
ÎÎÎÎncepencepencepencepe----ţţţţi carierai carierai carierai cariera
cu dreptul!cu dreptul!cu dreptul!cu dreptul!

NNDKP recruteazNNDKP recruteazNNDKP recruteazNNDKP recruteazăăăă stagiari promostagiari promostagiari promostagiari promoţţţţia 2011ia 2011ia 2011ia 2011
şşşşi studeni studeni studeni studenţţţţi pentrui pentrui pentrui pentru ŞŞŞŞcoala de Vară coala de Vară coala de Vară coala de Vară 2011!2011!2011!2011!

Dacă eDacă eDacă eDacă eşşşşti student ti student ti student ti student îîîîn anul IV, ai rezultate bune la materiile n anul IV, ai rezultate bune la materiile n anul IV, ai rezultate bune la materiile n anul IV, ai rezultate bune la materiile 
importante importante importante importante şşşşi i i i îîîîţţţţi dorei dorei dorei doreşşşşti să devii avocatti să devii avocatti să devii avocatti să devii avocat, t, t, t, te invităm să ne e invităm să ne e invităm să ne e invităm să ne 

transmitransmitransmitransmiţţţţi CVi CVi CVi CV----ul tău pe adresaul tău pe adresaul tău pe adresaul tău pe adresa: : : : stagiaristagiaristagiaristagiari@@@@nndkp.ronndkp.ronndkp.ronndkp.ro, p, p, p, până la ână la ână la ână la 
data de data de data de data de 20202020 martie 2011.martie 2011.martie 2011.martie 2011.

Dacă eDacă eDacă eDacă eşşşşti student ti student ti student ti student îîîîn anul III n anul III n anul III n anul III şşşşi vrei să faci un stagiu de i vrei să faci un stagiu de i vrei să faci un stagiu de i vrei să faci un stagiu de 
pregătire la NNDKP pe durata vacanpregătire la NNDKP pe durata vacanpregătire la NNDKP pe durata vacanpregătire la NNDKP pe durata vacanţţţţei de varăei de varăei de varăei de vară, t, t, t, trimiterimiterimiterimite----ne ne ne ne 
CVCVCVCV----ul tău pe adresa de eul tău pe adresa de eul tău pe adresa de eul tău pe adresa de e----mail: scoaladevaramail: scoaladevaramail: scoaladevaramail: scoaladevara@@@@nndkp.ro, nndkp.ro, nndkp.ro, nndkp.ro, 

până la data de până la data de până la data de până la data de 22227777 martie 2011.martie 2011.martie 2011.martie 2011.

NNDKP vine NNDKP vine NNDKP vine NNDKP vine îîîîn facultatea ta pentru a te cunoan facultatea ta pentru a te cunoan facultatea ta pentru a te cunoan facultatea ta pentru a te cunoaşşşşte!te!te!te!

Te aTe aTe aTe aşşşşteptăm teptăm teptăm teptăm MiercuriMiercuriMiercuriMiercuri, 9, 9, 9, 9 martie martie martie martie, o, o, o, ora 13ra 13ra 13ra 13.00, .00, .00, .00, la la la la 
Facultatea de Drept a UniversităFacultatea de Drept a UniversităFacultatea de Drept a UniversităFacultatea de Drept a Universităţţţţii Bucureii Bucureii Bucureii Bucureşşşşti, ti, ti, ti, îîîîn n n n 

SalaSalaSalaSala ConstantinConstantinConstantinConstantin StoicescuStoicescuStoicescuStoicescu....


