www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-05-03 15:14:43

Tinerii destepti din provincie care se bat in competitiile internationale de Drept cu
studentii facultatilor de top din lume. Profilele unor campioni care nu apar in presa

Munca unui student la Drept care isi doreste performanta nu se reduce doar la orele de curs si la trecerea
sesiunilor cu note cat mai mari.Activitatea extracurriculara este obligatorie pentru cel care vrea rezultate si
tinde catre o cariera in adevaratul sens al cuvantului.Un rol important in pregatirea viitorilor specialisti in
domeniul juridic il au competitiile nationale si internationale.
Facultatile de Drept s-au remarcat in ultimii ani datorita premiilor castigate de studenti la concursuri din afara tarii.
Tinerii care merg la astfel de competitii sunt printre cei mai buni, jucand in “liga mare” alaturi de colegii lor de la
institutii de invatamant de top din lume.Experientele traite de ei pot reprezenta exemple pentru ceilalti.
Din acest motiv, BizLawyer si-a propus sa-i aduca in prim-plan pe studentii care ne reprezinta in concursuri
importante.
Echipele Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara au performat in foarte multe astfel de
competitii. Sapte dintre cei mai buni concurenti ai acestei institutii de invatamant au vorbit pentru BizLawyer
despre experientele traite de ei, despre etapele de pregatire pe care le-au urmat, dar si despre proiectele pe care le
au in acest moment.
Lumea competitiilor
Raul Teodor Mazilu (foto) si-a facut intrarea in lumea competitiilor de drept inca din anul II de facultate. Unul
dintre profesorii de la curs, lect.dr. Lucian Bojin, l-a indrumat sa participe la un concurs regional in limba engleza.
“In cursul aceluiasi an, mi-a fost oferita sansa de a lucra cu prof. dr. Valentin Constantin in pregatirea unui
concurs de procese simulate in limba franceza. Oportunitatea de a participa la aceste competitii initiatice se
datoreaza, fara indoiala, profesorilor coordonatori care m-au ghidat pe un traseu al autoperfectionarii in drept,
impunandu-mi in permanenta un standard de lucru deosebit de inalt - necesar, de altfel, obtinerii de rezultate in
acest tip de concursuri. Procesul tipic al participarii la orice competitie internationala consta in sustinerea unei
probe de selectie in cadrul Facultatii, urmata de formarea unei echipe si pregatirea acesteia spre fazele superioar
e”, arata tanarul.
Un “sport” in care bagajul de cunostinte joaca un rol major, Dreptul necesita multe ore de “antrenament”. Fara o
pregatire temeinica nu ai cum sa mergi intr-o competitie in care isi fac loc doar cei mai buni. ”In experienta mea,
stilul antrenamentelor, desi se fondeaza fara exceptie pe un numar ridicat de ore de studiu individual si cercetare,
permite o serie de variatii. Cu titlu de exemplu, pregatirea pentru concursuri a implicat de regula intalniri
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saptamanale cu profesorii coordonatori in vederea analizarii problemelor de drept ridicate de spetele in cauza si,
respectiv, a trasarii liniilor de cercetare pentru perioada urmatoare. In schimb, pregatirea pentru alte concursuri
a constat in colaborarea cu participanti ai Universitatii la editiile anterioare ale acestora, in plus fata de
indrumarea oferita de profesorii coordonatori”, puncteaza Raul.
Efortul depus l-a ajutat sa intre in multe concursuri, unde singur sau alaturi de colegii de echipa a reusit sa obtina
rezultate foarte frumoase. “Rezultatele personale si de echipa la competitiile de drept se inscriu pe o axa
ascendenta. In anul II, am obtinut premiul pentru al doilea cel mai bun pledant la runda nationala a Concursului
de Drept International Public ‘Philip C. Jessup’. La sfarsitul aceluiasi an, participarea la Concursul de Procese
Simulate in Drept International Public ‘Charles Rousseau’ (Clermont-Ferrand, Franta) a fost marcata de
obtinerea premiului pentru cel mai bun pledant dintr-o tara non-francofona. In fine, participarile la competitii au
fost incununate de rezultatul din anul III ( 2013-2013) la Concursul Mondial de Procese Simulate de Drepturile
Omului, desfasurat in Pretoria (Africa de Sud), obtinand impreuna cu Diana Moise locul I in clasamentul
echipelor din regiunea Europa de Est, respectiv locul 9 in clasamentul general al echipelor”, mentioneaza Raul
Teodor Mazilu.

