REGULAMENTUL OFICIAL
BURSELE DE EDUCAṬIE «CONSTANTIN STROE»
2021 - 2022
Art. 1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul proiectului BURSELE DE EDUCAṬIE «CONSTANTIN STROE» (denumit
în continuare „Proiectul “) este Fundația Groupe Renault România în parteneriat cu Automobile
Dacia S.A. 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.
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 de către participanți, pe website-ul www.gruprenault.ro, pe pagina dedicată proiectului,
disponibilă pe link-ul: https://www.gruprenault.ro/bursele-constantin-stroe.
1.4. Proiectul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând, în timpul duratei de desfășurare, în
cazul apariției unei situații de forță majoră.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea
unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice.
Art.2. CONDIȚII DE PARTICIPARE. TIPURI DE BURSE. CRITERII DE ELIGIBILITATE
2.1. Fundația Groupe Renault România în parteneriat cu Automobile Dacia S.A. va acorda
10 Burse de Performanță în anul școlar și universitar 2021 – 2022 către elevi și studenți din
învățământul liceal și universitar.
Candidaturile sunt nominale și pot fi depuse online completând formularul disponibil pe website-ul
www.gruprenault.ro,
pe pagina dedicată proiectului, disponibilă pe link-ul:
https://www.gruprenault.ro/bursele-constantin-stroe până la data de 12 august 2021, ora 23:59.
Perioada de înscrieri este 13 iulie 2021 – 12 august 2021.
Fiecare candidatură va conține:
1. Nume și prenume
2. Date de contact (adresă de email, telefon)
3. Vârsta
4. Instituția de învățământ: liceu (clasa) și universitate (anul de studiu, facultate)
5. Scrisoare de intenție: va cuprinde argumentele pentru care s-a aplicat pentru Bursele
Constantin Stroe, scopul utilizării bursei și cum poate susţine proiectul îndeplinirea visului
elevului şi/sau studentului(în limita maximă de 500 de cuvinte).
6. Rezultate: mediile anuale din liceu, respectiv, din facultate
7. Recomandare din partea unui profesor sau mentor: despre realizări / o situație în care a
remarcat potențialul elevului/studentului participant la proiect (în limita maximă de 500 de
cuvinte).
8. Activități extracurriculare: competiții, concursuri, olimpiade, proiecte individuale sau de
grup la care a participat elevul/studentul (sunt utile și link-uri către paginile competițiilor sau
concursurilor respective sau poze de la activitățile în care a fost implicat, menționând și
premiile câștigate, dacă este cazul)
9. Activități de voluntariat: dacă elevul/studentul face parte din asociații sau ONG-uri
(inclusiv organizații studențești), care sunt acestea și care este rolul său.
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10. Articole în reviste școlare sau academice: dacă elevul/studentul a fost autorul lor (print sau
online), (sunt utile link-uri, capturi de ecran sau poze).
Criterii de eligibilitate pentru Bursele de Performanță
Sunt eligibile candidaturile care îndeplinesc următoarele condiții:
•

•
•
•
•

Elevii și/sau studenții să urmeze cursurile cu profil de învățământ real acreditat în România
(ex. automatică și calculatoare, robotică, informatică, cibernetică, matematică, inginerie
electrică, electronică, telecomunicații, tehnologia informației, inteligență artificială)
Să fie persoane fizice cu cetăţenie română
Să aibă vârsta maximă 25 de ani
Să transmită aplicația de înscriere pe https://www.gruprenault.ro/bursele-constantin-stroe,
completată integral şi corect, până la data de 12 august 2021, ora 23:59
Să nu fi beneficiat de alte burse din partea unor instituții/companii private pentru segmentul
de educaţie pentru care participă la acest proiect.

2.2. Fundația Groupe Renault România în parteneriat cu Automobile Dacia S.A. va acorda
50 de burse sociale în anul școlar 2021-2022. Acestea se adresează elevilor din învățământul primar
și gimnazial care provin din medii și zone rurale sau urbane defavorizate, din Argeș și Dâmbovița.
Bursele vor acoperi suportul pedagogic necesar continuării școlii atunci când situația materială din
familia elevului nu o permite.
