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Dosarul complet se trimite în format electronic prin e-mail la adresa: 
office@fundatiaalfa.ro până la data de 10 iunie 2017.

CRITERII DE ÎNSCRIERE CANDIDAŢI

să fie cetăţeni români sau moldoveni*;

sunt studenţi aflaţi în ani terminali (III sau IV) sau masteranzi în anul I;

urmează cursuri (la zi/id, în regim bugetat sau cu taxă) la facultăţi de 
profil tehnic (Inginerie Electrică, Electronică, Telecomunicaţii, 
Tehnologia Informaţiei, Automatizări, Energetică, Automatică și 
Calculatoare, Inginerie Mecanică, Construcţii Mașini, Management 
Industrial, Mecatronică) sau economic** ;

nu sunt incluși în alte programe de burse private ***; 

au rezultate foarte bune la învăţătură;

se înscriu și efectuează un program de internship pe perioada verii 
în cadrul grupului de firme Electroalfa (valabil pentru studenţii cu 
profil tehnic sau economic).

formular de candidatură (Anexa nr.1), descărcat de pe site-ul 
www.fundatiaalfa.ro;

scrisoare de intenţie care să conţină motivaţia solicitării unei 
burse de studiu și planurile legate de viitoarea profesie (maxim 1 
pagină A4);

copie după adeverinţă student/ masterand în care este menţio-
nată situaţia școlară pe ultimii 2 ani sau copie a foii matricole;

curriculum vitae care conţine: datele de contact ale solicitantului 
bursei, activităţile și rezultatele semnificative (concursuri, olimpiade, 
participări la stagii de practică sau internship, competiţii naţionale 
sau internaţionale, schimburi de experienţă, activităţi de voluntariat, 
burse câștigate);

copii după diplome/ acte care atestă activitatea școlară sau 
extrașcolară;

recomandare din partea unui profesor de specialitate care să 
susţină cererea solicitantului bursei;

notă de informare privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal/ consimţământul persoanei 
vizate (Anexa nr. 2) descărcat de pe site-ul www.fundatiaalfa.ro.

* Cetăţeni moldoveni care studiază în România și au certificat de cetăţenie 
română.
* *Cazurile excepţionale de alte profile decat cele mentionate mai sus  vor fi 
analizate separat de Consiliul Director al fundaţiei.
*** Fac exceptie bursele de merit și cele sociale oferite de unităţile de 
învăţământ.
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