
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, împreună cu o 
scrisoare de intenție, 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 8 ianuarie 2018 inclusiv.

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

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

A încheie cu B un contract pentru crearea stării sale (a lui A) de insolvabilitate în dauna lui C, 
creditorul lui A. C consideră că poate ataca contractul dintre A și B cu acțiune în nulitate sau cu 
acțiune revocatorie (pauliana). Considerați că există o astfel de opțiune? Ce remediu i-ați 
recomanda dintre cele două și cu ce argumente?

TEMĂ ESEU ANUL AL IV-LEA

Un contract de vânzare, încheiat în noiembrie 2017 prevede că: (i) dreptul de proprietate asupra 
unui bun mobil se transfera la 1 ianuarie 2018 doar dacă cumpărătorul notifică vânzătorului până la 
31 decembrie 2017 că dorește transferul dreptului de proprietate, (ii) în cazul în care cumpărătorul 
fie nu transmite nicio notificare, fie transmite o notificare prin care informează vânzătorul că nu 
dorește ca transferul dreptului de proprietate să opereze, contractul încetează iar cumpărătorul 
datorează vânzătorului 10% din prețul inițial stabilit. Este valabil contractul? Calificați din punct de 
vedere juridic structura agreată de părți.
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