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ECHIPA FACULTĂȚII DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN 
TIMIȘOARA S-A CALIFICAT ÎN ETAPA SEMIFINALĂ A CONCURSULUI CENTRAL AND 

EASTERN EUROPEAN MOOT COURT COMPETITION – LUXEMBURG, CURTEA DE 
JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE (2-5 MAI 2019) 

 
COMUNICAT 

 

În perioada 2–5 mai 2019 s-a desfășurat la Luxemburg, la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene, etapa 
finală a Central and Eastern European Moot Court, prestigios concurs științific studențesc de dreptul 
Uniunii Europene, aflat la a 25-a ediție, organizat de către British Law Center, în acest an aniversar în 
cooperare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu susținere din partea celorlalte instituții ale Uniunii 
Europene, a Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și a Clifford Chance. 

În etapa finală a competiției s-au calificat 16 echipe, printre care și cea a Facultății de Drept din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara. Accesul în această etapă s-a făcut pe baza memoriilor scrise pregătite 
de către participanți.  

Competiția a constat într-o simulare a procedurilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care 
echipele participante au prezentat argumentele părților dintr-o speță vizând protecția datelor cu caracter 
personal în cadrul procedurilor derulate în fața jurisdicțiilor naționale, dreptul la o cale de atac eficientă și 
la un proces echitabil, principiile după care se aplică dreptul derivat al Uniunii Europene în statele membre. 

Echipa Facultății de Drept din Timișoara, compusă din Diana Fofiu, Patricia Stemate, Alexandra Șofran și 
Amelia Toth (studente în anul III), s-a calificat în semifinalele competiției, egalând performanțele echipelor 
care au reprezentat Facultatea de Drept din Timișoara la edițiile din ultimii ani.  

Pregătirea echipei Facultății de Drept din Timișoara a fost coordonată de d-na conf.univ.dr. Raluca Bercea 
și d-ra drd. Bianca Șerb, fostă participantă și câștigătoare a unui premiu individual de pledoarie la acest 
concurs. 
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