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COMUNICAT DE PRESĂ 

ZRVP: Termenul pentru desemnarea câștigătorilor celor trei premii ale 

concursului de eseuri ”Restrângerea libertăților individuale în context 

pandemic” se prelungește  

București, 9 decembrie 2021  

Peste 100 de lucrări au fost înscrise la concursul organizat de societatea civilă de avocați Zamfirescu 

Racoți Vasile & Partners (ZRVP) în parteneriat cu DILEMA VECHE și JURIDICE.ro.  

 

Dat fiind interesul pe care concursul l-a trezit în societatea civilă și numărul mare de eseuri primite, juriul 
a decis să prelungească perioada de evaluare a proiectelor.  

Anunțarea lucrărilor câștigătoare și oferirea premiilor va avea loc în săptămâna 17-23 ianuarie 2022, cu 
invitarea autorilor primelor 20 de lucrări clasate. 

La concurs au fost invitați să participe absolvenții licențiați în științe juridice ai unei facultăți de profil din 
cadrul oricărei universități acreditate din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. 

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 

Exercițiul de atitudine civică lansat de societatea de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners își 
propune informarea societății civile asupra responsabilității pe care statul o are într-o situație 
excepțională ce determină limitarea temporară a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor 
săi. 

Regulamentul actualizat al concursului poate fi accesat pe paginile web www.zrvp.ro și www.juridice.ro.   
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Despre Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners 

Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners (ZRVP) este acreditată ca una dintre cele mai importante societăţi de avocatură din România, 
oferind servicii de asistenţă juridică atât în sfera litigiilor şi a arbitrajului, cât şi în domeniul avocaturii de business, al insolvenței, 
al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale.  

ZRVP are o echipă de 66 de avocați, dintre care 14 asociaţi – Călin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoţi și Stan Tîrnoveanu – asociaţi 
fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, 
Cătălin Micu, Andrei Dumitrescu, Mihai Băjenaru și Cosmin Cojocaru (asociați), domnul prof.dr. Valerian Cioclei și Robert Oancea 
(of counsel). 

 

 


