
 

 

 

  

În primăvară, Reff & Asociații scoate la iveală avocatul din 

tine! 

 

Un grup de maximum 20 de studenți va avea ocazia să experimenteze lumea avocaturii de 

afaceri, participând la: 

 

 10 workshop-uri aplicate în zona dreptului afacerilor 

 o zi de job shadowing 

 sesiuni one-to-one de networking și întâlniri informale cu membrii echipei Reff, în funcție     

de interesul lor pentru o anumită arie de practică 

 o sesiune de coaching cu specialiști HR 

 

precum și să primească recomandări personalizate de carieră, diplome și premii surpriză!  

 

Tinerii vor avea șansa să continue colaborarea cu Reff și Asociații pe parcursul verii sub 

formă de stagii de practică remunerate sau angajare.  

 

 



 

 

 

 

WORKSHOP-URI 

 

Perioada: 27 februarie – 30 martie 2017 

Locație: Piața Victoriei, Clădirea America House, intrarea East Wing, etaj 2 

Traineri: Avocați din zona Corporate M&A, Real Estate, Banking, Litigation, White Collar 

Crime, IP și specialiști din cadrul Deloitte 

Format: Fiecare workshop va fi susținut de o echipă de traineri diferită. Întâlnirile se vor 

desfășura în limba română și vor presupune simularea unor situații reale de 

business. Participanții vor primi materiale de training în limba engleză.  

 

ÎNSCRIERI  

Dacă ești student în anul III sau IV la una dintre facultățile de drept din România și vrei 

să devii Lawsome, trimite la adresa de e-mail ifrusina@deloittece.com, până la data de 27 

ianuarie 2017 (ora 13:00), printr-un mesaj cu titlul “I want to be Lawsome”: 

 CV în limba engleză; 

 un document separat, în limba română, care să indice: (a) media obținută în fiecare 

dintre anii de studiu anteriori și (b) notele la fiecare dintre următoarele materii, în 

măsura în care au fost deja parcurse: Drept civil (Drepturi Reale, Obligații, Contracte), 

Drept comercial I și II, Drept penal (Partea general și specială); și 

 un răspuns cât mai original la întrebarea: “De ce crezi că dreptul este grozav?” (e.g. 

fotografie, video (max. 1 minut) sau text (max. 150 cuvinte, limba română).  

 

Vor fi luate în considerare doar aplicațiile complete și care au fost transmise cu respectarea 

termenului-limită. 

 

 

CONTACT 

 

Pentru informații suplimentare despre program: 

 

 accesează în mod periodic pagina de facebook Lawsome;  

 contactează-l pe colegul nostru Alex Frusină, la adresa de e-mail de mai sus sau la 

numărul de telefon 0740 517 285. 
  

mailto:ifrusina@deloittece.com
http://www.facebook.com/LawsomebyReffandAssociates

