EDUCAȚIE
SOCIETATE
CULTURĂ

REGULAMENT PROGRAM BURSE PRIVATE DE STUDIU
“FABRICA DE EXCELENȚĂ”, ediția 2017-2018
Art. 1. Prevederi generale:
Programul “Fabrica de Excelență“ este organizat de Fundația Alfa, Suflet și Energie, organizație nonguvernamentală și non-profit, cu caracter umanitar și educativ general.
Programul are în vedere acordarea unor burse private tinerilor cu rezultate școlare foarte bune, care aspiră la
o carieră de succes și au nevoie de susținere financiară. Obiectivul principal al programului: susținerea
excelenței și a performanțelor tinerilor.
Aceste burse sunt destinate pregătirii didactice a tinerilor, în vederea susținerii participării lor la concursuri,
competiții naționale sau internaționale, olimpiade, proiecte școlare sau educative, perfecționare și formare,
achiziții materiale didactice, etc.
Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate, în mod gratuit, la sediul organizatorului și prin
afișarea, în permanență pe durata programului de acordare a burselor pe site-ul www.fundatiaalfa.ro.
Fundația Alfa, Suflet și Energie își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulament în orice
moment pe parcursul desfășurării programului, urmând ca modificările efectuate să intre în vigoare de la data
publicării lor pe site-ul www.fundatiaalfa.ro.

Art.2. Burse:
Fundația Alfa, Suflet și Energie își propune să acorde burse private de studiu pentru anul universitar 20172018 în baza unui concurs de dosare și a unui program de internship în cadrul grupului de firme Electroalfa, în
cazul studenților și masteranzilor cu profil tehnic sau economic.
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Numărul burselor și cuantumul acestora va fi stabilit de către Consiliul Director al Fundației Alfa, Suflet și
Energie în urma procesului de analiză a dosarelor de candidatură.
Decizia asupra beneficiarilor burselor private de studiu în cadrul programului “Fabrica de Excelență” aparține
în exclusivitate Consiliului Director al Fundației Alfa, Suflet și Energie.

Art.3. Criterii înscriere candidați:
Criterii de înscriere candidați:
 să fie cetățeni români sau moldoveni*;
 sunt studenți aflați în ani terminali (III sau IV) sau masteranzi în anul I;
 urmează cursuri (la zi/id, în regim bugetat sau cu taxă) la facultăți de profil tehnic (Inginerie Electrică,
Electronică, Telecomunicații, Tehnologia Informației, Automatizări, Energetică, Automatică și
Calculatoare, Inginerie Mecanică, Construcții Mașini, Management Industrial, Mecatronică) sau
economic** ;
 nu sunt incluși în alte programe de burse private ***;
 au rezultate foarte bune la învățătură;
 se înscriu și efectuează un program de internship pe perioada verii în cadrul grupului de firme
Electroalfa (valabil pentru studenții cu profil tehnic sau economic).

Art.4. Dosarul de candidatură:
Dosarul de candidatură va include:



Formular de candidatură (Anexa nr.1), descărcat de pe site-ul www.fundatiaalfa.ro;
Scrisoare de intenție care să conțină motivația solicitării unei burse de studiu și planurile legate de
viitoarea profesie (maxim 1 pagină A4);
 Copie după adeverință student/ masterand în care este menționată situația școlară pe ultimii 2 ani
sau copie a foii matricole;
 Curriculum vitae care conține: datele de contact ale solicitantului bursei, activitățile și rezultatele
semnificative (concursuri, olimpiade, participări la stagii de practică sau internship, competiții
naționale sau internaționale, schimburi de experiență, activități de voluntariat, burse câștigate);
 Copii după diplome/ acte care atestă activitatea școlară sau extrașcolară;
 Recomandare din partea unui profesor de specialitate care sa susțină cererea solicitantului bursei;
 Nota de informare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal/ Consimțământul persoanei vizate (Anexa nr. 2) descărcat de pe site-ul
www.fundatiaalfa.ro.
Dosarul complet se trimite în format electronic prin e-mail la adresa: office@fundatiaalfa.ro până la data de
10 iunie 2017.
* Cetățeni moldoveni care studiază în România și au certificat de cetățenie română.
* *Cazurile excepționale de alte profile decat cele mentionate mai sus vor fi analizate separat de Consiliul Director al
fundației.
*** Fac exceptie bursele de merit și cele sociale oferite de unitățile de învățământ.

2

Art.5. Evaluare candidați:
Candidații care se înscriu pentru efectuarea programului de internship în cadrul grupului de firme Electroalfa
vor fi contactați după încheierea perioadei de depunere a candidaturii în vederea stabilirii detaliilor referitoare
la interviul de selecție pentru internship.
Dosarele de candidatură pentru burse vor fi analizate de către Consiliul Director al Fundației Alfa, Suflet și
Energie, care va desemna candidații câștigători. Vor fi luate în considerare următoarele criterii: motivația
candidatului, situația școlară, efortul investit în dezvoltarea performanțelor școlare și profesionale (cursuri de
formare, participări în diferite stagii de practică sau internship, participări la concursuri și competiții, activități
extrașcolare, etc.), nevoile financiare viitoare.
Lista bursierilor admiși se va publica până la data de 15 octombrie 2017 pe site-ul fundatiei
www.fundatiaalfa.ro. Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail către toți candidații.
Contractul de bursă privată se va semna de către beneficiar în termen de 30 zile de la data publicării listelor cu
rezultate.

Art. 6. Alte prevederi:
Prin înscrierea în acest program candidații își exprimă consimțământul în vederea prelucrării datelor cu
caracter personal ale acestora prevăzute în Formularul de candidatură și în documentele conținute în Dosarul
de candidatură de către Fundația Alfa, Suflet și Energie în baza Legii nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și
includerea acestor date în baza de date a organizatorului pe durata desfășurării programului.

ORGANIZATOR,
FUNDAȚIA ALFA, SUFLET ȘI ENERGIE

Mioara Ciubotaru, Președinte Consiliul Director

Manuela Gheorghiu, Director Executiv

3

