Bursele „RTPR Allen & Overy”
RTPR Allen & Overy lansează concursul de eseuri
„Bursele RTPR Allen & Overy”. Concursul se adresează
studenţilor din cadrul facultăţilor de drept acreditate aflaţi
în anii III i IV de studiu.
TEMĂ ESEU ANUL AL III-LEA
O societate A încheie cu o societate B un contract de vânzare prin care se transferă 100% din acțiunile deținute de societatea B
în societatea C pentru prețul de 1 EUR. Societatea C are active de 147m EUR și pasive de 150m EUR. Menționați în ce măsură
contractul de vânzare încheiat este lovit de nulitate relativă sau absolută.

TEMĂ ESEU ANUL AL IV-LEA
După ce a fost agreată forma finală a unui contract de către Allen și Overy, Allen printează un exemplar al contractului, îl semnează
și transmite către Overy prin email o copie scanată a contractului astfel semnat de el. Overy printează copia contractului primită
pe email de la Allen, o contrasemnează olograf și datează contractul cu data la care el a semnat copia printată, trimițând către
Allen în aceeași zi prin email o copie scanată a contractului contrasemnat și datat de el.
Pornind de la această situație de fapt, analizați:
i. momentul încheierii contractului;
ii. necesitatea sau oportunitatea transmiterii originalului contractului semnat între Allen și Overy,
ulterior semnării și transmiterii contractului prin email conform celor de mai sus; și
iii. în cazul în care pentru acest contract legea cere încheierea lui “în formă scrisă, sub semnătură privată”
ad validitatem sau ad probationem - apreciați că este îndeplinită această condiție de formă?

PREMII
Locul I – 350 EURO/lună,
pentru lucrarea premiată cu locul I
(se acorda un singur loc I pentru anii III şi 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 Piaţa Charles de Gaulle nr. 15,
etaj 5, cod poştal 011857,
sector 1, Bucureşti,
până la data de 7 ianuarie 2019 inclusiv.
Informații despre perioada de acordare a burselor și condițiile
de desfășurare a concursului le găsiți în
Regulamentul publicat pe pagina noastră de Facebook.
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