Nr _______ data _______
APROBAT
Manager Departament Resurse Umane
FIŞĂ DE INSCRIERE
LA SELECȚIA PENTRU ACORDAREA UNEI BURSE PRIVATE DE STUDII
Subsemnatul/a _________________________________ posesor/are al/a CI seria ____ nr.
___________, născut/ă la data de _________________, domiciliat/ă în localitatea
_____________________________, strada________________, nr.___, bl____, sc____, ap.____, jud.
_____________, asistat de Părinte/Tutore (se completează numai în cazul solicitanţilor

minori) Nume și prenume ..................................... născut/ă în anul .........., luna .........., ziua
........., în municipiul ............, judeţul ..............., fiul/fiica lui ............ și a ..............., cetățean
..............., cu domiciliul în ................, .................. telefon ..................., C.N.P. .......................,
posesor/posesoare al/a C.I. seria ......, nr. .............., eliberată de ..............., la data de
.........................., solicit să fiu înscris/ă la selecția pentru obținerea unei burse private de studii
pentru specialitatea ______________________________, de preferință la Sucursala Hidrocentrale
_______________________/ CF din executiv _______________________.
Sunt
elev(ă)
/
student(ă)
în
anul
___
al/a
Liceului
/
Universității
_________________________________, Facultatea ___________________________________,
specialitatea _____________________________.
Date de contact: telefon: ______________ adresa mail ________________________.
In susținerea solicitării mele declar, putând certifica pe bază de documente, că:


primesc bursă din partea unei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat –
alta decât instituţia de învăţământ superior la care am fost admis/ă




primesc bursă de la Ministerul Educației Naționale *
primesc bursă de la institutul de învățământ superior la care am fost
admis/ă**
 primesc bursă socială
 am promovat toate examenele din anii anteriori
*în cazul elevilor; ** în cazul studenților

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da
Da

Nu
Nu

Media pe anii anteriori:
An universitar/şcolar:

An universitar/şcolar:

An universitar/şcolar:

Media:

Media:

Media:
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Anexez prezentei fișe de înscriere următoarele documente:
o Carte de identitate - copie;
o 1 fotografie tip pașaport;
o Curriculum Vitae în format Europass - original;
o Diplome, atestate, certificate de participare la sesiuni de comunicări științifice, implicare
în proiecte de cercetare și de voluntariat etc. - copie
o Adeverință de elev/ student - original;
o Situație școlară, valabilă la data depunerii documentelor - original;
o Declaratie privind relație de rudenie sau de afinitate până la gradul IV, cu membrii
Directoratului Hidroelectrica SA;
o Două recomandări, semnate și datate de către profesori/profesori universitari, după cum
urmează:
Completaţi datele de contact pentru doi profesori / profesori universitari ce pot oferi referinţe
Numele şi prenumele
Numele şi prenumele
Funcția :
Funcția :
Număr telefon
Număr telefon
Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt reale și corecte și cunosc faptul că
declarațiile false atrag descalificarea din procesul de selecție și suportarea consecințelor legale
privind falsul în declarații.
Notă:
- Informațiile din acest formular vor fi folosite de HIDROELECTRICA doar în procesul de
selecție pentru acordarea unei burse private de studii și nu în alte scopuri.
- Dacă informaţiile furnizate se vor dovedi a fi incorecte, candidatul/candidata va fi
descalificat/ă. Descoperirea ulterioară desfășurării interviului a unor informații false
poate conduce la respingerea candidatului/candidatei sau la rezilierea contractului, după
caz.

Prin semnarea prezentei fişe de înscriere declar/declarăm că am fost informat/informaţi
conform prevederilor Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi sunt de acord ca aceste date să fie stocate, prelucrate şi utilizate în scopul
derulării selecţiei, a contractului de acordare a bursei şi a acţiunilor ulterioare care derivă
din aceasta, în interesul legitim al societăţii S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
Data ________________

_____________________
Semnătura solicitantului
_____________________
Semnătura părinteiui/tutorelui
(doar în cazul elevilor minori)
_______________________________________________________________________________
Candidatul /candidata îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile pentru a primi o bursă privată de studii
Hidroelectrica.
Comisia de selecție