Criterii de eligibilitate pentru Bursele Sociale
• Să se afle în evidența școlilor, în clasele de învățământ primar și gimnazial pe raza județelor
Argeș și Dâmbovița
• Să provină din comunități defavorizate, vulnerabile din punct de vedere social
• Familia/Tutorele elevului să facă dovada că nu dispune de o situație materială (lipsa de
venituri) care să permită întreținerea copilului/copiilor într-o instituție de învățământ
obligatoriu.
Familia/Tutorele poate aplica pentru acest tip de burse de care beneficiază copiii, printr-o scrisoare
de intenție în care să fie explicate și argumentate motivele, cauzele pentru care elevul nu poate
participa la cursurile din anul școlar 2021 – 2022.
Elevii care corespund criteriilor de eligibilitate vor fi selectați și prin intermediul instituțiilor de
învățământ (școli) și inspectoratelor județene din Argeș și Dâmbovița.
Aplicațiile pot fi depuse online completând formularul disponibil pe website-ul www.gruprenault.ro,
pe pagina dedicată proiectului, disponibilă pe link-ul: https://www.gruprenault.ro/burseleconstantin-stroe până la data de 12 august 2021, ora 23:59. Perioada de înscrieri este 13 iulie 2021
– 12 august 2021.
2.3. La acest proiect nu au dreptul să participe copiii salariaţilor Organizatorului.
2.4. 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.
2.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea
accesului de a participa la acest proiect şi descalificarea automată a persoanelor care încearcă să
fraudeze.
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Art. 3. LOCUL ȘI DURATA PROIECTULUI
3.1. Proiectul va fi anunțat pe site-ul www.gruprenault.ro, pe pagina de Facebook a Fundației Groupe
Renault România: https://www.facebook.com/fundatiagrouperenaultromania și pe pagina de
LinkedIn Groupe Renault: https://www.linkedin.com/company/renaultgroup.
3.2. Proiectul va începe în data de 13 iulie 2021 și va dura până în data de 12 august 2021, ora 23:59.
Art. 4. MECANISMUL DE DERULARE A PROIECTULUI
4.1. Elevii care corespund criteriilor de eligibilitate menţionate la art.2 vor fi selectaţi cu ajutorul
unui juriu format din reprezentanți ai Fundației Groupe Renault România, Automobile Dacia (din
departamentele Comunicare și Responsabilitate Socială Corporativă, Juridic, Resurse Umane,
Inginerie, Afaceri Publice), instituțiilor de învățământ liceal și universitar, media.
4.2. Între 25 august și 10 septembrie 2021 aplicațiile vor fi analizate de către juriu. În urma
analizării aplicațiilor, va fi selectat un număr de 20 finaliști ai Burselor de Performanță și 50 de de
beneficiari ai Burselor Sociale.
4.3 Lista cu cei 20 de finaliști ai Burselor de Performanță va fi publicată pe site-ul companiei între
15 și 20 septembrie 2021, iar între 25 septembrie și 10 octombrie 2021, vor avea loc interviuri
individuale cu cei 20 de finaliști. Pentru programarea la interviuri, cei 20 de finaliști vor fi contactați
prin e-mail sau telefon. În urma interviurilor, vor fi selectaţi 10 beneficiari ai Burselor de
Performanță. Lista completă va fi publicată pe site-ul companiei.
4.4 În selecția celor 50 de beneficiari ai Burselor Sociale, Juriul va ține cont de gravitatea situației
economice prezentată în fiecare aplicație în parte. Beneficiarii Burselor Sociale vor fi contactați
prin telefon sau prin intermediul Inspectoratelor Școlare din Argeș și Dâmbovița, în perioada 15
septembrie – 10 octombrie 2021.
4.5. Fiecare beneficiar al bursei de performanţă va semna direct sau indirect prin tutorele său un
contract cu Automobile Dacia pentru acordarea bursei.
4.6. Odată cu lista câștigătorilor va fi publicată și valoarea celor 10 burse de Performanță, individual,
și valoarea globală a burselor Sociale.
4.7. Candidații care nu au fost desemnaţi căştigători ai Burselor de Perfomanță sau Beneficiari ai
Burselor Sociale pot cere informații suplimentare cu privire la selecție în termen de 3 luni de la
publicarea listelor, respectiv de la contactarea beneficiarilor.

Art. 5. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
5.1. Tuturor participanților la acest proiect le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile
legale aplicabile protecṭiei datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorul este
responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanṭilor ale candidaților care
depun aplicații în scop de participare și selecție la proiectul Bursele de Educație „Constantin Stroe”
menṭionate mai sus.
