
 
 

29 aprilie 2013 
NOTĂ 

privind participarea echipei Universităţii din Bucureşti la Concursul internaţional de 
procese simulate „Telders”, ediţia 2013 

 
I. Rundele internaţionale 
 
În perioada 24-27 aprilie 2013 a avut loc la Haga a 36-a ediţie a Concursului internaţional de 
procese simulate „Telders”. Echipa Universităţii din Bucureşti a fost formată din Irina Gârlaşu, 
Iuliana-Raluca Luca, Dragoş Florin Manea, studenţi în anul al III-lea şi Maria-Mădălina 
Popîrţaru studentă în anul al II-lea. 
 
Coordonarea echipei a fost asigurată de lect. univ. dr. Ion Gâlea şi de Radu Şerbănescu, 
colaborator al Departamentului de Drept Public. Echipa a fost sprijinită de Facultatea de Drept, 
Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi Asociaţia Studenţilor în Drept Internaţional Public. 
 
Cei patru au pregătit memorii scrise şi pledoarii pe care le-au prezentat în faţa unor complete de 
judecată formate din profesori şi experţi în domeniul dreptului internaţional. În rundele 
semifinale, echipa s-a confruntat cu reprezentanţii Universităţii Edinburgh (Scoţia), ai 
Universităţii Catolice din Lille (Franţa), ai Facultăţii de Drept din Riga (Letonia) şi ai 
Universităţii din Tartu (Estonia). 
 
În final, memoriul redactat de Raluca Luca şi de Dragoş Manea pentru pârâţii din speţă s-a clasat 
pe locul 6, iar pledoariile prezentate de Irina Gârlaşu şi de Mădălina Popîrţaru au fost pe locul 4 
în clasamentul pledoariilor pentru reclamanţii din speţă, la doar 2,5 puncte de locul 1. 
 
Totodată, Irina Gârlaşu a obţinut premiul 2 pentru cel mai bun orator din concurs. 
 
Competiţia a fost câştigată de Universitatea Leiden din Olanda. 
 
II. Elemente de context 
 
Descrierea concursului 
 
Concursul internaţional de procese simulate „Telders” este la cea mai prestigioasă competiţie 
europeană de procese simulate în domeniul dreptului internaţional public. 



 
Concursul se desfăşoară în limba engleză şi se bazează în fiecare an pe o speţă fictivă, anunţată 
în general, la începutului lunii octombrie. Prin redactarea memoriilor, pregătirea şi prezentarea 
pledoariilor şi, în mod special, prin munca şi efortul depuse în cercetarea şi aprofundarea 
tematicilor, practicii şi jurisprudenţei internaţionale, studenţii înscrişi în concurs au posibilitatea 
de a analiza elemente de specialitate, de a dobândi experienţă profesională şi de a-şi dezvolta 
capacitatea de lucru în echipă, într-un climat care promovează competiţia şi spiritul de fairplay. 
 
Speţa implică, de fiecare dată, un diferend între două state, supus spre soluţionare Curţii 
Internaţionale de Justiţie. Faptele se trag, în general, din elemente din viaţa politică şi din 
evoluţiile recente ale relaţiilor internaţionale. Astfel, echipele au posibilitatea să înţeleagă şi să 
găsească argumente pentru ambele state părţi la diferend, fiind nevoite să pledeze în favoarea 
amândurora. 
 
Concursul se desfăşoară în două etape, anume etapa memoriilor şi pledoariile orale. În prima 
etapă, fiecare echipă redactează două memorii, unul pentru reclamantul din speţă şi unul pentru 
pârât. În etapa a doua, membrii pledează contra altor echipe, pe rând ca reclamanţi şi ca pârâţi.  
 
Rundele naţionale 
 
În cazul în care dintr-o ţară se înscriu în concurs mai multe universităţi, în acea ţară se vor ţine 
runde naţionale pentru a stabili care dintre universităţile înscrise va reprezenta ţara în cauză la 
rundele internaţionale de la Haga.  
 
Descrierea echipei Universităţii din Bucureşti la ediţia 2013 a concursului 
 
Membrii echipei au fost aleşi în urma unei preselecţii, la care au participat peste 20 de studenţi. 
Cu toţii au dat dovadă de cunoştinţe deosebite în drept, în special în ramura dreptului 
internaţional public şi au arătat o înclinaţie impresionantă pentru susţinerea discursurilor în 
public. Totodată, ei dispun de un nivel avansat al limbii engleze şi de o experienţă vastă în 
activităţi similare cum ar fi conferinţe, concursuri de dezbateri sau procese simulate. Membrii 
echipei au demonstrat iniţiativă, creativitate şi, în mod special, disponibilitate la efort, fiind 
apreciaţi, în acest sens, de cadrele didactice din facultate. 
 
Echipa s-a aflată sub îndrumarea şi coordonarea Departamentului de Drept Public al Facultăţii de 
Drept. 
 
Rundele naţionale ale României 2013 
 
Anul acesta România a înscris în concurs două echipe: Universitatea din Bucureşti şi 
Universităţii de Vest din Timişoara. 
 
Echipa Universităţii din Bucureşti a câştiga rundele naţionale, reuşind un punctaj total superior 
echipei Universităţii de Vest din Timişoara, atât la memorii, cât şi la rundele orale. Echipa 
Universităţii din Bucureşti a obţinut şi premiul de cel mai bun orator, prin Maria-Mădălina 
Popîrţaru.  
 


