Regulamentul Concursului “Moldcell Academy stagiere”
1. „Moldcell Academy stagiere” este un proiect implementat de Î.M. ”MOLDCELL” S.A. (în
continuare – Compania Moldcell) şi presupune organizarea unui concurs între studenţii
înmatriculați în instituţiile de învăţământ superior din Republicii Moldova, în vederea
obţinerii unei burse pe perioada de 7 luni.
2. Concursul „Moldcell Academy stagiere” se desfăşoară între studenții tuturor instituţiilor de
învățămînt superior.
3. Din instituţiile de învăţământ superior, vor fi selectaţi în total 15 studenţi care vor beneficia
de bursa lunara în sumă de 3500 MDL pe parcursul perioadei noiembrie 2020 – mai 2021.
4. Desemnarea beneficiarilor de burse „Moldcell Academy stagiere”se efectuează de către
Comisia de Selecţie a Companiei.
5. Comisia de Selecţie va fi constituită din angajați ai Î.M. ”MOLDCELL” S.A..
6. La Concursul “Moldcell Academy stagiere” pot participa studenţii care:
§

nu sunt implicaţi curent în proiecte similare şi sunt liberi de orice responsabilităţi şi
obligaţiuni de angajare în următorii 2 ani;

§

au demonstrat performanţa academică pe perioada anilor de studii;

§

nu au antecedente penale;

7. Rudele de gradul I şi II ale angajaţilor Companiei Moldcell, cît și angajații Moldcell nu sînt
eligibili de a participa la Concursul dat.
8. Concursul „Moldcell Academy stagiere” are următoarele etape:
•
•
•

Pregătirea şi depunerea dosarului
Interviul individual
Desemnarea beneficiarilor de burse „Moldcell Academy stagiere”

9. Participanţii la concurs vor transmite dosarul de participare la următoarea adresă electronică
moldcellacademy@moldcell.md în perioada 1-15 octombrie, 2020.
10. Dosarul de participare va include:
- CV-ul participantului;
- Diplome, certificate, dovezi de participare la diferite activități extracuriculare;

- Video prezentare (până la 3 min, link privat, încărcat pe Youtube) sau eseu scris (maxim 1
pagină A4) la tema: “Modul în care sunt gata să schimb lumea împreună cu Moldcell”. În una
din limbile română, rusă sau engleză.
11. În urma concursului dosarelor, Comisia de Selecţie a Companiei Moldcell va desemna
candidaţii pentru a doua etapă a selecţiei - interviul.
12. Interviurile se vor desfăşura în perioada 16 - 30 octombrie 2020 şi vor avea loc în cadrul
companiei Moldcell conform unui grafic stabilit adiţional.
13. Beneficiarii de burse de studii Moldcell vor fi desemnaţi în urma analizării rezultatelor
interviurilor desfăşurate de către Comisia de Selecţie. .
14. Anunţarea rezultatelor va avea loc pe data de 2 noiembrie, 2020.
15. Pentru informaţii suplimentare referitor la Concurs vizitaţi site-ul corporativ al companiei
www.moldcell.md.

