
ANUNŢ 
 

Studenţii de la Facultatea de Agricultură (specializarea Agricultură) şi de la 
Facultatea de Horticultură (specializarea Horticultură), ciclurile de licenţă (anii II-
IV) şi master - domeniile Agricultură şi Horticultură (anii I şi II), sunt invitaţi să 
participe la concursul “Kleffmann“  pentru acordarea de burse private, organizat 
de Compania Kleffmann Group România. 

Concursul constă în depunerea unui dosar, care să conţină, sub formă listată, 
următoarele elemente: 

- C.V.; 
- Adeverinţă de student; 
- Scrisoare de intenţie, cu menţionarea ariilor de interes în domeniul de studiu 

şi a posibilelor participări la conferinţe, congrese, a lucrărilor ştiinţifice 
publicate, a participării în echipe de cercetare ştiinţifică etc. 

- Adeverinţa cu mediile obţinute pe fiecare semestru absolvit. 
Atenţie: concursul se adresează studenţilor care au obţinut media 
generală peste media 9 (nouă) , pe fiecare semestru absolvit! 

- Recomandări de la cel puţin două cadre didactice. 
Repere ale concursului 

     ▪  17.XI.2016 – termenul limită de depunere a dosarelor de concurs la  
Secretariatele Facultăţilor de Agricultură şi Horticultură; 
     ▪  17.XI. - 21.XI.2016 – evaluarea şi preselecţia dosarelor de concurs, de către 
Comisiile interne ale facultăţilor; 
     ▪ 23.XI.2016 – transmiterea dosarelor de concurs calificate către Compania 
Kleffmann Group România; 
      ▪ 14. XII. 2016 – stabilirea şi anunţarea câştigătorilor concursului. 

Premii – număr şi cuantum 
Premiul I – 2250 lei 
Premiul al II-lea – 2000 lei 
Premiul al III-lea – 1750 lei 
Premiul al IV-lea – 1500 lei 
Premiul al V-lea – 1250 lei 

Alte precizări 
- în competiţia finală intră studenţii care au câştigat preselecţia organizată de către 
universităţile agronomice din România (maximum 6 de la fiecare universitate); 
- desemnarea câştigătorilor aparţine Companiei Kleffmann Group România şi 
partenerilor acesteia. 



 
 
Kleffmann & Partner România       

 
● Locatia principala 
 
Alba Iulia, Piata Unirii 

 
●Descriere 
 
Compania KLEFFMANN este una din companiile importante la nivel global în domeniul 

cercetării pieţei agricole. A fost fondată în Germania, în 1990 şi din 1994 şi-a extins activitatea 
în majoritatea ţărilor europene, precum şi pe alte continente. 

Formată din specialişti în statistică, sociologie şi agricultură, cu o puternică experienţă în 
proiecte naţionale şi internaţionale, compania Kleffmann şi-a început activitatea în România în 
anul 1994.  

Scopul companiei este de a ajuta, prin informaţiile deţinute, munca firmelor din domeniul 
agricol, şi ca urmare să contribuie la dezvoltarea agriculturii atât prin conturarea stării şi a 
tendinţelor pieţei în acest segment, cât şi prin folosirea cât mai eficientă a datelor şi a 
cunoştinţelor obţinute. 
 


