
Regulamentul Concursului “Bursa Moldcell”
1. „Bursa Moldcell” constituie un proiect iniţiat de Compania MOLDCELL şi presupune 
organizarea unui concurs între studenţii cu frecvenţa la zi din ultimul an de studiu şi 
masteranzii din instituţiile de invăţământ superior ale Republicii Moldova în vederea 
obţinerii unei burse pe perioada de un an academic.
2. Concursul „Bursa Moldcell” se desfasoară în următoarele instituţii:
Academia de Studii Economice din R. Moldova,
Universitatea de Stat din R. Moldova,
Universitatea Tehnica din R. Moldova,
Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova,
Universitatea Pedagogică de Stat „Aleco Russo” din Bălţi,
Universitatea de Stat "Bogdan-Petriceicu Haşdeu" din Cahul.
3. Din instituţiile de invăţamânt menţionate anterior vor fi selectati 25 studenţi şi
masteranzi care vor beneficia de bursă lunară de 135 USD pe parcursul perioadei 
noiembrie, 2011 – iunie, 2011.
4. Desemnarea beneficiarilor de Bursa Moldcell se efectuează de către Comisia de 
Selecţie a Companiei.
5. Comisia de Selecţie va include specialişti, reprezentanţi MOLDCELL, cât şi 
reprezentanţi ai Universităţilor.
6. La Concurs pot participa studenţii Universităţilor sus-menţionate, din ultimul an de 
studiu cu frecvenţa la zi şi masteranzii.
7. La Concursul „Bursa Moldcell” pot participa studenţii şi masteranzii care:
au demonstrat performanţă academică bună pe perioada anilor de studii;
nu au antecedente penale;
8. Rudele de gradul I şi II ale angajaţilor Companiei MOLDCELL nu sînt eligibili pentru
participare la Concursul dat.
9. Concursul „Bursa Moldcell” are următoarele etape:
Pregătirea şi depunerea dosarului
Interviul individual
Desemnarea beneficiarilor „Bursa Moldcell”
10. Participanţii la concurs vor depune personal un dosar de participare la următoarele 
oficii MOLDCELL situate la Chişinău: în sectorul Centru – bd. Ştefan cel Mare, 128, str.
Tighina, 55, str. Vl. Pârcălab, 52; în sectorul Botanica – str. Decebal, 139; în sectorul 
Buiucani – str. Ion Creangă, 78; în sectorul Râşcani – str. Alecu Russo, 1; în Bălţi, str. 
Ştefan cel Mare, 48, în Cahul, str. Republicii, 20/6 sau vor expedia la adresa 
electronică vacancy@moldcell.md în perioada 5 octombrie - 21 octombrie, 2011.
11. Dosarul de participare va include:
Curriculum Vitae în limba engleză,
Copia buletinului de identitate,
Copia carnetului de note autentificate la decanat,
Copiile diplomelor, certificatelor sau altor acte ce confirmă participarea candidatului
la activităţi extracurriculare,
Eseu pe una dintre temele:
„My expectations from a mobile operator. What drives me to be loyalto the operator I 
use?”.
“What can be done to make mobile communication more attractive?”
12. În urma concursului dosarelor, Comisia de Selecţie a Companiei MOLDCELL va 
desemna candidaţii pentru a doua etapă a selecţiei - interviul.
13. Interviurile se vor desfăşura în perioada 07-14 noiembrie, 2011 si vor avea loc la 
oficiul MOLDCELL la adresa mun. Chişinău, str. Belgrad, 3.
14. Beneficiarii de „Bursa Moldcell” vor fi desemnati în urma analizei rezultatelor
interviurilor desfăşurate de către Comisia de Selecţie.



15. Anunţarea rezultatelor va avea loc pe data de 17 noiembrie, 2011 pe site-ul 
companiei MOLDCELL www.moldcell.md
Pentru informaţii suplimentare referitor la Concurs contactaţi Serviciul Clientelă la 444
(mobil), 444 444 (fix).