5.2. Pentru scopul enunţat mai sus, participare şi selecţie la proiect, pentru buna desfăṣurare a
acestuia, vom prelucra următoarele date cu caracter personal: nume ṣi prenume candidat, adresă
e-mail, telefon, vârstă, informații cu privire la instituția de învățământ, liceu (clasa), respectiv,
acolo unde este cazul, universitate (anul de studiu, facultate), informații cu privire la mediile
anuale din liceu, respectiv, din facultate, acolo unde este cazul, informații despre activitățile
extracurriculare în care s-a implicat candidatul precum competiții, concursuri, olimpiade,
proiecte individuale sau de grup, informații despre activitățile de voluntariat în care s-a implicat
candidatul: asociații sau ONG-uri (inclusiv organizații studențești), care sunt acestea și care este
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rolul candidatului, informații despre articolele publicate în revistele școlare sau academice. Pentru
acordarea burselor, vom prelucra următoarele dvs. date personale: imagine, voce, testimonial.
Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în scopul enunțat mai sus, este
consimțământul dumneavoastră. Furnizarea de către candidat a informațiilor prin trimiterea
aplicațiilor este interpretată ca o acţiune fără echivoc/manifestare de voinţă liberă, informată şi lipsită
de ambiguitate prin care candidatul acceptă ca datele personale din aplicație să fie prelucrate în
condiţiile prezentului Regulament.
Vă invitӑm, totodatӑ, să luaṭi la cunoṣtinṭӑ ṣi conṭinutul Politicii Privind Cadrul General De
Protecție A Datelor Cu Caracter Personal Groupe Renault Romania, disponibilă pe
gruprenault.ro la următorul link: https://www.gruprenault.ro/politica-privind-cadrul-general-deprotectie-datelor-cu-caracter-personal-groupe-renault-romania.
Datele personale menționate mai sus vor fi accesibile şi membrilor Juriului.
Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, consultare,
organizare, structurare, extragere, utilizare în scopul menṭionat, difuzare / punere la dispoziṭie,
stocare, ṣtergere.
5.3. Lista cu numele ṣi prenumele celor 20 de finaliști ai Burselor de Perfomanță și lista cu numele
ṣi prenumele celor 10 câștigători ai Burselor de performanță, vor fi publicate pe website-ul
gruprenault.ro. În cazul în care nu doriți ca numele ṣi prenumele dumneavostră să fie publicate pe
site-ul menṭionat, pe lista finaliștilor sau a câștigătorilor, vă rugăm să ne cereți expres acest lucru
printr-un email la dpo.romania@renault.com, trimis, de preferat, pânӑ la data de 31.08.2021.
5.4. 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.
Datele personale ale candidaţilor, prelucrate în scop de selecṭie, vor fi stocate pentru o perioadă de 3
(trei) luni, de la data anunțării beneficiarilor celor două tipuri de Burse.
Datele personale ale Beneficiarilor celor două tipuri de Burse, prelucrate în scopul
acordӑrii/beneficierii de burse, vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani, de la data anunțării
beneficiarilor celor două tipuri de Burse.
5.5. 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.
5.6. 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
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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,
- 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 susmenṭionat.
● 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. Dacă vă
opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat,
în vederea jurizării/premierii/atribuirii premiului.
● 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.
5.7 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. 6. RESPONSABILITATE
6.1. Eventualele contestaţii privind desfăşurarea concursului pot fi transmise Organizatorului în
decurs de 3 zile de la data anunțării publice a câștigătorilor. Orice contestaţii primite după această
dată nu vor fi luate în considerare.
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Art. 7. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE
7.1. Bursele acordate se declară în formularul D107 - Declaraţie informativă privind beneficiarii
sponsorizărilor/mecenatului /burselor private, conform Ordin 1825/2018.
7.2. Direcţia Comunicare va transmite Departamentului Fiscal o anexă cu următoarele informaţii:
nume şi prenume beneficiar, cod numeric personal, adresa beneficiar şi suma acordată fiecărui
beneficiar.
Art. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi 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.
8.2. 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
8.3. 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.
Art. 9. ÎNTRERUPEREA PROIECTULUI
9.1. 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, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului 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.
Organizator
Fundația Groupe Renault România în parteneriat cu AUTOMOBILE DACIA S.A.
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