
Preselecție pentru Concursul Willem Vis (ediția 2016-2017) 

 

Preselecția pentru echipa care va reprezenta Universitatea din București la ediția următoare a 

concursului Willem Vis se va desfășura la 22 aprilie 2016, începând cu ora 18.  

 

Pentru a vă înscrie la preselecție, vă rugăm să transmiteți CV-ul în limba engleză, cu poză și date 

de contact (telefon și email), la concurs.willemc.vis@gmail.com, până la 15 aprilie 2016. În 

plus, vă rugăm să indicați foarte succint, fără să atașați documente justificative: (1) media 

obținută în fiecare din anii de studii anteriori și pe semestrul I al anului în curs, inclusiv la 

Colegiu, (2) nivelul de cunoaștere al limbii engleze (scris și vorbit) și orice certificate deținute în 

acest sens, (3) la ce cabinete de avocatură ați efectuat stagii de practică până în prezent, și (4) la 

ce concursuri de pledoarii sau de debate ați participat în trecut și cu ce rezultate.  

 

Studenții eligibili (anul II, III sau IV dacă vor fi la master anul viitor) selectați pe baza 

documentelor trimise vor primi o speță pe e-mail pe 16 aprilie 2016. Preselecția va consta într-

un interviu și o scurtă pledoarie orală, în limba engleză, potrivit instrucțiunilor și modelelor care 

vor fi transmise celor invitați. Speța va fi derivată din spețele de la concurs din anii precedenți, 

deci va purta asupra unor chestiuni de dreptul contractelor internaționale de vânzare de bunuri și 

asupra unor chestiuni de arbitraj internațional. 

 

Echipa Facultății de Drept a Universității din București a câștigat distincții remarcabile atât la 

faza scrisă cât și la faza orală a concursului Willem Vis ediția 2015-2016 (Hong Kong și Viena). 

Echipa a câștigat la Viena mențiune la categoria Frédéric Eisemann pentru cea mai bună echipă 

din cadrul fazei orale și a ajuns până în runda de 32, depășind astfel aproximativ 300 de echipe 

reunite din întreaga lume. Este cea mai bună performanță de până acum a echipei noastre (și a 

oricărei echipe din România) la competiția din Viena. În plus, echipa a obținut mențiune 

(următoarea distincție după locurile 1, 2 și 3) la categoria Pieter Sanders pentru cel mai bun 

memoriu pe seama reclamantului. 

 

Concursul Willem Vis este cel mai mare și cel mai prestigios concurs internațional de drept 

privat din lume, reunind în mod tradițional reprezentanți ai celor mai renumite universități la 

nivel mondial. Peste 400 de universități au participat la Hong Kong și Viena la ediția 2015-2016, 

inclusiv toate universitățile de renume mondial de pe toate continentele. 

 

Participarea la concursul Willem Vis reprezintă o extraordinară oportunitate profesională, 

socială și culturală, pregătind efectiv și temeinic studenții pentru cariera de avocați în marile 

cabinete din țară și din străinătate. Din punct de vedere tehnic, concursul implică o dispută 

rezultând dintr-un contract de vânzare-cumpărare, încheiat între 2 părți din țări diferite, membre 

ale Convenției de la Viena privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. Competiția 

cuprinde 2 etape. Etapa scrisă implică redactarea cererii reclamantului și a răspunsului pârâtului. 

Etapa orală implică susținerea argumentelor părților prin pledoarii, la Hong Kong și Viena.  

 

Echipa a fost antrenată de un colectiv alcătuit din dna. av. drd. Raluca Papadima, dl. av. drd. 

Vladimir Diaconiță și dna. av. Mihaela Gherghe. 

 

Sponsorii echipei au fost: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen și Ţuca Zbârcea & 

Asociaţii (sponsori principali), Bondoc & Asociații, DLA Piper, Dragne & Asociații, Kinstellar, 

Markó & Udrea, Raluca Papadima, Paul Pop & Asociații, PeliFilip, Răzvan Dincă & Asociaţii 

și Rizoiu & Asociații.  
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