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ACT ADIŢIONAL NR.1 din 19/10/2022 

LA 

REGULAMENTUL OFICIAL 

BURSELE DE EDUCAṬIE «CONSTANTIN STROE» 

2022- 2023 
 

Având în vedere faptul că selecţia Beneficiarilor nu a putut fi realizată, întrucât nu au putut fi 

îndeplinite, în mod cumulativ criteriile de selecţie menţionate la 2.1. din Regulamentul de organizare 

 

Având în vedere intenţia Organizatorilor de a susţine, totuşi, prin intermediul burselor private 

BURSELE DE EDUCAṬIE «CONSTANTIN STROE» pentru anul şcolar 2022-2023, educația şi 

performanța  

 

Părţile : 

AUTOMOBILE DACIA S.A (denumit în continuare „Dacia” sau „Organizator”), prin Direcţia 

Comunicare, cu sediul social în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. Argeş, Nr. Registrul Comerţului 

J03/81/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 160796, cod 115400, reprezentată legal prin dl 

BORDEANU Mihai-Dan -Director General  

şi 

FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMÂNIA (denumit în continuare „Fundația GRR” sau 

„Organizator”), cu sediul în București, Sector 6, strada Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, etajul 6, 

camera 6G6 certificat de înscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 107 din 18.10.2017, 

eliberat de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin Dna Dana OPRIṢAN – 

Preşedinte 

în parteneriat cu  

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ (denumit în cele ce urmează „Partener”) 

cu sediul în Pitești, B-dul Eroilor nr.4-6, Județul Argeș, cod de identificare fiscală nr.4318091,  

reprezentat legal prin Dl. Prof. Tudosoiu Dumitru - Inspector Şcolar General 

 

au decis încheierea prezentului act adiţional în următoarele condiţii: 

 

Art.1 Se modifică pct.2.1. al art.2 din Regulamentul Oficial Bursele de Educaţie „Constantin Stroe” 

2022-2023, după cum urmează: 

 

• Acest proiect se adresează elevilor, cetăţeni români, din clasa a IX-a, care frecventează 

cursurile liceelor din aria județului Argeș; 

• Elevii trebuie să fie beneficiari de burse de ajutor social în anul școlar 2021-2022; 

• Media generală a elevului pe anul școlar 2021-2022 să fie peste 9,80; 

• Nota de la purtare, din anul școlar 2021-2022, să fie 10; 

• Să nu depășească mai mult de 20 de absențe nemotivate/an, în anul școlar anterior;  

 

Art.2 Se modifică pct. 3.2. al art.3 din Regulamentul Oficial Bursele de Educaţie „Constantin Stroe” 

2022-2023, după cum urmează:  

o 10.10.2022 - 31.10.2022 – Inspectoratul Școlar Județean Argeș realizează selecția 

Beneficiarilor Burselor de educație Constantin Stroe, pentru anul școlar 2022-2023; 

o 31.10.2022 – Inspectoratul Școlar Județean Argeș informează (pe site-ul 

www.isjarges.ro, la avizierele unităților școlare) Beneficiarii, urmare a criteriilor de 

http://www.isjarges.ro/
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selecţie aplicate, cu privire la câștigarea Burselor de educație „Constantin Stroe” 

pentru anul şcolar 2022-2023; 

o 01.11.2022 – Inspectoratul Școlar Județean Argeș transmite prin e-mail lista cu cei 

15 Beneficiari ai Burselor de educație „Constantin Stroe”, pentru anul școlar 2022-

2023, către Fundația GRR și Dacia; 

o 02.11.2022 – Are loc întâlnirea dintre Organizatori, Partener și Beneficiari în vederea 

semnării documentelor necesare; 

o 03.11.2022 – Publicarea listelor Beneficiarilor ai Burselor de educație „Constantin 

Stroe”, pentru anul școlar 2022-2023, se va face pe site-ul www.kilometrulbine.ro, 

www.isjarges.ro și la avizierele unităților școlare (liceelor din aria Judeţului Argeş). 

 

Art.3 Se modifică 4.2.1. şi 4.2.2. de la pct.4.2. din Regulamentul Oficial Bursele de Educaţie 

„Constantin Stroe” 2022-2023, după cum urmează: 

4.2. Pentru scopurile enunţate mai sus, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:  

4.2.1. Partenerul: Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu sediul în Pitești, B-dul Eroilor nr.4-6 

Județul Argeș: - date Beneficiar: nume ṣi prenume, adresa de domiciliu, cetățenie, număr de telefon, 

adresă de e-mail, CNP, informații cu privire la instituția de învățământ. Date Tutore/ reprezentant 

legal: nume și prenume, domiciliul, număr de telefon, adresa de e-mail, seria și numărul de buletin, 

cont IBAN; 

 

4.2.2. Organizatorul:  date Beneficiar: nume ṣi prenume, adresa de domiciliu, cetățenie, număr de 

telefon, adresă de e-mail, CNP, informații cu privire la instituția de învățământ. Date Tutore/ 

reprezentant legal: nume și prenume, domiciliul, număr de telefon, adresa de e-mail, seria și numărul 

de buletin, cont IBAN.  

 

Art.4 Se modifică alineatul 2 de la pct.4.4. din Regulamentul Oficial Bursele de Educaţie 

„Constantin Stroe” 2022-2023, astfel: 

Datele personale ale Beneficiarilor Burselor de educație prelucrate în scopul acordării/beneficierii 

de burse, vor fi stocate pentru o perioadă de 6 ani, de la data anunțării beneficiarilor acestora. 

 

Art.5 Toate celelalte dispoziții din Regulamentul Oficial Bursele de Educație „Constantin Stroe” 

2022-2023 care nu sunt modificate sau completate prin prezentul Act adițional se aplică în mod 

corespunzător. 

 

Organizatori, 

 

AUTOMOBILE DACIA S.A. 

Mihai-Dan Bordeanu,  

Director General 

 

 

FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMÂNIA  

Dana-Mirela Oprișan,  

Președinte 

 

 

 

Partener 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ  

Prof. Dumitru Tudosoiu, 

Inspector Școlar General 

 

 

http://www.kilometrulbine.ro/
http://www.isjarges.ro/

