REGULAMENT DE ACORDARE A
BURSELOR RTPR

1.

Beneficiari ai Burselor RTPR
Beneficiari ai Burselor RTPR pot fi studenţi care în anul în care se acordă bursa sunt înmatriculaţi în
anul III sau IV de studiu, cursuri de zi, din cadrul unei facultăţi de drept acreditate potrivit legislaţiei
aplicabile, care câştigă premiul I, II sau III la concursul de eseuri „Bursele RTPR” organizat de SCA
Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu (denumit în continuare „RTPR”).

2.

Condiţii de elegibilitate
Bursele RTPR se adresează tuturor studenţilor din cadrul facultăţilor de drept acreditate aflaţi în anul
III sau IV de studiu, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă, nu şi absolvenţilor care
urmează cursuri de masterat sau studii doctorale. În cadrul aceluiaşi concurs, un student poate
beneficia o singură dată de o Bursă RTPR.

3.

Desfăşurarea concursului de eseuri

3.1

Concursul de eseuri „Bursele RTPR” se va organiza anual. Tematica va fi diferită în fiecare an şi va
fi anunţată cu minim două (2) săptămâni înainte de data limită pentru trimiterea eseului.

3.2

Concursul de eseuri „Bursele RTPR” se va desfăşura în două (2) etape. În cadrul primei etape,
studenţii vor redacta un eseu pe o temă propusă de RTPR în calitate de organizatori, pe care îl vor
trimite prin e-mail, prin poştă sau servicii de curierat la adresele descrise mai jos.

3.3

Împreună cu eseul, studenţii vor trebui să trimită şi o scrisoare de intenţie.

3.4

Eseul va fi redactat în maximum trei (3) pagini, format document Word, font Times New Roman,
corp 11, spaţiere la 1,5 rânduri, aliniere Justify.

3.5

Eseul şi scrisoarea de intenţie vor fi trimise, până la data limită anunţată de către organizatori pentru
prima etapă, astfel:
•

prin e-mail la office@rtpr.ro, cu menţiunea în titlu: Bursele RTPR;
sau

•

prin poştă sau servicii de curierat la sediul RTPR din Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etaj 5, cod
poştal 011857, sector 1, Bucureşti, cu menţiunea pe plic „Pentru Bursele RTPR”.

Odată cu transmiterea eseului şi a scrisorii de intenţie, studenţii trebuie să indice numele, prenumele
facultatea, anul şi seria/grupa de studiu, precum și un număr de telefon de contact.

Lucrările trimise după data limită comunicată de organizatori nu vor fi luate în considerare.
3.6

După primirea şi evaluarea eseurilor, vor fi selectaţi studenţii care vor participa în etapa a doua a
concursului, care va avea loc la sediul RTPR din Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, cod poştal 011857,
sector 1, Bucureşti sau prin intermediul unei videoconferințe.

3.7

În cadrul celei de a doua etape, studenţii selectaţi îşi vor prezenta liber eseul timp de 15 minute, în
faţa unui juriu alcătuit din avocați membri ai RTPR. După terminarea prezentărilor, membrii juriului
vor delibera şi vor anunţa câștigătorii Burselor RTPR la o dată care va fi comunicată ulterior.

3.8

Premierea va avea loc într-un cadru festiv organizat de către RTPR.

4.

Valoarea Burselor RTPR

4.1

În total, vor fi acordate cinci (5) Burse RTPR, dintre care două (2) pentru studenţii din anul III de
studiu, două (2) pentru studenţii din anul IV de studiu, iar cea de a cincea urmând a fi acordată fie
unui student din anul III de studiu, fie unui student din anul IV de studiu.

4.2

Valoarea Burselor RTPR este de:
•

350 EURO/lună, pentru lucrarea premiată cu locul I (un singur loc I fie pentru anul III de
studiu, fie pentru anul IV de studiu);

•

150 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul II (câte un loc II pentru fiecare an de studiu
în parte);

•

100 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul III (câte un loc III pentru fiecare an de
studiu în parte).

Bursele vor fi acordate pentru o perioadă de şase (6) luni.
4.3

RTPR va putea acorda premii speciale pentru lucrările deosebite prezentate de studenţii participanţi
în cea de a doua etapă care nu au fost premiaţi cu una dintre Bursele RTPR.

4.4

Bursele RTPR se acordă în baza prevederilor Legii nr. 376/2004 privind bursele private şi a unui
contract încheiat între RTPR şi beneficiarul bursei.

4.5

Studenţii beneficiari ai Burselor RTPR vor primi în propriul cont bancar, lunar, echivalentul în lei al
bursei în funcţie de locul ocupat (locul I, II sau III), stabilit la cursul BNR din data încheierii
contractului menţionat în Sub-clauza 4.4. Perioada de acordare a burselor este 1 ianuarie – 30 iunie a
anului universitar respectiv.

5.

Alte beneficii

5.1

Studenţii beneficiari ai Burselor RTPR mai pot beneficia în anul universitar în care primesc bursa şi
de o altă bursă privată, neexistând restricţii în acest sens.

5.2

Cu acordul RTPR, studenţii beneficiari ai Burselor RTPR au posibilitatea:
•

să efectueze stagii de practică remunerate în cadrul RTPR pe perioada vacanţelor dintre anii de
studiu III şi IV;

•

să activeze ca avocat stagiar colaborator în cadrul RTPR la terminarea studiilor universitare.
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