
Bursele Bostina
Regulament

TEMA ANUL III
Interpretarea și executarea contractelor de garanție (mobiliare/imobiliare) sub aspectul Codului Civil 
și Codului de Procedură Civila

TEMA ANUL IV
Executarea silită imobiliară

Termen limita: 
17 Noiembrie  [23:59:59]

1. „Bursa Bostina” se acorda primilor doi studenti merituosi din anul III si – respectiv – anul IV ai 
oricarei Facultati de Drept din Bucuresti.
 
2. Valoarea unei burse este de 200 de EURO lunar si este acordata pe perioada anului de invatamant 
universitar [octombrie - iunie] in care studentul este implicat in activitatile academice ale universitatilor.  
  
3. Participare: La Sesiunea de comunicari „Bursele Bostina” se pot inscrie studenti din anul III sau IV ai 
oricarei Facultati de Drept din Bucuresti. 
 
4. Eligibilitate: „Bursa Bostina” este o bursa de merit adresata studentilor din anii III si IV inscrisi la 
cursurile de zi,  nu si absolventilor care urmeaza cursuri de masterat sau studii doctorale. Un student 
poate beneficia o singura data de o „Bursa Bostina” si numai in circumstante cu totul exceptionale, de 
doua ori. 
 
5. Tematica: In fiecare an, Sesiunea de Comunicari „Bursele Bostina” va avea o tematica diferita care va 
fi stabilita de comun acord de catre conducerea Facultatii si de catre reprezentantii SPRL „Bostina si Aso-
ciatii”. 
 
6. Data desfasurarii: Sesiunile de Comunicari „Bursele Bostina” vor avea loc in a doua jumatate a lunii 
noiembrie a fiecarui an. Tematica va fi anuntata in prima saptamana a lunii octombrie, astfel incat cei 
care doresc sa participe sa aiba timp suficient sa se pregateasca temeinic.  

7. Inscrierea la concurs: 
Pentru a se inscrie la concurs, studentii vor trimite pe adresa societatii sau a unui reprezentant al ei 
desemnat in prealabil: 
 

- Un eseu de MAXIMUM 10 pagini [font: Times New Roman, corp 11, spaţiat la  1 ½ rânduri] pe tema 
propusă.  Documentul va fi salvat în format PDF;

- O prezentare power-point care să reprezinte “sumarul” eseului  şi care se poate susţine într-un 
interval de timp de 7 minute;

- E-mail-urile vor fi trimise la adresa ovidiu.constantinescu@bostina.eu având ca titlu: BURSELE 
BOŞTINA – nume, prenume – universitatea şi anul de studiu;

- Eseul şi prezentarea power-point vor fi trimise ÎN ACELAŞI MAIL – cei care trimit fie doar eseul fie 
doar power-point-ul nu vor fi înscrişi în concurs; 

- E-mail-urile trimise dupa termenul limita comunicat in fiecare an nu vor fi luate in considerare. 

 
8. Drepturile si obligatiile Beneficiarului 
 
a) Beneficiarul are dreptul de a folosi bursa in interes personal. 
 
b) Beneficiarul are posibilitatea ca, pe durata acordarii bursei, cu acordul SPRL Bostina si Asociatii sa faca 
practica in cadrul  Societatii. 
 
c) Beneficiarul poate ca la terminarea studiilor universitare sa activeze, cu acordul SPRL Bostina si Asoci-
atii, ca avocat colaborator stagiar in cadrul Societatii.  
 
d) Beneficiarul se obliga sa urmeze cursurile facultatii si sa promoveze examenele, in caz contrar bursa 
urmand a fi retrasa. 
 
e) Beneficiarul se obliga sa participe  - în condiţii ce vor fi convenite prealabil si expres pentru fiecare 
acţiune în parte, cu respectarea legii şi a normelor de conduită academică -  la actiunile de mediatizare 
a programului de Responsabilitate Sociala Corporatista „Bursele Bostina” organizate de Sponsor.  
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