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REGULAMENTUL OFICIAL 

BURSELE DE EDUCAṬIE «CONSTANTIN STROE» 

2022 - 2023 

 

Având în vedere intenția AUTOMOBILE DACIA S.A/ FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMÂNIA 
de a sprijini educația copiiilor performanți din aria județului Argeș prin proiectul Bursele de educație 
„Constantin Stroe”, pentru anul școlar 2022-2023, dar şi dorinṭa INSPECTORATULUI ȘCOLAR 
JUDEȚEAN ARGEȘ de a susține educația elevilor și de a sprijini organizarea Proiectului sus-menţionat 

 

părtile au decis încheierea prezentului Regulament Oficial în următoarele condiţii: 

ART.1. ORGANIZATORI 

1.1. BURSELE DE EDUCAṬIE «CONSTANTIN STROE» pentru anul şcolar 2022-2023  
(denumit în continuare „Proiectul “) este un proiect organizat de : 

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 in 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 
 
1.2. Decizia de derulare a proiectului conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit 
în continuare „Regulamentul“) este finală și obligatorie pentru toţi participanții. 
 
1.3. Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea 
consultării pe, website-ul Organizatorului Automobile Dacia S.A., www.kilometrulbine.ro, și pe 
website-ul Partenerului www.isjarges.ro precum şi la avizierele liceelor din aria Judeţului Argeş. 
 

Art.2. SELECȚIA ELEVILOR BENEFICIARI AI PROIECTULUI 

2.1. Criterii de selecție:  
 Acest proiect se adresează elevilor 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;  
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 Să fi obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor (organizate de Ministerul 
Educației), în anul școlar 2021-2022. 

2.2. La acest proiect nu au dreptul să participe copiii salariaţilor: Organizatorului, Partenerului, 
Unităților de învățământ implicate în proiect. 

2.3. Participarea la acest proiect implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea, fără obiecții, a 
prezentului Regulament de către toți participanții şi/sau reprezentanţii legali ai participanţilor la 
proiect. 

2.4. Criteriile de selecţie menţionate la pct.2.1. se aplică în mod cumulativ. 

 

Art. 3. MECANISMUL DE DERULARE A PROIECTULUI 

3.1. Elevii care corespund criteriilor menţionate la pct.2.1.vor fi selectați de către Partener. 

3.2. Calendarul proiectului:  

10.10.2022 - 17.10.2022 – Inspectoratul Școlar Județean Argeș realizează selecția Beneficiarilor 
Burselor de educație Constantin Stroe, pentru anul școlar 2022-2023; 

17.10.2022 – Inspectoratul Școlar Județean Argeș informează (pe site-ul www.isjarges.ro, la 
avizierele unităților școlare ) Beneficiarii, urmare a criteriilor de selecţie aplicate, cu privire la 
câștigarea Burselor de educație „Constantin Stroe” pentru anul şcolar 2022-2023; 

18.10.2022 – 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; 

19.10.2022 – Are loc întâlnirea dintre Organizatori, Partener și Beneficiari în vederea semnării 
documentelor necesare; 

20.10.2022 – 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). 

3.3. Elevii care nu au fost desemnaţi căştigători ai Burselor de educație „Constantin Stroe” pentru 
anul școlar 2022-2023 pot cere informații suplimentare de la Partenerul Inspectoratul Școlar 
Județean Argeș cu privire la selecție în termen de 3 luni de la publicarea listei Beneficiarilor, dar 
nu mai târziu de 20.01.2023. 

3.4. Lista Beneficiarilor (nume, prenume) desemnaţi câştigători ai Burselor de educație 
„Constantin Stroe”, pentru anul școlar 2022-2023 va fi comunicată public pe 
www.kilometrulbine.ro, site-ul Organizatorului și pe www.isjarges.ro, site-ul Partenerului, după 
completarea și semnarea Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Art. 4. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

4.1. Tuturor participanților la acest proiect le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile protecṭiei datelor personale la momentul prelucrării acestora. Partenerul este 
responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării selecției și anunțării 
celor 15 finaliști, dar și pentru promovarea Proiectului. Organizatorul este responsabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanṭilor desemnaţi finalişti, în urma selecţiei 
realizate de Partener, în vederea executării contractelor pentru acordarea Burselor de educație 
„Constantin Stroe”pentru anul şcolar 2022-2023 și a promovării proiectului. 

