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FACULTATEA DE DREPT DIN TIMIŞOARA: PRIMA EDIȚIE A CONCURSULUI DE 

DEZBATERI PENTRU LICEENI „ARGUMENT” – PROVOCĂRI ALE DREPTULUI ÎN 

SECOLUL XXI 

COMUNICAT 

 

În perioada 5 noiembrie – 15 decembrie 2017, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest 

din Timișoara a organizat prima ediție a concursului de dezbateri pentru liceeni „Argument” – 

Provocări ale dreptului în secolul XXI. 

Competiția, care pune bazele unei noi tradiții în cadrul Facultății de Drept din Timișoara, se 

adresează elevilor de liceu de la orice profil care doresc să-și dezvolte abilitățile de argumentare, 

dezbatere și vorbire în public, într-un format organizat potrivit regulilor generale ale dezbaterilor 

juridice. Concursul are drept scop familiarizarea elevilor cu tehnicile de documentare, de 

argumentare și de pledoarie utilizate atât în cadrul competițiilor academice, cât și în viața 

profesională. 

În cadrul primei ediții a concursului s-au înscris 10 echipe a câte 2 elevi, provenind de la 6 licee de 

vârf din municipiul Timișoara. În urma etapei memoriilor scrise, 4 echipe de la Liceul „Nikolaus 

Lenau”, Liceul „Grigore Moisil” și Colegiul Național Bănățean s-au calificat în runda pledoariilor 

orale, care s-a desfășurat la Facultatea de Drept din Timișoara în data de 14 decembrie 2017. 

Finala din 15 decembrie 2017, organizată la Curtea de Apel Timișoara, a opus una dintre echipele 

Colegiului Național Bănățean echipei Liceului „Nikolaus Lenau”.  

Clasamentul final al concursului în ediția 2017 a fost următorul: 

Premiul I – echipa Liceului „Nikolaus Lenau” (formată din Beatrice Bărăgan și George 

Pop), pregătită de doamna profesoară Angela Avrămuț 

Premiul II – echipa Colegiului Național Bănățean (formată din Sandra Grozav și Raul 

Meșenschi), pregătită de doamna profesoară Aida Lupulescu 

Premiul III – echipa Liceului „Grigore Moisil” (formată din Adriana Vasi și Bogdan 

Barbu), pregătită de doamna profesoară Daniela Măran 

Premiul pentru cel mai bun pledant din finală: George Pop, Liceul „Nikolaus Lenau” 

Premiul pentru cel mai bun pledant din runda preliminară: Adriana Vasi, Liceul „Grigore 

Moisil” 
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Premiul pentru cel mai bun memoriu: echipa Liceului „Nikolaus Lenau” (formată din 

Beatrice Bărăgan și George Pop) 

Conform regulamentului competiției, membrii echipei câștigătoare au obținut dreptul de a fi 

admiși la studiile de licență ale Facultății de Drept din Timișoara pe locurile bugetate, fără a 

susține examenul de admitere, sub condiția promovării examenului de bacalaureat. 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Lucian Bercea 


