifinalelor și a revenit cu numeroase alte premii pentru pledanți individuali și pentru 
memoriile scrise. 
 

 
 
Echipa Facultății de Drept a Universității din București care participă la concursul Willem C. 
Vis (ediția Hong Kong și ediția) este alcătuită din 7 studenți, care pregătesc împreună toate 
etapele celor două ediții ale concursului: Cătălin-Șerban Apătean (anul III și Collège Juridique 
Franco-Roumain), Vicențiu-Eduard Dine (anul III și Collège Juridique Franco-Roumain), 
Andreea Luca (anul III), Sorin Niculescu (anul III), Artiom Radu (anul III), Miruna Tocileanu 
(anul III și Collège Juridique Franco-Roumain) și Mălina-Alexandra Trifu (anul III). 
 
În cadrul fazei scrise a ediției Hong Kong a concursului, echipa Facultății de Drept a 
Universității din București a obținut mențiune (locul IV ex aequo din peste 130 de universități) 
la categoria „David Hunter” pentru cel mai bun memoriu al reclamantului. Locul I la 
această categorie a fost obținut de Universitatea Heidelberg (Germania), locul II de 
Universitatea Göttingen (Germania), iar locul III de Universitatea Hanovra (Germania). 
  



 
De asemenea, echipa a obținut mențiune (locul IV ex aequo din peste 130 de universități) la 
categoria „Fali Nariman” pentru cel mai bun memoriu al pârâtului. Locul I la această 
categorie a fost obținut de City University of Hong Kong (Hong Kong), locul II de 
Universitatea Freiburg (Germania), iar locul III de National Law University, Jodhpur (India) . 
 
Faza orală a ediției Hong Kong a concursului s-a desfășurat online, iar echipa Facultății de 
Drept a Universității din București a fost reprezentată de studenții: Vicențiu-Eduard Dine, 
Sorin Niculescu și Mălina-Alexandra Trifu. În rundele generale ale competiției, echipa a 
pledat împotriva următoarele echipe: South China University of Technology (China), 
Universitatea Humboldt (Germania), School of Law Christ University, Bangalore (India) și 
National Law University, Jodhpur (India). Faza orală a concursului a fost câștigată de City 
University of Hong Kong (Hong Kong) care a surclasat în finala competiției Universitatea Sao 
Paolo (Brazilia). 
 

 
 
Echipa este 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, 
avocat în cadrul societății de avocatură Rizoiu & Poenaru. Echipa se bucură de sprijin 
pedagogic pentru pregătire și din partea unor practicieni și foști participanți la concurs, printre 
care Maria Avram, masterand la Queen Mary University of London (fost membru al echipei 
Universității din București), Andrei Greceanu, avocat în cadrul societății de avocatură Filip 
& Company (fost membru al echipei Universității din București), Alin Florescu, avocat în 
cadrul societății de avocatură Markó & Udrea (fost membru al echipei Universității din 
București) și David Oprea, partener în cadrul societății de avocatură Markó & Udrea. 
 



 
 
Echipa Facultății de Drept a Universității din București se bucură de un important sprijin 
financiar din partea Universității din București precum și de sponsorizări din partea unor 
prestigioase societăți de avocatură și fundații. Sponsorii principali ai echipei sunt: Filip and 
Company, Fundația Telekom România, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Suciu, 
Popa și Asociații și Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Echipa a primit de asemenea sponsorizări de 
la: Guia Naghi și Asociații, Leroy și Asociații, Markó & Udrea, MRP Partners, Paziuc & Jida 
Law Office, Răzvan Dincă & Asociații, Rizoiu & Poenaru, Stoica & Asociații, TAMC (Doru 
Trăilă, Adriana Almășan, Alexandru Moise, Eugen Chivu), Tudor Andrei & Associates – law 
firm associated with BDO, Sorina Olaru și Raluca Papadima. 
 
Universitatea din București dorește pe această cale să mulțumească tuturor sponsorilor, 
fără de care performanța constantă a echipei nu ar fi posibilă. 