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 şi tutore/ reprezentant legal: nume ṣi prenume, adresa de 
domiciliu/ reședință, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, informații cu privire la 
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instituția de învățământ. Tutore/ reprezentant legal: nume și prenume, domiciliul/ reședința, 
număr de telefon, adresa de e-mail, seria și numărul de buletin, cont IBAN ; 
 
4.2.2. Organizatorul:  date Beneficiar şi tutore/ reprezentant legal: nume ṣi prenume, adresa de 
domiciliu/ reședință, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, informații cu privire la 
instituția de învățământ. Tutore/ reprezentant legal: nume și prenume, domiciliul/ reședința, 
număr de telefon, adresa de e-mail, seria și numărul de buletin, cont IBAN.  

Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în scopurile enunțate mai sus, este 
consimțământul persoanelor vizate. 

Vă invitӑm, totodatӑ, să luaṭi la cunoṣtinṭӑ ṣi conṭinutul Politicii Privind Cadrul General De 
Protecție A Datelor Cu Caracter Personal Renault Group România, disponibilă pe 
www.dacia.ro la următorul link: https://www.dacia.ro/imputerniciti-operare-date.html. 

Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, consultare, 
organizare, structurare, utilizare în scopul menṭionat, difuzare / punere la dispoziṭie, stocare, ṣtergere.  

4.3. Lista cu numele ṣi prenumele celor 15 Beneficiari ai Burselor de educație „Constantin Stroe” 
pentru anul școlar 2022-2023 va fi publicată pe website-urile www.kilometrulbine.ro 
www.isjarges.ro și la avizierele unităților școlare (liceele din aria Judeţului Argeş). În cazul în care 
nu se dorește ca numele ṣi prenumele Beneficiarului să fie publicate pe site-urile menṭionate și/sau 
la avizierul unităților școlare, acest lucru se poate solicita prin e-mail adresat către 
dpo.romania@renault.com, trimis, de preferat, pânӑ la data de 19.10.2022. 

4.4. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini 
scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm 
datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale sau 
să păstrăm datele pentru pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. 
Datele personale ale Beneficiarilor Burselor de educație prelucrate în scopul acordӑrii/beneficierii 
de burse, vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani, de la data anunțării beneficiarilor acestora. 
 
4.5. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă 
exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm 
să ne contactați printr-un email la dpo.romania@renault.com sau trimițând o solicitare în atenția 
DPO România, București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, parter, Camera AP10. Vom 
încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi 
prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.  
 
4.6. Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în 
vigoare privind protecția datelor:  
● Dreptul de retragere a consimṭӑmântului : Vӑ puteṭi retrage oricând consimṭӑmântul printr-un 
e-mail trimis la dpo.romania@renault.com sau trimițând o solicitare în atenția DPO România, 
București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, parter, Camera AP10. 
● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă 
privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia 
sau controlul nostru : exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații 
disponibile pentru noi.  
● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
dacă:  
- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să 
verificăm exactitatea,  
- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor 
cu caracter personal,  
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- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept, sau  
- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă 
de ale dvs.  
● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care 
le prelucrăm în scopul sus menṭionat.  
● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:  
-datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau 
sunt prelucrate în alt mod;  
- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) 
și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;  
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,  
Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: 
- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;  
- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;  
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.  
● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal 
● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind 
confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în 
țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.  
 
4.7. Gestionarea și securitatea datelor  
Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și 
administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile 
noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate 
la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile 
noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu 
caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile 
specifice în cadrul evenimentului, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.  
În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate 
legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.    
 
Art.5. RESPONSABILITATE 
5.1. Eventualele contestaţii privind desfăşurarea selecției elevilor Beneficiari ai Proiectului pot fi 
transmise Organizatoruluişi/sau Partenerului în decurs de 3 luni de la publicarea listei Beneficiarilor 
dar nu mai târziu de 20.01.2023. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în 
considerare.  

 
Art. 6. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE 
6.1. Bursele acordate se declară în formularul D107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii 
sponsorizărilor/mecenatului /burselor private conform Ordin 1825/2018”. 
 
Art. 7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi/sau Partener şi Beneficiari se vor rezolva pe cale 
amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 
judecătoreşti române competente. 
7.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Proiect. 
7.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea burselor, 
Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor 
existente. 
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Art. 8. ÎNTRERUPEREA PROIECTULUI 
 
8.1. Proiectul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment 
care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator şi/sau Partener, inclusiv 
imposibilitatea Organizatorului şi/sau Partenerului din motive independente de voinţa sa şi a cărui 
apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin 
Regulament. 
 
 
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 
 
 