Concursuri de dezbateri publice
Georgiana Mirza a optat, la finalizarea liceului, pentru un alt traseu academic, alegand sa studieze in cadrul
Facultatii de Business a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Dupa absolvire s-a indreptat si catre Drept. „
Eu am avut un parcurs academic putin diferit de cel al colegilor mei. Astfel, inainte de a incepe sa studiez dreptul,
am absolvit Facultatea de Business a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Acolo am descoperit
concursurile de dezbateri publice, si am fost unul dintre membrii echipei ce a reprezentat facultatea la cateva
astfel de concursuri. Venind la Timisoara, si in special la Facultatea de Drept, mi-am dorit sa continui cu aceasta
activitate extracurriculara. Insa am descoperit ca in domeniul dreptului dezbaterile nu iau neaparat o forma
politica, ci una juridica, si se numesc procese simulate. Iar pentru a trece de la dorinta la actiune nu a fost nevoie
decat de o „intalnire” norocoasa cu un afis prin care se anuntau preselectii pentru concursuri in cadrul facultatii.
M-am inscris la preselectie, am trecut, alaturi de alti studenti, de probele juriului si am ajuns sa fac parte din
nou-formatele echipe de concurs. Cei selectati au fost impartiti, in functie de optiunile lor, dar si de sugestiile
juriului, in echipe pentru concursuri de Drept international, Drepturile omului sau Drept european, iar eu am ales
aceasta din urma optiune”, povesteste tanara.
Georgiana este de parere ca studiul dreptului, in general, are o componenta puternic individuala. Un student bun
este acela care este dispus sa citeasca mult si sa dedice timp materiei si dupa ce pleaca de la cursuri. Iar acest
aspect este si mai pronuntat in cazul participarii la un proces simulat. ”Speta este de obicei disponibila cu o luna
inainte de termenul limita pentru trimiterea memoriilor scrise, iar primul pas in pregatire este intelegerea spetei.
Ar putea parea ceva trivial, insa spetele date se intind pe cateva pagini bune si cuprind detalii ce tin de starea de
fapt si de demersurile juridice ale reclamantilor (e adevarat, fictivi !) in fata unor instante nationale (fictive si ele)
bazate pe extrase de legi nationale (bineinteles tot fictive). Asa ca uneori descopeream detalii noi pe care le
puteam exploata si dupa a 20-a citire a spetei. A doua mare componenta a pregatirii a fost efectuarea cercetarii
juridice pe baza problemelor identificate in speta si cautarea raspunsurilor la aceste probleme. Astfel “se pierd”
ore in sir citind decizii ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene, texte de doctrina, de soft-law, dar si opinii
informate din articole de presa ce pot sa ajute la intelegerea problemelor care sunt adesea delicate (cu titlu
exemplificativ: dreptul la casatorie intre persoane de acelasi sex, adoptii transfrontaliere, libertatea de miscare a
muncitorilor in spatiul european, dreptul la reunificare familiala a persoanelor ce nu au cetatenie europeana,
eutanasie, fertilizare in vitro). Bineinteles ca tot acest efort individual se concretizeaza apoi in ample discutii si
dezbateri in echipa, finalizate mai apoi sub forma unor argumente scrise, editate si cizelate pentru a exprima cat
mai clar si concis pozitia reclamantului si a paratului in speta. Fiind un concurs de Drept european, am avut
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sprijinul catedrei de Drept european a Facultatii, de pregatire ocupandu-se in mod special asist. univ. drd. Sorina
Doroga si lect. univ. dr. Raluca Bercea. Ne-au fost puse la dispozitie carti de specialitate din biblioteca facultatii
si uneori chiar din biblioteca personala a antrenorilor. Concursul la care am participat eu avea drept regula
faptul ca echipa nu poate primi ajutor propriu-zis din partea antrenorilor, ci doar indrumare. Inainte de faza
scrisa sustineam adesea intrevederi cu antrenorii in care le expuneam argumentele noastre, iar ei ne indicau daca
acestea sunt suficient de clare, daca forma pe care am dat-o textului transmite intr-adevar ideea pe care doream
sa o transmitem. Avand in vedere natura delicata a problemelor juridice si faptul ca spetele se pliaza pe probleme
de drept care nu au fost transate, deseori simteam nevoia sa auzim ca argumentele noastre nu sunt prea excentrice
pentru Curte sau dimpotriva, sa intrebam daca putem sa incorporam si alte elemente mai nastrusnice. Pentru faza
orala a concursului antrenorii ne-au fost alaturi pentru a ne asculta pledoariile, a ne da indicatii cu privire la
elemente de oratorie sau tehnici de incadrare in timp”, explica studenta.
