PRESELECȚIE CONCURSUL WILLEM C. VIS
În perioada octombrie 2013 – martie 2014 se va desfășura cea de a XXI-a ediţie a concursului
Willem C. Vis, cel mai mare concurs studențesc de drept privat din lume, în limba engleză. La
ediţia XX (2012-2013) au participat 290 de universități din 67 de state (de exemplu, Harvard, Yale,
Columbia, New York University, Paris 1, Paris 2, University College of London, Queen Mary
University, Stockholm University, Freiburg University, Heidelberg University, Sidney University,
University of Zurich). Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti a obținut rezultate
excepționale la ediția XX a concursului: 2 mențiuni la proba scrisă.
Concursul Willem C. Vis reprezintă o extraordinară oportunitate profesională, socială şi culturală și
pregătește efectiv și temeinic studenții pentru cariera de avocați în marile cabinete. Din punct
de vedere tehnic, concursul implică o dispută rezultând dintr-un contract de vânzare-cumpărare,
încheiat între 2 părţi din țări diferite, membre ale Convenţiei de la Viena privind contractele de
vânzare internaţională de mărfuri. Competiţia cuprinde 2 etape:
- ETAPA SCRISĂ (octombrie 2013 – ianuarie 2014) – implică redactarea cererii reclamantului
(Memorandum for Claimant) și a întâmpinării pârâtului (Memorandum for Respondent).
- ETAPA ORALĂ (ianuarie 2014 – martie 2014) – implică susţinerea argumentelor din cerere și
întâmpinare, prin pledoarii, în cadrul unor procese simulate împotriva altor echipe (pre-moots
în diverse țări), culminând cu etapa finală, care va avea loc la Hong Kong și/sau Viena.
Mai multe detalii cu privire la concurs: http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html.
În cazul în care sunteţi interesat(ă) de participarea la acest concurs, vă rugăm să transmiteţi la
adresa de e-mail concurs.willemc.vis@gmail.com, până la data de 9 mai 2013, ora 22:
- CV în limba engleză, cu poză și date de contact (telefon și email)
- media obținută în fiecare din anii de studii anteriori, inclusiv pe semestrul I al anului în curs
- notele la fiecare din următoarele materii: Drept civil (Introducere, Drepturi Reale, Obligații,
Contracte), Drept comercial, Drept internaţional privat și Dreptul comerțului internațional
Vă rugăm să aduceți aceste documente cu dumneavoastră la preselecție.
În data de 10 mai 2013, toți studenții eligibili (anul II, III sau IV dacă vor fi la master anul viitor)
înscriși vor primi pe e-mail o speță. Preselecția va consta într-o pledoarie orală de 5 minute pentru
susținerea argumentelor reclamantului din speță, în limba engleză. Preselecția se va desfășura în
data de 13 mai 2013, între orele 18-22, la Catedra de Drept Privat.
Echipa va fi coordonată de conf. univ. dr. Răzvan Dincă, av. drd. Raluca Papadima și av. Vladimir
Diaconiță. În pregătirea ei, echipa va avea și sprijinul altor cadre didactice, participanţilor la
ediţiile anterioare precum și al unor specialiști din domeniu. Sponsorii echipei la ediția XX au fost
Kinstellar, SCPA “Ţuca Zbârcea & Asociaţii”, SCPA “Leaua & Asociații”, SC Eau de Web SRL, SC
Apsisware SRL, Camera de Comerț și Industrie a României, SCPA “Bulboacă și Asociaţii”, CA
“Raluca Papadima”, SCPA “Stratulat Oncescu”, SCPA “Markó & Udrea”, Biroul Notarilor Publici
“Mone Gabriela Olga, Andrei Aurel Jean și Asociații”, SCPA “Răzvan Dincă & Asociaţii”, lector univ.
dr. av. Traian Briciu și CA “Paul Pop & Asociații”.

