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Bursele „RTPR Allen & Overy”

TEMĂ ESEU ANUL AL III-LEA

Societatea A este deținută 100% de 
Societatea B. Societatea A încheie un 
contract de vânzare cu Societatea C prin 
care vinde un bun mobil individual 
determinat, C plătind integral prețul la 
momentul încheierii contractului. Contractul 
prevede ca în cazul unei evicțiuni, Societatea 
A nu va fi responsabilă, întreaga 
responsabilitate fiind asumată de Societatea 
B. Ulterior, apare un caz de evicțiune, caz 
care nu a fost cunoscut la momentul 
încheierii contractului de Societatea C, dar a 
fost cunoscut de Societatea A. Societatea C 
va solicita o opinie juridică cu privire la 
posibilitatea ca, în pofida prevederii din 
contract, să atragă răspunderea direct 
societății A. Redactați răspunsul pe care l-ați 
oferi Societății C.

TEMĂ ESEU ANUL AL IV-LEA

A îi vinde lui B un apartament. B îl vinde 
ulterior lui C. La data vânzării către C, pe 
rolul instanțelor era un litigiu pentru 
anularea contractului dintre A și B, iar C își 
asumă contractual riscul, plătind doar 10% 
din valoarea bunului. Se anulează contractul 
dintre A și B, iar C solicită restituirea 
prețului plătit lui B, argumentând că s-a 
desființat și contractul dintre el și B, ca act 
subsecvent. Contractul dintre B și C 
prevede: „Toate litigiile vor fi soluționate in 
arbitraj.” Nu există nicio altă prevedere 
referitoare la competență. Care este forumul 
competent pentru soluționarea litigiului? Ce 
se va decide pe fondul cauzei?

PREMII

Locul I – 350 EURO/lună, pentru lucrarea 
premiată cu locul I (se acorda un singur loc 
I pentru anii III și IV)

Locul II – 150 EURO/lună, pentru lucrările 
premiate cu locul II (câte un loc II pentru 
fiecare an de studiu în parte)

Locul III – 100 EURO/lună, pentru 
lucrările premiate cu locul III (câte un loc 
III pentru fiecare an de studiu în parte)

Vă rugăm să ne transmiteți eseurile (în limba 
română), împreună cu o scrisoare de intenție 
(în limba engleză), pe adresa de email 
office@rtprallenovery.com prin poștă sau 
personal, la sediul RTPR Allen & Overy din 
Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 5, cod 
poștal 011857, sector 1, București, până la 
data de 30 ianuarie 2020 inclusiv.

Informații despre perioada de acordare a 
burselor și condițiile de desfășurare a 
concursului le găsiți în Regulamentul 
publicat pe pagina noastră de Facebook.

RTPR Allen & Overy lansează concursul de eseuri „Bursele RTPR Allen & Overy”. Concursul 
se adresează studenților din cadrul facultăților de drept acreditate aflați în anii III și IV de studiu.


