
RTPR ALLEN & OVERY „OPEN DAY 2015” – un eveniment adresat 
studenților Facultății de Drept din cadrul Universității din București 
 
Casa de avocatură RTPR ALLEN & OVERY invită studenții Facultății de Drept 
din cadrul Universității din București la evenimentul „Open Day 2015” care se va 
desfășura joi, 26 martie 2015. 
 
„Open Day 2015” este un eveniment care va cuprinde sesiuni de prezentări și 
discuții* interactive cu avocați din cadrul RTPR ALLEN & OVERY menite să 
ofere studenților posibilitatea de a se familiariza cu avocatura de business și cu 
oportunitățile de colaborare oferite de RTPR ALLEN & OVERY. 
 
„Open Day 2015” va avea loc la sediul RTPR ALLEN & OVERY situat în 
Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etajul 5 (Piața Charles de Gaulle nr. 15, 
București) și se adresează cu precădere studenților din anii de studiu III și IV, 
însă participarea este deschisă și studenților din anul II (în măsura în care 
participarea studenţilor din anul II nu afectează procesul de învăţământ al 
acestora). 
 
Evenimentul se va desfășura în două sesiuni cu o durată de aproximativ 3 ore 
fiecare, după cum urmează: 
 
- sesiunea adresată studenților din anii II și III – în intervalul orar 10:30 - 13:30; 
 
- sesiunea adresata studenților din anul IV – în intervalul orar 17:00 - 20:00. 
 
Pentru participarea la „Open Day 2015”, studenții sunt rugați să se înscrie până 
pe data de 23 martie 2015 (inclusiv) prin unul dintre următoarele mijloace: 
 
- telefonic la numărul 031 405 7777 în zilele de luni până vineri în intervalul 

orar 9:00 – 20:00; sau 
- prin transmiterea unui email la adresa office@rtprallenovery.com care să 

conțină următoarele detalii: nume și prenume, anul de studiu și grupa, număr 
de telefon, adresa de email. 

 
Pentru întrebări sau detalii suplimentare legate de „Open Day 2015” ne puteți 
contacta prin mijloacele puse la dispoziție pentru înscriere sau pe pagina RTPR 
ALLEN & OVERY pe www.facebook.com. 
 
 
 
 
 
*Prezentările și discuțiile se vor desfășura în limba română și nu este impus cod 
vestimentar business. 
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