La competitia European Law Moot Court, Georgiana Mirza a obtinut locul doi in clasamentul Avocatilor
Generali. „Am avut ocazia de a pleda in fata judecatorilor si Avocatilor generali de la Curtea de Justitie a Uniunii
Europene, de a discuta despre probleme de drept cu profesori de la alte universitati si de a lega prietenii cu
studenti din alte centre universitare care impartasesc pasiunea mea pentru drept”, explica tanara.
O pereche competitiva
Oana Stefanescu si Vlad Macovei (foto) sunt extrem de competitivi, formand o pereche de temut in concursuri.
Cei doi tineri sustin cu tarie ca un student care isi doreste o cariera de avocat nu poate rata sansele oferite de astfel
de evenimente, daca vrea sa intre in profesie cu un bagaj solid de cunostinte.
“Inscrierea la Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot alaturi de colegul meu, Vlad Macovei, a
fost motivata in primul rand, de subiectul acestui concurs, mai precis: solutionarea unei dispute comerciale
internationale in cadrul mecanismului de arbitraj. In acest sens, tinand cont de faptul ca celelalte competitii la
care am participat au avut alta natura, precum drepturile omului, ori drept spatial, prezenta participare la un
concurs cu al carui subiect nu eram familiarizati vine ca o provocare fireasca”, spune Oana.
La randul sau, Vlad precizeaza ca, pana in prezent, a participat la doua concursuri internationale, pregatindu-se
pentru o a treia competitie. ”La prima dintre competitii, Telders International Moot Court Competition, am ajuns
ca urmare a unei preselectii interne desfasurate in cadrul facultatii de catre profesorii catedrei de Drept
International Public. In urma acestei preselectii, au fost selectati patru studenti pentru a reprezenta Facultatea de
Drept. Avand experienta concursului precedent, participarea la urmatorul, Manfred Lachs Moot Court
Competition, a fost mai fireasca dat fiind faptul ca tematica era aceeasi, a Dreptului International Public. Astfel,
la initiativa mea si a colegei mele de echipa, Oana Stefanescu, am facut toate demersurile in vederea participarii,
rezolvand atat aspectele organizatorice cat si pe cele teoretice legate de concurs. Intre timp am primit si
‘aprobarea’ profesorilor”, declara Vlad.
Tinerii au explicat si cum au decurs “antrenamentele” pe care le-au urmat. ”Pentru primul concurs, Telders,
pregatirea noastra a fost asigurata de profesorii catedrei de drept international public ai Facultatii de Drept,
respectiv de domnul Valentin Constantin, domnul Lucian Bojin si doamna Sorina Doroga. De asemenea, persoana
care ne-a urmarit activitatile indeaproape si ne-a calauzit pe tot parcursul concursului, fiind alaturi de noi si la
faza internationala a concursului de la Haga impreuna cu doamna Sorina Doroga a fost Alexandra Bioc, fosta
premianta la concursuri internationale, care era proaspat absolventa a Facultatii de Drept la acea vreme.Dupa
aceasta, am devenit cvasi-independenti, pentru cel de-al doilea concurs fiind o pregatire preponderenta pe cont
propriu, cu o supervizare a pregatirii din partea domnului Lucian Bojin si a Alexandrei Bioc. In cele din urma am
ajuns la o independenta totala in pregatirea pentru prezentul concurs, unde pot spune ca desi pe o scara a
dificultatii ar fi de departe cel mai complex concurs la care pot participa studentii de la drept, am reusit pana in
prezent sa ne descurcam pe cont propriu, ajutandu-ne unul pe celalalt, ca intr-o veritabila echipa”, puncteaza
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Vlad Macovei.
