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BREAK INTO LAW CU DLA PIPER! 
 
Ești pasionat de drept? 
Ești dornic să aplici în viața reală ceea ce ai învățat? 
Vrei să beneficiezi de programe de mentorat și traininguri internaționale? 
Îţi place să găseşti soluţii la probleme complicate? 
Îţi place să lucrezi în echipă? 
 
Dacă răspunzi „Da” la întrebările de mai sus, te invităm să ne cunoști și 
să afli mai multe detalii despre proiectele Break Into Law de anul acesta: 
 
 
CÂND? 
 
  
DATA: Joi, 5 martie 2015 
ORA: 12:30 
LOCAŢIA: Facultatea de Drept, Aula Magna 
 
Află cum poţi să-ţi asiguri un loc pentru stagiul de vară la DLA Piper București! 
Vei avea ocazia să faci parte din una dintre cele mai performante firme de avocatură 
din lume şi să lucrezi la cel mai înalt nivel de profesionalism, într-un mediu 
competitiv. 
Vei afla mai multe detalii despre programul "Break Into Law", despre trainingurile, 
workshopurile, programele de formare și dezvoltare profesională și personală din 
cadrul DLA Piper precum și despre proiectele de voluntariat în care ne implicăm. 
 
Aplicaţiile pentru stagiul de vară (studenți anul III) pot fi trimise până vineri, 20 
martie 2015, la monica.zilberman@dlapiper.com.  
 
 
DATA: Joi, 12 martie 2015 
ORA: 9:30 
LOCAŢIA: Sediul DLA Piper București 
 
Află ce înseamnă să fii avocat într-o firmă internaţională! 
Te invităm să discutăm deschis despre provocările şi satisfacţiile pe care le poţi avea 
ca avocat într-una dintre cele mai mari firme globale de avocatură, la Ziua Porţilor 
Deschise DLA Piper! 

mailto:monica.zilberman@dlapiper.com


Vom petrece împreună câteva ore în care avocaţii DLA Piper îţi vor răspunde la 
întrebări şi îţi vor povesti despre cele mai interesante proiecte şi experienţe 
multiculturale pe care le-au trăit pe parcursul carierei lor în DLA Piper. 
Vei participa la un work-shop interactiv, multidisciplinar, unde vei dezbate cazuri 
reale din practică şi vei fi provocat să-ţi demonstrezi cunoştinţele şi creativitatea în 
situaţii concrete de business. 
 
Dacă ești student(ă) în anul II sau III și vrei să participi la Ziua Porților Deschise la 
DLA Piper București (eveniment organizat sub egida proiectului "Iuris Scientia" in 
colaborare cu Asociația Studenților in Drept), te rugăm să trimiți CV-ul tău în limba 
engleză însoțit de notele obținute în anii precedenți de studiu până vineri, 6 martie 
2015, la adresa de e-mail: monica.zilberman@dlapiper.com 
 
 
Te aşteptăm! 
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