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ZRVP premiaza atitudinea civica. Concurs de eseuri cu premii pe tema
„Restrângerea libertaților individuale în context pandemic”
Societatea civila de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) lanseaza în parteneriat cu
DILEMA VECHE și JURIDICE.ro concursul de eseuri cu premii pe tema „RESTRÂNGEREA
LIBERTĂȚILOR INDIVIDUALE ÎN CONTEXT PANDEMIC” care se va desfașura în perioada 3 noiembrie
– 3 decembrie 2021. Din juriu fac parte personalitați de marca din mediul academic, universitar, juridic și
jurnalistic.
Sunt invitați sa participe absolvenții licențiați în științe juridice ai unei facultați de profil din cadrul universitaților
acreditate în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Exercițiul de atitudine civica lansat de societatea de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners își propune
informarea societații civile asupra responsabilitații pe care statul o are într-o situație excepționala ce determina
limitarea temporara a drepturilor și libertaților fundamentale ale cetațenilor sai.
“Pandemia a polarizat și radicalizat societatea româneasca. Iata de ce, prezentul concurs își propune sa analizeze și
sa dezbata zguduitoarea încercare pe care o traversam și cu care ne confruntam din punct de vedere juridic,
sociologic, etic și filozofic. Alegerea „eseului”, ca specie a prozei literare, are rostul de a oferi rigurozitații
dreptului metoda prin care sa fie mai lesne descifrat, premisa fara de care argumentele pro și contra nu ar putea
dobândi profunzimea și sensul atât de necesare pentru a putea fi înțelese”, susține domnul avocat Calin-Andrei
Zamfirescu, partener senior ZRVP și totodata președintele juriului, din care fac parte doamna Ioana Ene Dogioiu
, domnul Corneliu Bîrsan, domnul Corneliu-Liviu Popescu și domnul Sever Voinescu.
Rezultatele concursului vor fi anunțate la data de 13 decembrie 2021, iar premiile vor fi oferite la data de 17
decembrie 2021. Premiile constau în:

Locul I – un premiu în valoare de 20.000 lei
Locul II – un premiu în valoare de 15.000 lei
Locul III - un premiu în valoare de 10.000 lei
Cele mai valoroase lucrari vor fi publicate.
Regulamentul concursului poate fi accesat pe paginile web www.zrvp.ro și www.juridice.ro.

Zamfirescu Racoti Vasile & Partners (ZRVP) este acreditata ca una dintre cele mai importante societati de
avocatura din România, oferind servicii de asistenta juridica atât în sfera litigiilor si a arbitrajului, cât si în
domeniul avocaturii de business, al insolvenței, al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale.
ZRVP are o echipa de 66 de avocați, dintre care 14 asociati – Calin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoti și Stan
Tîrnoveanu – asociati fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena
Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, Catalin Micu, Andrei Dumitrescu, Mihai Bajenaru și Cosmin
Cojocaru (asociați), domnul prof.dr. Valerian Cioclei și Robert Oancea (of counsel).
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