Oana a tinut sa precizeze importanta participarii la astfel de competitii, mentionand ca “un concurs international
pregateste studentul pentru cariera de avocat prin etapele pe care acesta le presupune: intelegerea spete,
research-ul si aplicarea acestuia la caz, redactarea coerenta a memoriilor, si in final, pledarea argumentelor in
fata unei curti. Astfel, printre altele, studentul invata importanta respectarii termenelor limita si isi exerseaza
capacitatea de a raspunde spontan si persuasiv la intrebarile judecatorilor/arbitrilor.Desigur, orice concurs
international implica si oportunitatea de a vizita locuri si institutii noi, de a face networking si de la lega prietenii
cu studenti si profesori din alte tari”.
De altfel, Roxana Jinaru (foto) spune ca „asemenea competitii creaza dependenta…incerci sa te lasi, iar apoi zici
“totusi, mai merg una si gata”. Exact asa am patit eu dupa participarea de anul trecut la faza internationala a
concursului Telders. Colegii mei nu au trebuit sa duca o mare lupta de convingere cu mine pentru a ma determina
sa ma alatur echipei la concursul European Human Rights Moot Court Competition”.
Roxana recunoaste ca pregatirea pentru intrarea in concurs este extenuanta deoarece pentu o astfel de competitie e
nevoie de o documentare intensa (doctrina, jurisprudenta), iar asta iti ocupa foarte mult din timp.
De asemenea, „prezenta la cursuri si seminarii a avut foarte mult de suferit in perioada de pregatire… foarte
interesanta este in schimb reactia oamenilor cand le marturisesti ca vei chiuli pentru a merge la biblioteca/sala de
lectura”, mentioneaza tanara studenta.

Beneficiile aduse de participarile la competitii internationale
“Rezultatele obtinute si, in mai mare masura, pasiunea pentru drept descoperita pe calea participarii la competitii
de procese simulate, au constituit motorul pentru efectuarea pe durata studiilor de licenta a doua stagii de practica
in una din cele mai mari firme de avocatura din Romania, precum si participarea la competitii de drept in calitate
de judecator. Apreciez ca un veritabil profesionist, indiferent de domeniul specializarii sale, trebuie sa actioneze in
permanenta potrivit unei viziuni adaptate la prioritatile sale pentru urmatorii 10 ani, pentru ca doar in acest mod i
se pot cristaliza acele activitati care in mod real contribuie la dezvoltarea sa. In concret, pornind de la premisa ca
obiectivul major al unui generic student la Drept este de a deveni un profesionist recunoscut si nu un simplu
absolvent de Drept fara aspiratii in domeniu, intelegem cu claritate ca acesta trebuie sa isi intrebuinteze timpul
asemenea celui dintâi, asemenea unui profesionist desavârsit. Ca atare, el trebuie sa identifice acele activitati care
ii genereaza cea mai mare plusvaloare si apoi, in gestionarea timpului sau, sa le trateze pe acestea ca prioritati de
neegalat. Potentialul aparte al competitiilor de acest tip este ca acestea instruiesc deprinderi fundamentale pentru
avocatii litigatori (pledanti) si avocatii de consultanta deopotriva. Rezultatul este atins prin faptul ca ele pretind de
la participanti o etica de lucru impecabila, o excelenta gestionare a timpului si a resurselor, dezvoltând abilitati de
retorica si public speaking. In egala masura, competitiile au si efectul de a insufla participantilor o atentie sporita
la detalii prin elaborarea in mod repetat de discursuri juridice orale sau scrise, intotdeauna argumentate, marcate
de concizie si de o abordare orientata spre persuasiune eleganta.”
