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În atenţia: 

Comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților pentru acoradrea bursei în 

cadrul programului „ROMGAZ Scholarships” 

 

 

Scrisoare motivaţională  

 

INFORMAŢII PERSONALE 

Prenume, NUME: 

Data naşterii: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada 

Instituţia de învăţământ/de formare 

Specializarea/calificarea 

 

OBIECTIVE PROFESIONALE ŞI DE CARIERĂ 

Aplicantul va descrie în cuvinte proprii care sunt obiectivele pe care doreşte să le 

îndeplinească după absolvirea studiilor şi care ar fi planurile de viitor. 

 

ACTIVITĂŢI NONFORMALE / EXTRACURRICULARE / APOLITICE 

Aplicantul va descrie activitățile/colaborările în care a fost implicat şi va preciza numele 

instituţiei/organizației cu care a colaborat, va nominaliza persoana de contact din partea 

instituţiei/organizaţiei, va furniza pentru referinţe număr de telefon şi adresa de e-mail ale 

persoanei de contact/ale organizaţiei sau instituţiei. 

 

PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITĂȚII 

Aplicantul va descrie proiectul derulat în beneficiul comunității, rolul (voluntar, coordonator, 

iniţiator) pe care l-a avut în cadrul acestuia şi va prezenta impactul proiectului asupra 

comunității, modul în care proiectul a rezolvat/rezolvă în comunitate o problemă identificată, a 



 

2 

facilitat/facilitează o schimbare în beneficiul comunității şi/sau a promovat/promovează 

dezvoltarea sustenabilă a comunităţii. 

Pentru referinţe, aplicantul va preciza numele organizației cu care a colaborat, va nominaliza 

persoana de contact din partea organizaţiei, va furniza număr de telefon şi adresa de e-mail 

ale persoanei de contact/ale organizaţiei. 

 

COMPETENŢE PERSONALE 

Caracteristici personale, calităţi, abilităţi, competenţe (lingvistice, de comunicare, de 

relaţionare, de organizare, digitale, etc.) 

Aplicantul va descrie în cuvinte proprii ceea ce consideră relevant pentru conturarea 

caracterului şi a personalităţii proprii şi va încerca să exemplifice prin relatarea de situaţii 

şi/sau evenimente concrete cele afirmate. 

 

ALTE MENŢIUNI 

Aplicantul are libertatea de a comunica şi alte aspecte pe care le consideră relevante pentru 

candidatura în cadrul programului de burse. 

 

 

 

 

Prenume, NUME 

Semnătura (se poate aplica şi semnătura electronică) 


