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COMPETITION CHALLENGE 

concurs anual de audieri simulate pentru studenţii din anii III şi IV 

~regulament concurs~ 

 
 

1. Prezentare generală 
 

Competition Challenge este un concurs de audieri simulate în dreptul concurenței (“Competition 

Challenge”) organizat de către D&B David și Baias S.C.A. (“D&B”), societatea de avocatură afiliată 

PricewaterhouseCoopers în România cu implicarea directă a Consiliului Concurenţei şi cu suportul 

ELSA Bucureşti. 

 

Competition Challenge va simula o investigaţie a Consiliului Concurenţei din România (începând cu 

faza comunicării raportului de investigaţie către părțile investigate şi până la faza audierilor finale în 

fața „Plenului”) şi vă va introduce în lumea specialiștilor de dreptul concurenţei. 

 

2. Înscrierea studenţilor 
 

Exclusiv studenții din anii III și IV ai Facultății de Drept din Universitatea din București sunt eligibili 

pentru a se înscrie la Competition Challenge.  

 

Studenții se pot înscrie la Competition Challenge în echipe de câte minim 2 şi maxim 3 persoane. 

Pentru claritate, nu vor putea să se înscrie studenți în mod individual sau în echipe mai mari de 3 

persoane, iar o persoană nu va putea face parte din mai multe echipe. 

 

Studenţii care doresc să participe la Competition Challenge trebuie să transmită un e-mail la adresa: 

mcc.dreptulconcurentei@bucuresti.elsa.ro conținând numele, prenumele și anul de studii, adresa de e-

mail și numărul de telefon mobil al fiecărui membru al echipei. 

 

Perioada de înscriere este 27 februarie – 5 martie 2017. Orice e-mail primit ulterior datei limită de 

înscriere nu va fi luat în considerare. 

 

3. Etapele Concursului: Preselecţia, Etapa scrisă şi Etapa finală 
 

3.1. Preselecția: Întrebarea de departajare tip eseu 

 

Preselecţia va avea loc doar în cazul în care se înscriu la Competition Challenge mai mult de 7 (şapte) 

echipe şi va consta în alegerea finaliştilor (max. 7 echipe) pe baza unei întrebări de departajare tip 

eseu.  
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Întrebarea de departajare tip eseu, împreună cu cerințele de răspuns, vor fi comunicate în format 

electronic tuturor echipelor înscrise în data de 6 martie 2017. 

 

Răspunsurile se vor transmite electronic la adresa de e-mail mcc.dreptulconcurentei@bucuresti.elsa.ro 

până cel târziu în data de 8 martie 2017, iar rezultatele la preselecție vor fi comunicate pe e-mail în 

data de 10 martie 2016. 

 

3.2. Etapa scrisă: Observaţii la raportul de investigaţie 

 

Echipele finaliste vor primi pe e-mail raportul de investigație şi vor fi confruntate cu o situație similară 

unei investigații derulate în practică de către Consiliului Concurenței conform Legii nr. 21/1996 a 

concurenței. Odată cu raportul de investigație vom transmite şi un ghid legislativ şi de jurisprudență 

ajutător. 

 

Fiecare echipă va primi un rol şi va trebui să își redacteze apărarea scrisă sub forma unor „Observații la 

raportul de investigație”. Până cel târziu la data limită de depunere a observațiilor, fiecare echipă 

finalistă va avea posibilitatea să se întâlnească o singură dată cu echipa de concurență D&B pentru 

discutarea oricăror aspecte clarificatoare cu privire la rolul primit sau cadrul legislativ şi 

jurisprudențial aplicabil (solicitările de întâlnire se vor transmite la adresa de e-mail 

mcc.dreptulconcurentei@bucuresti.elsa.ro). 

 

„Observațiile la raportul de investigație” se depun în format electronic până cel târziu în data de 27 

martie 2016.  

 

3.3. Etapa finală: Audierile 

 

Toate echipele care au transmis „Observații la raportul de investigație” vor fi invitate să îşi susţină oral 

argumentele în fața „Plenului” Competition Challenge în data de 31 martie 2017, în sala de audieri a 

Consiliului Concurenței din Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, cod poştal 013701, Bucureşti. 

 

La fel ca în practică, va fi posibil (fără a fi obligatoriu) ca fiecare echipă să pregătească și să proiecteze 

prezentări power point (.ppt/.pptx) care să sublinieze elementele principale ale argumentației orale. La 

finalul pledoariilor, „Plenul” Competition Challenge va putea adresa întrebări. 

 

Aceasta etapă reprezintă etapa finală a Concursului, în urma căreia se vor decide și premia câștigătorii 

Concursului. 

 

Componenţa „Plenului” Competition Challenge este următoarea: 

- Bogdan Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței; 

- Daniela Bădilă, Director General al Consiliului Concurenței; 

- Sorin David, Partener Coordonator D&B; 

- Manuela Guia, Partener D&B; 

- Bianca Naghi, Avocat Senior Coordonator D&B. 
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4. Premiile Competition Challenge și condiţiile de acordare 
 

4.1. Premiile Competition Challenge 

 

Pe baza pledoariilor susținute şi a „Observațiilor la raportul de investigație”, „Plenul” Competition 

Challenge va desemna echipele clasate pe locurile I, II și III, precum şi studentul care a avut cea 

mai bună pledoarie. 

 

Premiile acordate câștigătorilor vor fi următoarele: 

- echipa clasată pe Locul I: 1.000 EUR; 

- echipa clasată pe Locul II: 500 EUR; 

- echipa clasată pe Locul III: 250 EUR; 

- premiul special Best Speaker: 350 EUR pentru persoana care a avut cea mai bună 

pledoarie în cadrul audierilor simulate. 

 

În plus, finaliștilor Concursului li se vor oferi oportunități de practică în cadrul D&B și/sau în cadrul 

Consiliului Concurenței.  

 

4.2. Condiţiile de acordare a premiilor Competition Challenge 

 

În desemnarea câștigătorilor vor fi avute în vedere:  

(i) capacitatea de identificare a problemelor de dreptul concurenței ridicate prin raportul de 

investigație; 

(ii) capacitatea de a identifica dispoziții legale şi jurisprudență relevantă pentru a construi o apărare 

credibilă pentru rolul primit;  

(iii) capacitatea de sinteză şi rigoare în argumentația juridică scrisă şi verbală; 

(iv) coerență, claritate şi stil în exprimare; 

(v) pertinența răspunsurilor oferite la cererea membrilor „Plenului” Competition Challenge.  

 

Orice întrebări sau neclarităţi cu privire la Regulamentul de organizare Competition Challenge pot fi 

adresate la adresa de e-mail mcc.dreptulconcurentei@bucuresti.elsa.ro. 

 

 

 

 

Din partea echipei organizatorice: vă mulţumim pentru interesul acordat Competition 

Challenge şi vă aşteptăm cu interes să împărtășim cu voi experienţa unor specialişti în dreptul 

concurenţei! 
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