Raul Teodor Mazilu
“Dintr-un punct de vedere strict pragmatic, un concurs international de drept este un punct forte pentru orice
student care doreste sa devina avocat stagiar sau care doreste sa urmeze un program de studii la o facultate din
strainatate. In opinia mea, experienta unui student la drept nu este completa fara participarea la un proces simulat,
cel putin pentru acei studenti care isi propun sa devina avocati pledanti sau chiar magistrati. Ele ajuta la
dezvoltarea abilitatilor de analiza juridica, de cercetare juridica, de argumentare, redactare si sustinere orala
argumentelor. In plus, concursurile internationale sunt intotdeauna un efort de echipa, dar ceea ce vreau sa
subliniez de aceasta data nu este cuvantul “efort” ci cuvantul “echipa”. Participarea la un concurs creeaza
prietenii frumoase, da ocazia de a fi aproape de oameni cu opinii similare si de a-i intelege mai bine pe cei cu opinii

page 4 / 7

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-05-03 15:14:43

diferite. Nu in ultimul rand, un concurs international este o ocazie buna de a calatori si a intra in contact cu
studenti din alte tari, de a impartasi experiente si chiar de a afla de oportunitati pentru viitor.”
Georgiana Mirza
“Pot spune ca participarile la concursuri sunt liniute pretuite din CV-ul meu, ocupand un loc de cinste, lucru sesizat
si de potentialii angajatori din domeniu. In acest sens, participarea la aceste concursuri cumulata cu rezultatele
academice bune mi-au asigurat un internship vara trecuta la Bondoc si Asociatii SCA, fiind convins ca in viitor imi
va aduce si alte beneficii din categoria aceasta, a celor pragmatice”-Vlad Macovei.
“Consider ca aceste experiente mi-au influentat capacitatea de a ma adapta unor situatii noi, intrucat subiectele
acestor competitii au fost considerabil diferite ( drepturile omului – drept spatial – arbitraj comercial
international), mi-au dezvoltat abilitatea de a-mi gestiona eficient timpul si sarciniile, si, nu in ultimul rand, m-au
ajutat sa ma formez ca pledant.”
Oana Stefanescu
„Aceste competitii iti deschid o noua perspectiva, te pun in contact cu studenti din toate colturile lumii, iti dau
posibilitatea sa materializezi si sa concretizezi cunostintele de Drept international public care in alte conditii ar
parea abstracte si inaccesibile. Lucrand pentru competitia din Africa eu am decis care este directia pe care vreau
sa o urmez pe viitor.”
Alexandru Sipos
“Participarea la astfel de competitii mi-a dat posibilitatea de a incerca o alta metoda de invatare decat cea
incurajata in general in mediul universitar din Romania. Cercetarea juridica si sintetizarea informatiei obtinuta
din mai multe surse, spre deosebire de memorare, cred ca este foarte importanta pentru a intelege anumite
probleme juridice.”
Izabella Kadar
„Cred ca participarea la o asemenea competitie iti deschide ochii si perspectiva asupra dreptului. Din studentul
care priveste materiile de drept international public/protectia internationala a drepturilor omului ca niste “materii
de nisa”, devii studentul care le acorda importanta pe care o merita si caruia nu i se mai pare nimic exotic sa faca
referire la ele si in cele mai banale situatii…cum ar fi formularea unei plangeri prealabile pentru punerea in
miscare a actiunii penale, spre exemplu.”
Roxana Jinaru

Cine a pus bazele acestei traditii?
Alexandru Sipos (foto), un alt student cu rezultate foarte bune la concursuri internationale, ne-a povestit cum a
ajuns institutia de invatamant din Timisoara sa intre in aceste competitii importante. Astfel, am aflat ca exista
cativa profesori care se implica in mod constant in proiecte, dar si ca antrenamentele concurentilor „boboci” sunt
supravegheate si de „veterani”. Putem spune ca facultatea are deja o traditie in ceea ce priveste genul acesta de
evenimente.
„Domnul profesor Valentin Constantin este cel care a pus bazele acestei traditie. Dumnealui a inceput sa
pregateasca tineri studenti pentru ca acestia sa fie capabili sa concureze pe picior de egalitate cu studenti
proveniti de la cele mai prestigioase facultati din lume. In timp, acesti studenti au devenit profesori la randul lor si
au inceput pregatirea a noi si noi generatii. In cazul nostru pregatirea a fost coordonata de domnul profesor
Lucian Bojin si de doamna profesor Sorina Doroga, dar cea care a fost in permanenta cu noi a fost colega noastra
mai mare, Alexandra Bioc. Alexandra este absolventa a facultatii noastre si este cea mai pasionata si dedicata
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persoana pe care o cunosc. Alexandra a fost la dispozitia noastra zi si noapte. Ei ii spuneam mai intai toate
nebuniile care ne treceau prin cap, ea ne mobiliza, ea ne certa, ea ne incuraja. Alexandra Bioc a fost interfata prin
care toate cunostintele transmise de la o generatie la alta au ajuns la noi. Norocul nostru a fost ca pe langa aceste
cunostinte, ne-a transmis si pasiunea ei, placerea si dorinta de a descoperi”, sustine Alexandru.
