
 
 
 
 

 

 

    

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen     

a desemnat câştigătorii a desemnat câştigătorii a desemnat câştigătorii a desemnat câştigătorii     

Burselor de Excelenţă şi de Studiu Burselor de Excelenţă şi de Studiu Burselor de Excelenţă şi de Studiu Burselor de Excelenţă şi de Studiu     
 

 

În perioada 1 octombrie 2009 – 1 iulie 2010, societatea de 
avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston PetersenNestor Nestor Diculescu Kingston PetersenNestor Nestor Diculescu Kingston PetersenNestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 
(NNDKP) va acorda două burse studenţilor anilor II şi III din 
cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti. 

 

“Bursa de Excelenţă Nestor Nestor Diculescu Kingston “Bursa de Excelenţă Nestor Nestor Diculescu Kingston “Bursa de Excelenţă Nestor Nestor Diculescu Kingston “Bursa de Excelenţă Nestor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen”Petersen”Petersen”Petersen”, , , ,  în valoare de  în valoare de  în valoare de  în valoare de 200 EURO/lună200 EURO/lună200 EURO/lună200 EURO/lună,,,,    va fi acordată va fi acordată va fi acordată va fi acordată luiluiluilui    
Ionuţ Daniel StancuIonuţ Daniel StancuIonuţ Daniel StancuIonuţ Daniel Stancu, student , student , student , student îîîîn anul IIn anul IIn anul IIn anul II, care , care , care , care a obţinut cea a obţinut cea a obţinut cea a obţinut cea 
mai mare medie generală la promovarea anului I de studiumai mare medie generală la promovarea anului I de studiumai mare medie generală la promovarea anului I de studiumai mare medie generală la promovarea anului I de studiu....    

“Bursa de Studiu N“Bursa de Studiu N“Bursa de Studiu N“Bursa de Studiu Nestor Nestor Diculescu Kingston estor Nestor Diculescu Kingston estor Nestor Diculescu Kingston estor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen”Petersen”Petersen”Petersen”,,,, în valoare de  în valoare de  în valoare de  în valoare de 250 EURO/lună250 EURO/lună250 EURO/lună250 EURO/lună,,,, va fi acordată  va fi acordată  va fi acordată  va fi acordată 
câştigătoarei  concursului de eseuri cu tema "câştigătoarei  concursului de eseuri cu tema "câştigătoarei  concursului de eseuri cu tema "câştigătoarei  concursului de eseuri cu tema "Despre ordinea Despre ordinea Despre ordinea Despre ordinea 
juridicăjuridicăjuridicăjuridică", Maria Adriana Ţucă (studentă în anul III, Seria ", Maria Adriana Ţucă (studentă în anul III, Seria ", Maria Adriana Ţucă (studentă în anul III, Seria ", Maria Adriana Ţucă (studentă în anul III, Seria                     
aaaa----IIIIIIIIIIII----a, Grupa 318).a, Grupa 318).a, Grupa 318).a, Grupa 318).    

Mulţumim studenţilor din anul III înscrişi în competiţie pentru 
eseurile desoebit de valoroase transmise. 

 

Le dorim mult succes tuturor participanţilor şi îi Le dorim mult succes tuturor participanţilor şi îi Le dorim mult succes tuturor participanţilor şi îi Le dorim mult succes tuturor participanţilor şi îi 
felicităm pe câştigători!felicităm pe câştigători!felicităm pe câştigători!felicităm pe câştigători!    