Tanarul student arata ca participarea la World Human Rights Moot Court Competition din Pretoria, Africa de Sud a
fost planificata din timp. ”Impreuna cu fosta mea colega de echipa, Oana Maria Stefanescu, am participat mai
intai la o competitie nationala organizata de Universitatea Petru Maior din Targu Mures, competitie ce imita
sistemul de functionare al CEDO. Prin rezultatele foarte bune pe care le-am obtinut la aceasta competitie am
demonstrat ca putem incerca participarea la o competitie serioasa de nivel international. Ne-am indreptat spre
competitia din Africa de Sud intrucat scoala noastra avea deja o traditie in a participa la aceasta competitie.
Pregatirea noastra efectiva pentru competitie a inceput cu aproximativ 6 luni inaintea fazei finale. Cu toate
acestea, considerand ca participarea la competitia de la Targu Mures a existat tocmai pentru a ne pregati pentru o
eventuala participare in cadrul unor competitii internationale, pot spune ca de fapt am inceput cu aproximativ 10
luni inainte. Am avut o multime de lucruri de invatat intrucat noi am inceput aceste competitii inainte de a studia
Drept International Public si Protectia Internationala a Drepturilor Omului la scoala”, mai explica Alexandru.

Costuri financiare
Intrarea in astfel de concursuri presupune pe langa o buna pregatire a candidatilor si achitarea unor taxe. Prin
urmare, orice institutie de invatamant care isi duce studentii la competitii internationale trebuie sa suporte o serie
de costuri. Facultatea de Drept din Timisoara reusit sa faca fata tuturor cheltuielilor aplicand diferite tactici de
finantare. De exemplu, Alexandru Sipos ne-a spus ca participarea la World Human Rights Moot Court
Competition din Pretoria, Africa de Sud, a presupus o taxa de aproximativ 600 de euro, bani in care era inclusa si
cazarea. Suma respective a fost achitata de facultate.
“Pentru a plati transportul in valoare de 1.500 de euro am pornit o mini campanie de strangere de sponsorizari.
Cea mai consistenta a provenit de la Baroul Timis si a fost in valoare de 1.000 de euro. Restul banilor au fost
acoperiti din sponsorizari de la cateva birouri de avocatura din Timisoara dar si de la noi”, mentioneaza tanarul.
Si firmele mari de avocatura se implica financiar in sustinerea tinerilor care merg la aceste evenimente, studentii
nominalizand in acest sens Tuca Zbarcea & Asociatii, Bondoc&Asociatii, Schoenherr si Asociatii.

Trei ani de rezultate foarte bune
In intervalul 2012-2015, studentii Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara au o
serie de performante notabile.
Pe lista celor mai buni,ii regasim pe:
1. Alexandra Bioc. Tanara a castigat, la Inter-American Human Rights Moot Court Competition 2012,
premiul pentru cel mai bun pledant in favoarea victimei
2. Raul Teodor Mazilu si Diana Moise au ajuns in finala World Human Rights Moot Court Competition
unde au obtinut locul 1 in Europa Centrala si de Est si locul 9 in clasamentul general mondial;
3. Georgiana Mirza, Andrada Turcu, Andrei Dragan, Radu Odagiu au ajuns in finala regionala
European Law Moot Court unde s-au pozitionat pe locul 2 in clasamentul general al avocatilor;
4. Oana Stefanescu si Alexandru Sipos au participat la Inter-American Human Rights Moot Court
Competition 2013 si au ocupat locul 1 in clasamentul regiunii Europa Centrala si de est si locul 2 in
clasamentul mondial;
5. Vlad Macovei si Oana Stefanescu au castigat premiul pentru cel mai bun debut la Lanfred Lachs
Space Law Moot Court Competition;
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6. Astrid Bolea, Roxana Jinaru, Paul Suta si Izabella Kadar au ocupat locul patru in competitia
European Human Rights Moot Court Competition.
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